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1.LiepU studiju programmas „Tūrisma vadība” mērķi un uzdevumi, pēc
programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un
attieksmju formā
Liepājas Universitātē (LiepU) izstrādātā Tūrisma vadības studiju programma ir otrā
līmeľa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LR Izglītības klasifikācijas kods
Nr. 4281200), kas ir akreditēta 2005. gada 21. decembrī uz 6 gadiem (līdz 2011. gada 31.
decembrim), Akreditācijas komisijas lēmums nr. 964, 2006. gada 1. februāra akreditācijas
komisijas protokols nr. 190. Beidzot studijas Tūrisma vadības studiju programmā, tiek
piešķirta kvalifikācija - tūrisma nozares uzľēmumu vadītājs (LR profesiju klasifikatora kods
Nr. 1229 08) un profesionālā bakalaura grāds tūrismā.
Mērķi :
1. Sagatavot augsti kvalificētus tūrisma nozares speciālistus, īpašu uzmanību pievēršot
Kurzemes novada vajadzībām un tā tālākai attīstībai.
2. Dot iespēju studentiem apgūt vispusīgu zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas
nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un tālāku radošu izaugsmi, kā arī sekmēt
konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū.
Uzdevumi:
1. Aktivizēt studentus tūrisma nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, dabaszinātľu,
informācijas tehnoloģiju, vadībzinību un tūrisma nozares teorētisko pamatu zināšanu
apguvei, kas nodrošina studentu profesionālo kompetenci.
2. Veidot studentu prasmes stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt tūrisma nozares
problēmas.
3. Izkopt mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaľas – strādāt komandā, veikt
pētniecisko un patstāvīgo darbu, izstrādāt un īstenot projektus, attīstīt komunikatīvās
prasmes, spēju kritiski domāt un uzľemties atbildību, kā arī apgūt svešvalodas.
4. Sekmēt studentu motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas
pilnveidei. Veicināt radošas, atbildīgas un mūţiglītībai motivētas personības veidošanos.
5. Attīstīt sadarbību ar tūrisma uzľēmumiem, valsts un

pašvaldības iestādēm, kā arī ar

nevalstiskajām organizācijām.
Programmas mērķi tiks sasniegti, ja studiju laikā tiks apgūtas akadēmiskās, profesionālās un
vadības kompetences, kā arī praktiskās iemaľas.
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Ir apguvis tūrisma nozare nepieciešamas teorētiskās zināšanas un izprot svarīgākās
likumsakarības filozofijā, vēsturē, ģeogrāfijā, socioloģijā, kultūras vēsturē,
Akadēmiskās
kompetences

starpkultūru komunikācijā un politoloģijā.
Izprot likumsakarības un prot pielietot zināšanas ekonomikā, uzľēmējdarbībā,
vadības zinībās un tirgzinībās
Prot pielietot pētnieciskās darbības metodes un veikt zinātniski pētniecisko darbību
un īstenot projektus
Spēj pieľemt lēmumus, stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt
uzľēmuma problēmas un uzľemties atbildību par rezultātiem

Vadības
kompetences

Pārzina uzľēmējdarbības procesu un tā ietekmējošos faktorus
Prot plānot uzľēmuma darbību un attīstības perspektīvi
Prot vadīt un kontrolēt personāla darbību
Prot analizēt un izvērtēt uzľēmuma finansiālo darbību
Spēj motivēt sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.
Izprot daţādu tūrisma plānošanas procesus, spēj izstrādāt tūrisma nozares un
uzľēmumu attīstības plānus
Prot pielietot nepieciešamas vadības informācijas sistēmas un tehnoloģijas.
Pārzina tūrisma informācijas centru, aģentūru un operatoru darbības funkcijas un
principus.

Profesionālās
kompetences

Ir attīstītas komunikāciju prasmes.
Spēj komunicēt ar ārvalstu klientiem un partneriem angļu un vācu valodās.
Pārzina viesnīcu sistēmas un to vadības principus.
Prot izmantot rezervācijas sistēmas.
Izprot plānošanas procesus un prot izstrādāt tūrisma nozares un uzľēmumu
attīstības plānus.
Prot izmantot tirgus izpētes metodes, analizēt iegūtos rezultātus un izstrādāt
tūrisma produktu un pakalpojumu virzību tirgū.

Praktiskās
iemaľas

Atbilstoši studiju programmai, spēj realizēt prakses uzdevumus

Lai studiju programmas teorētiskās zināšanas , praktiskās iemaľas tiktu veiksmīgi
apgūtas un studējošais būtu informēts par industrijas aktualitātēm, notiek sadarbība ar
Kurzemes tūrisma asociāciju, Liepājas reģionālo Tūrisma informācijas biroju, viesnīcām un
tūrisma aģentūrām.
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2.Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas
mērķiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes mehānisma
darbība
Augstākā profesionālās izglītības studiju programma „Tūrisma vadība‖ Liepājas
Universitātē tiek realizēta kopš 1998. gada.
Studiju programmu īsteno Dabas un sociālo zinātľu fakultātes Vides zinātľu un
Tūrisma jomas

docētāji sadarbībā ar Vadībzinātľu, Sociālo zinātľu, Matemātikas un

informātikas, Svešvalodu u.c. jomas docētājiem. Tūrisma vadības studiju programmas izstrādi,
attīstīšanu, realizāciju, koordinē un īsteno LiepU Dabas un sociālo zinātľu fakultātes Tūrisma
vadības programmas direktore, vides pedagoģijas maģistre I. Grospiľa (Izraēlas Galileja
koledţas sertifikāts tūrisma plānošanā, ekonomikas attīstībā un menedţmentā).
2007. / 2008. studiju gadā ir izveidota (rektora rīkojums Nr. 11-v, 2008. gada 25.
janvārī) un uzsākusi darbību studiju programmu padome, kurā iekļauta arī programmas
direktore I.Grospiľa.
Programmas kvalitātes izvērtējums:
1) Kvalitātes nodrošināšana studiju programmā noris atbilstoši LiepU KVS ISO 9001
:2000 standartam (saľemts 2008. gada 3. aprīlī).
2) Studenti tiek iesaistīti studiju procesa vērtēšanas un pilnveides darbā – kā
vērtēšanas kritērijs kvalitātes nodrošināšanai tiek veiktas studentu aptaujas.
3) Darba devēju fokusgrupas studiju procesa un studentu zināšanu kvalitātes
izvērtējums.
Būtiskākie uzlabojumi studiju programmas „Tūrisma vadība‖ kontekstā saistāmi ar
prakšu organizēšanu un prakšu vietu vērtēšanu (pamatdarbības process S-4 „Studentu prakses
organizēšana‖), un mācībspēku darba novērtēšanu pēc studiju kursa nolasīšanas (vadības
process VS-1 „Klienta apmierinātības mērīšana‖).
Studiju procesa vadība notiek sadarbībā ar Dabas un sociālo zinātľu fakultātes domi,
LiepU Studiju padomi un Senātu. Studiju programmas direktore un profilējošo studiju kursu
docētāji sistemātiski seko studiju gaitai, iepazīstas ar studentu viedokli par studijām, pārzina
studiju pārtraukšanas iemeslus un atkarībā no šo apstākļu rakstura meklē iespējas palīdzēt
katram konkrētajam studentam.
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Programmas realizācijā ir iesaistīti LiepU mācību spēki, kā arī ar tūrisma nozari saistīti
speciālisti. Paaugstināta tiek arī programmā iesaistīto ekonomikas un tūrisma vadības
pasniedzēju kvalifikācija, studējot doktorantūrā.
Tūrisma vadības studiju programma tiek reklamēta, tiekoties ar Liepājas pilsētas,
reģiona, kā arī ar citu Latvijas vidusskolu absolventiem, skolotājiem, skolu direktoriem un
skolu valdes vadītājiem. Galvenie studiju programmas reklāmas pasākumi ir Informācijas
dienas LiepU.
Uzľemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek saskaľā ar LiepU Senātā
apstiprinātiem

uzľemšanas

un

imatrikulācijas

noteikumiem

konkursa

kārtībā.

Iestājpārbaudījumi pilna laika studijās ir centralizētie eksāmeni latviešu valodā un literatūrā un
svešvalodā. Ja reflektantiem ir vienāds vērtējums (punktu skaits) centralizētajos eksāmenos,
tiek ľemts vērā arī vērtējums profilējošajos priekšmetos – ģeogrāfijā vai dabas zinībās un
biznesa ekonomikas pamatos.
Prasības profesionālā grāda un kvalifikācijas ieguvei .
Tūrisma nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, dabaszinātľu, informācijas tehnoloģiju,
vadībzinību un tūrisma nozares teorētisko pamatu zināšanu apguve, kas nodrošina studentu
profesionālo kompetenci; studentu prasmes stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt
tūrisma nozares problēmas; izkopt mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaľas –
strādāt komandā, veikt pētniecisko un patstāvīgo darbu, izstrādāt un īstenot projektus, attīstīt
komunikatīvās prasmes, spēt kritiski domāt un uzľemties atbildību, kā arī apgūt svešvalodas;
sekmēt radošas, atbildīgas un uz mūţizglītībai motivētas personības veidošanos; attīstīt
sadarbību ar tūrisma uzľēmumiem, valsts un pašvaldības iestādē, kā arī ar nevalstiskajām
organizācijām; izstrādāt un aizstāvēt trīs studiju darbus; apgūt un nostiprināt darba praktiskās
iemaľas prakšu laikā; nokārtot kvalifikācijas eksāmenu; izstrādāt un aizstāvēt profesionālā
bakalaura darbu tūrismā.

3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu
studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto daļu- A,
obligātās izvēles daļu – B un brīvās izvēles daļu-C apjoms
. Studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti (KRP). Studiju ilgums pilna laika
studiju programmā ir 4 gadi, bet nepilna laika ( neklātienes ) studiju programmā – 5 gadi.
Programmas saturs sastāv no trim daļām :
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1. Obligātā studiju ( A ) daļa ( 35 % - 56 KRP )
2. Obligātās izvēles ( B ) daļa ( 61 % - 98 KRP )
3. Brīvās izvēles ( C ) daļa ( 4 % - 6 KRP )

1.tabula.
Konceptuālais plāns 4 gadu pilna laika dienas studijām
2. studiju gads
3. studiju gads
4. studiju gads

1. studiju gads
Vispārizglītojošie

Vispārizglītojošie

Vispārizglītojošie

Vispārizglītojošie

studiju kursi (A)

studiju kursi (A)

studiju kursi (A)

studiju kursi (A)

4 KRP

4 KRP

6 KRP

6 KRP

Nozares teorētiskie

Nozares teorētiskie

Nozares teorētiskie

Nozares teorētiskie

pamatkursi (A)

pamatkursi (A)

pamatkursi (A)

pamatkursi (A)

8 KRP

6 KRP

10 KRP

6 KRP

Informācijas

Informācijas

tehnoloģiju kursi (A)

tehnoloģiju kursi (A)

4 KRP

2 KRP

Nozares profesionālās
specializācijas kursi
(B) 22 KRP

Prakse 2 KRP

Nozares

Nozares

profesionālās

profesionālās

specializācijas kursi

specializācijas kursi

(B) 24 KRP

(B) 14 KRP

Brīvās izvēles kursi

Brīvās izvēles kursi

Brīvās izvēles kursi (C)

(C) 2 KRP

(C) 2 KRP

2 KRP

Prakse 4 KRP

Prakse 8 KRP

Prakse 12 KRP
Bakalaura darbs
10 KRP
Kvalifikācijas
eksāmens 2 KRP

Kopā: 40 KRP

1. studiju gads
Vispārizglītojošie

Kopā: 40 KRP

Kopā: 40 KRP

Kopā: 40 KRP

2.tabula.
Konceptuālais plāns 5 gadu nepilna laika neklātienes studijām
2. studiju
3. studiju gads
4. studiju gads
5. studiju gads
gads
Vispārizglītojo

Vispārizglītojoši

12

Vispārizglītojošie

studiju kursi (A)

šie studiju

e studiju kursi

studiju kursi (A) 6

4 KRP

kursi (A) 4

(A) 6 KRP

KRP

KRP
Nozares

Nozares

Nozares

Nozares

teorētiskie

teorētiskie

teorētiskie

teorētiskie

pamatkursi (A)

pamatkursi (A) pamatkursi (A)

pamatkursi (A)

8 KRP

6 KRP

6 KRP

10 KRP

Informācijas

Informācijas

tehnoloģiju kursi

tehnoloģiju kursi

(A) 4 KRP

(A) 2 KRP

Nozares
profesionālās
specializācijas
kursi (B) 22 KRP

Nozares

Nozares

profesionālās

profesionālās

specializācijas

specializācijas

kursi (B) 24

kursi (B) 14

KRP

KRP

Brīvās izvēles
kursi (C) 2
KRP
Prakse 2 KRP

Prakse 4 KRP

Brīvās izvēles

Brīvās izvēles

kursi (C) 2 KRP

kursi (C) 2 KRP

Prakse 8 KRP

Prakse 4 KRP

Prakse 8 KRP
Bakalaura darbs
10 KRP
Kvalifikācijas
eksāmens 2 KRP

Kopā: 40 KRP

Kopā:40 KRP

Kopā: 40 KRP

Kopā: 20 KRP

Kopā: 20 KRP

Studiju programmas „Tūrisma vadība” satura atbilstība MK noteikumu Nr. 481
(20.11.2001) prasībām

MK noteikumu
„Noteikumi

par

otrā

līmeľa Studiju programmā ietvertais

profesionālās augstākās izglītības valsts atbilstības nodrošinājums
standartu‖ prasības
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Bakalaura programmas apjoms ir vismaz
160 kredītpunktu.

Programmas apjoms 160 KRP, kuru apguvei pilna
laika studijās paredzēti 4 gadi, nepilna laika studijās
– 4,5 gadi
Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir 20 KRP.
Vispārizglītojošie studiju kursi, kuros ietilpst

Bakalaura programmas obligāto saturu
veido: vispārizglītojošie studiju kursi,
kuru apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu.

humanitāro un sociālo zinātľu kursi un kursi, kas
attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās
prasmes, piemēram, filozofija; politoloģija; kultūras
vēsture; valodas un runas kultūra; vadības kultūra
un psiholoģija; cilvēkresursu vadība ,socioloģija un
sociālā statistika

Nozares teorētiskie pamatkursi un
informācijas tehnoloģiju kursi, kuru
apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti.
Nozares profesionālās specializācijas
kursi, kuru apjoms ir vismaz 60
kredītpunktu.
Bakalaura programmas brīvās izvēles
kursi, kuru apjoms ir vismaz 6
kredītpunkti.

Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas
tehnoloģiju kursu apjoms ir 36 KRP. Tajos ietilpst
vadībzinību, ekonomikas, informācijas tehnoloģiju,
darba tiesisko attiecību, uzľēmumu pārvaldības
Nozares profesionālās specializācijas kursu apjoms
ir 60 KRP. Tajos ietilpst finanšu, svešvalodu,
tūrisma nozares specializācijas kursi un tūrisma
metodoloģija.
Bakalaura programmas brīvās izvēles kursu apjoms
ir 6 kredītpunkti.
Prakses apjoms ir 26 kredītpunkti, kas saturiski ir

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26

iedalīta trijos blokos – tūrisma grupu organizācija

kredītpunkti.

un vadība, ekotūrisma prakse, tūrisma informācijas
un vadības prakse.
Valsts pārbaudījums sastāv no bakalaura darba

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir

izstrādes un aizstāvēšanas (10 KRP) un

bakalaura darba vai diplomdarba

kvalifikācijas eksāmena 2 KRP.

(diplomprojekta) izstrāde un

Kvalifikācijas eksāmens ir mutisks pārbaudījums,

aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz

kurā tiek novērtētas studenta zināšanas par

12 kredītpunktu.

svarīgākajiem tūrisma industrijas teorētiskajiem
jautājumiem, to izpratni un pielietošanu praksē.
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Bakalaura darbā tiek izstrādāts, izvēloties ar tūrisma
biznesu saistītu problēmu, apkopojot teorētisko
materiālu, veicot pētījumu un analizējot esošo
situāciju, kā arī izstrādājot inovatīvu piedāvājumu
vai problēmas risinājumu. Bakalaura darbs tiek
iesniegts atbilstoši LiepU izstrādātajiem
noteikumiem par studiju darbu rakstīšanu un
noformēšanu.
Trīs studiju darbu apjoms ir 5 KRP, kas tiek
Bakalaura programmas apguves laikā
izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz
trīs studiju darbus.

izstrādāti 1., 2. un 3. kursā. Studiju darbos studenti
apgūst iemaľas vākt, apkopot, analizēt materiālus
un izstrādāt piedāvājumu, kas saistīts ar tūrisma
biznesu, tūrisma objektiem un to piedāvājumu
tūrisma tirgū pasaulē un Latvijā.

Pēc bakalaura programmas apguves
piešķir piektā līmeľa profesionālo
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura
grādu nozarē (profesionālās darbības
jomā).
Profesionālais bakalaura grāds dod
tiesības, izpildot uzľemšanas prasības
attiecīgajā maģistra programmā, turpināt
izglītību akadēmiskā maģistra vai
profesionālā maģistra studiju
programmā.

Beidzot studijas, tiek piešķirta kvalifikācija tūrisma nozares uzľēmuma vadītājs ( LR profesiju
klasifikatora kods Nr. 1229 08 Nr.) un bakalaura
profesionālais grāds tūrismā

Studijas beidzot ir tiesības studēt akadēmiskā
maģistra vai profesionālā maģistra studiju
programmā. Šādas iespējas dod „Liepājas
Universitāte‖, Vidzemes augstskola, biznesa
augstskola „Turība‖ un Latvijas Universitāte

4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metoţu izvēles pamatojums un rezultātu
analīze)
Studentu zināšanas tiek vērtētas sistemātiski studiju procesa gaitā atbilstoši katra
studiju kursa programmai. Galvenās zināšanu pārbaudes formas ir kontroldarbi, testi, semināri,
diskusijas, projekta darbi u.c. Studentu zināšanas tiek vērtētas arī studiju kursu noslēgumā –
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galvenokārt sesijās divas reizes studiju gadā. Neklātienes studiju programmā ir sešas sesijas.
Galvenās pārbaudes formas sesijās ir ieskaites un eksāmeni. Studentu zināšanas tiek
pārbaudītas gan mutiski, gan rakstveidā. Vērtēšana notiek 10 punktu sistēmā (Ministru
kabineta noteikumi Nr. 481 20. 12. 2001.). Studiju darba kopīgais novērtējums tiek veidots pēc
kumulatīvās sistēmas, kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem
studenta darbiem (patstāvīgais darbs, projektu darbs, kooperatīvais darbs u.tml.) katrā studiju
kursā. Saziľa (komunikācija) starp mācībspēku un studentu notiek gan nodarbībās, gan
individuālajās konsultācijās ar mācībspēku, gan ar e – pasta starpniecību. Lai uzlabotu saziľu
un veicinātu studiju procesu pilnveidošanu, studiju kursu materiāli tiek ievietoti moodle vidē.
Studiju programmā ir paredzēts studiju gada laikā izstrādāt studiju darbu, kura
aizstāvēšana notiek publiski studiju gada beigās. Beidzot studijas, studenti kārto valsts
pārbaudījumus – liek kvalifikācijas eksāmenu un aizstāv bakalaura darbu. Bakalaura darbus
vērtē darba vadītājs, recenzents un valsts pārbaudījumu komisija.

5. Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas,
akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu,
studējošo iesaistīšana pētniecības projektos)
Studiju programmas kursu apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās,
konsultācijās, praksēs un studentu patstāvīgajā darbā.
Līdzās tradicionālajām darba formām (lekcijas un semināri) tiek praktizētas tādas
interaktīvās studiju formas kā: grupu darbs, kooperatīvā mācīšanās, daţāda veida diskusijas,
problēmorientēta apmācība, lietišķās spēles, radošas individuālā darba metodes, datoru,
apmācība izmantojot Moodle vidi, multimediju un interneta izmantošana. Liela nozīme ir
studentu patstāvīgajam un pētnieciskajam darbam. Studiju procesā tiek gatavoti referāti, gada
studiju darbi, maršrutu izstrādnes, projektu darbi un studiju noslēgumā izstrādāts un aizstāvēts
bakalaura darbs.
Studentu pētnieciskā darbība ir kļuvusi daudzveidīgāka, izstrādātās tēmas aptver
daudzpusīgas tūrisma jomas.
Piemēram,


Tūrisma produkts un pakalpojumu izstrāde, piemēram, „Liepājas pilsētas promenāde kā
tūrisma produkts” (V.Saprikina, zin.vad. I.Grospiľa, mg.paed.), „Latvijas kā tūrisma
produkta virzīšana Somijas tirgū” (A.Vucena, zin. vad. I.Leitāne, MBA),
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Mārketinga komunikācija, piemēram, „Ceļojumu biroja ASTRATŪRE mārketinga
komunikāciju pilnveidošana” (Z.Zūzāne, zin. vad. I.Leitāne, MBA),



Uzľēmējdarbības

vides

izpēte

piemēram„Aviokompānijas

airBaltic

konkurētspēja

Starptautiskajā lidostā Rīga” (K.Zīle – Niedola, zin.vad. I.Grospiľa, Mg.paed.),


Tūrisma attīstības iespējas, piemēram„Pāvilostas jahtu ostas un sērfošanas pludmales
attīstības perspektīvas” (I.Kurčanova, zin.vad. I.Grospiľa, Mg.paed.),



Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana bakalaura darbā „Kvalitātes vadības attīstības
iespējas atpūtas kompleksā „Smuku muiža‖‖. ( I.Krūtaines. zin.vad. M.Zeltiľa Dr.biol.),



Tūrisma menedţments, piemēram,‖. „Tūrisma uzņēmuma „Artur” personāla motivēšanas
politikas izpēte” (E.Paura, zin.vad. V.Kriķe),



Tūrisma stratēģijas izstrāde, piemēram, „Nīcas pagasta tūrisma attīstības stratēģija 2009.
– 2014.gadam”. (M.Laukgales, zin. vad. A.Maisiľš),

 Vides pieejamība tūrismā, piemēram, „Liepājas tūrisma infrastruktūras pieejamība
cilvēkiem ar kustības traucējumiem „( Larisa Ivanova, zin.vad. I.Grospiľa. Mg paed.),


Aktīvais tūrisms un vides aizsardzība, piemēram, „Ventas - Šķerveļa ielejas kompleksā
dabas lieguma alu apsaimniekošana (Madara Leja, zin.vad. M.Zeltiľa, Dr. Biol.),



Ilgtspējīga tūrisma attīstība „Vides sertifikātu ieviešana lauku tūrisma mītnēs” (E.Preikše,
zin.vad. I.Eistere, Mg.biol.)‖.
Daţi no bakalaura darbiem tiek izstrādāti

pēc konkrētas institūcijas pasūtījuma,

piemēram,
- Madonas novada Dome - Iveta Muiţniece - Madonas novada tūrisma attīstības plāns;
- Viesnīca „Fontaine Hotel‖ - M.Bilerte „Mārketinga komunikāciju izmantošana
viesnīcas Fontaine Hotel attīstībā”, M.Šmēdiľš „„Fontaine Festival 2008” mārketinga
komunikāciju izstrāde”;
- Atpūtas komplekss „Smuku muiţa‖- I.Krūtaine „Kvalitātes vadības attīstības iespējas
atpūtas kompleksā „Smuku muiža””;
- Nīcas pagasta pašvaldība - M.Laukgale „Nīcas pagasta tūrisma attīstības stratēģija
2009. – 2014.gadam”;
- Kurzemes tūrisma asociācija - L.Meistere „Tūrisma iespējas Kuldīgā cilvēkiem ar
redzes traucējumiem”;
- Bauskas rajona atpūtas vieta „Roţmalas‖ - E.Šomere „Jauna veselības tūrisma
produkta izveide Latvijā”;
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- Pāvilostas jahtu ostu pārvalde: G. Jaure „Pāvilostas jahtu osta kā tūrisma
infrastruktūras sastāvdaļa”,
- Vērgales pašvaldība: B. Skrodere „Vērgales pagasta tūrisma attīstības stratēģija 2008.
– 2013.gadam”,
- Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs: B.Svetļičnaja „Jauns reklāmas
piedāvājums Liepājas popularizēšanai tūrisma tirgū”,
- Liepājas rajona padome: M. Ignatova „Interneta loma tūrisma produktu virzīšanā
tirgū”.
- Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde: A.Deľisovs „Liepājas iespējas sporta
tūrisma attīstībā”;
- Ķemeru nacionālais parks: I.Lībere „Ķemeru nacionālais parks kā tūrisma produkts”
Studentu zinātniskās pētniecības darbība ir mācību procesa sastāvdaļa. Katru gadu
Tūrisma vadības programmas studenti ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem piedalās
LiepU ikgadējā studentu zinātniskajā konferencē . Labākie referāti tiek novērtēti ar atzinības
balvu, piemēram, Guntas Rasmanes referāts „Tūrisma produkta daudzveidība kā tūrisma
attīstības veicinātājs Dikļu pagastā” (zin. vad. I.Grospiľa, mg. paed.).
Labākie studentu zinātniski pētnieciskie darbi tiek prezentēti ikgadējā Vides zinātľu
katedras zinātniskajā konferencē „Cilvēks un vide‖, piemēram,


Mārtiľš Ķesteris, „Liepājas ezers – perspektīvs dabas tūrisma objekts‖,



Egita Minka, „Embūtes dabas parka infrastruktūra‖.

Studiju kursi dod iespēju apgūt akadēmiskās zināšanas, attīstīt intelektuālās un
profesionālās kompetences. Studiju kvalitātes paaugstināšanai atsevišķu lekciju kursu
docēšanai pārakreditācijas periodā tika aicināti vieslektori: A.Maisiľš (WWF Papes Dabas
parks), M.Gineitis ( SIA „Addiction‖ valdes priekšsēdētājs), Zane Gaile (Liepājas reģiona
Tūrisma informācijas birojs. ), G.Silakaktiľš (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
galvenais inspektors), G. Blunavs (Biznesa augstskola Turība‖), L. Vēbere (Liepājas tiesa.
Nozīmīgu vietu studiju procesā ieľem prakse (26 KRP), tāpēc tās saturs un organizācija
tiek sistemātiski analizēta un pilnveidota.
Studiju prakses saturiski ir iedalītas trijos blokos.


Tūrisma grupu organizācija un vadība - prakses ietvaros studenti vada mācību
prakses ekskursijas gan pa Liepājas pilsētas un Kurzemes un Latvijas dabas un
kultūrvēsturiskajiem tūrisma objektiem.
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Ekotūrisma prakse tiek organizēta nometnes veidā. Prakse tika veikta Liepājas
rajona Embūtē, kuras laikā studenti apguva ekotūrisma un aktīvā tūrisma vadības
praktiskās iemaľas.



Tūrisma informācija un vadība – mācību prakse tiek veikta tūrisma informācijas
centrā un kādā ar tūrisma biznesu saistītā uzľēmumā Latvijā vai ārvalstīs.

Prakses tiek organizētas atbilstoši LiepU prakses nolikumam un studiju programmas
„Tūrisma vadība‖ prasībām.

6.Programmas perspektīvais novērtējums
Ministru kabineta 2010.gada 18.maija aptirinātajā profesiju klasifikatorā profesija
Tūrisma uzľēmuma vadītājs nav iekļauta un profesijas standarts nav izstrādāts. Tiek veidota
darba grupa, kurā ir iekļauti docētāji no Biznesa augstskolas „Turība‖, Vidzemes augstskolas,
Latvijas Universitātes un Liepājas Universitātes, lai izstrādātu jaunu profesijas standartu .
Programma veidota, lai nodrošinātu atbilstību 5. līmeľa profesionālās kvalifikācijas
ieguvi atbilstoši profesijas standartam „Uzľēmumu un iestāţu vadītājs‖ (apstiprināts 2002.
gada 16. maijā., reģistrācijas Nr. PS 0070).
Studiju programmas satura atbilstība “Uzņēmumu un iestāţu vadītājs” profesijas
standartam
Profesijas standartā formulētās zināšanas
un to izmantojuma līmenis

Atbilstošie studiju kursi

(priekšstats/izpratne/lietošana)
Cilvēkresursu vadība I

Personāla vadīšana un vadības psiholoģija,

Vadības kultūra un psiholoģija

darba tiesiskās attiecības (lietošana)

Darījuma tiesiskās attiecības tūrismā
Cilvēkresursu vadība II
Sabiedriskās attiecības

Komunikāciju prasme(lietošana)

Pārmaiľu vadīšanas psiholoģiskie
aspekti‖
Valodas un runas kultūra

Valsts valoda (lietošana)
Svešvaloda (lietošana)

Angļu valoda un vācu valoda

Stratēģiskā vadīšana (lietošana)

Uzľēmējdarbība
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Stratēģiskā vadība I;II
Mārketinga vadīšana (lietošana)

Tūrisma mārketings
Uzľēmējdarbība

Komercdarbības likumdošana (lietošana)

Darījuma tiesiskās attiecības tūrismā

Raţošanas/pakalpojumu organizēšana,

Uzľēmējdarbība

loģistika, vadības informācijas sistēmas,

Uzľēmuma pārvaldības sistēmas

kvalitātes sistēmu vadība, darba aizsardzība

Datu bāzes un uzľēmumu informācijas

(lietošana)

sistēmas

Finansu vadīšana, finansu un vadības

Uzľēmuma finanšu vadība

grāmatvedība (izpratne)

Grāmatvedība

Ekonomikas teorija (izpratne)

Ekonomikas teorija

Ekonomiski matemātiskās metodes (izpratne)

Kvantitatīvās metodes vadībā

Starptautiskā komercdarbības vide (izpratne)

Starptautiskā tūrisma ekonomika

6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam; - atbilstība
profesijas standartam
Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam
Studiju programmas apjoms kredītpunktos
Studiju kursi
Nozares

Informācijas

Nozares

teorētiskie

tehnoloģijas

profesionālās

pamatkursi

kursi

specializācijas kursi

Vispārizglītojošie
studiju kursi

Prakse

A daļa
20 KRP

30 KRP

6 KRP

Valsts
pārbaudījumi

Brīvās izvēles kursi

B daļa

C daļa

B daļa

B daļa

60 KRP

6KRP

26 KRP

12 KRP

160 KRP

Studiju programma salīdzināta ar Vidzemes augstskolas un Biznesa augstskolas
„Turība‖ studiju programmu. LiepU Tūrisma vadības studiju programma pēc satura, struktūras
un apjoma ir radniecīga līdzīgas kvalifikācijas ieguves studiju programmām citās Latvijas
augstskolās.
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Studiju programmu struktūru salīdzinājums Liepājas Universitāte, SIA „Biznesa
augstskola Turība” un Vidzemes augstskola .

Liepājas Universitāte

Studiju
programma

SIA „Biznesa
augstskola Turība‖
Tūrisma un

Tūrisma vadība

viesmīlības nozares
uzľēmuma vadība

kvalifikācija
vai/un grāds

uzľēmumu vadītājs

Uzľēmumu un

(LR profesiju

iestāţu vadītājs un

klasifikatora kods

profesionālais

Nr. 1229 08) un

bakalaurs

profesionālā

uzľēmējdarbības

bakalaura grāds

vadībā

tūrismā.

Studiju ilgums

Tūrisma organizācija
un vadība
Tūrisma nozares

Tūrisma nozares

Piešķiramā

Vidzemes augstskola

uzľēmuma
vadītāja kvalifikācija
(LR profesiju
klasifikatora kods
Nr.1229 08) un
profesionālā
bakalaura grāds
tūrisma vadībā

Pilna laika 4 gadi

Pilna laika 4 gadi

Nepilna laika

Nepilna laika 4,3

4,5 gadi

gadi

Pilna laika 4 gadi
Nepilna laika 5 gadi

Salīdzinājums ar Kremzas universitātes
studiju programmu „Tūrisma un atpūtas industrija”
Studiju organizācija - pilna laika, 3 g.+ 1 g. (BA + M)
Mācību prakse 22 nedēļas
Iegūtais grāds : bakalaura (maģistra) grāds tūrisma menedţmenta un atpūtas industrijā.
Studiju procesā iegūst profesionālas kompetences - biznesa administrācija, intelektuālas
kompetences – svešvalodas, psiholoģija, starpkultūru sakari, informācijas tehnoloģijas, radošas
un stratēģiskas domāšanas un komunikācijas prasmes.
Studiju programmu veido moduļi (bloki).
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Biznesa

administrācija

(menedţments,

ekonomika,

mārketings,

finanses,

uzľēmējdarbība u.c.), kas sastāda ~50% studiju laika.


Svešvalodas : obligātā angļu valoda, vācu valoda studentiem, kuri nav vācu valodā
runājoši studenti un papildus iespēja apgūt vēl divas svešvalodas (franču, itāļu,
spāľu vai krievu).



Modernās komunikāciju tehnoloģijas.



Tiesību zinības ,Tūrisma likumdošana‖.



Konsultācijas un studiju darbi.



Specializācijas kurss sporta tūrismā, kultūras tūrisma, Biznesa tūrismā, veselības
un SPA tūrismā, dabas un reģionālā plānošana.

Secinājumi
Studiju organizācija ir līdzīga kā LiepU (iegūst bakalaura grādu). Mācību prakses
ilgums ir īsāks (22 nedēļas) , bet prakse obligāti jāveic kādā ārvalstī. Studiju procesā iegūtās
kompetences un prasmes ir līdzīgas. „Tūrisma vadības‖ programmas studenti bez
profesionālajām un intelektuālajām kompetencēm iegūst arī akadēmiskās kompetences
(filozofiju, politoloģiju). Studiju kursi un apjomi ir līdzīgi. Kremzas universitāte piedāvā
specializācijas kursus 9KRP apjomā, LiepU brīvās izvēles kursus 6 KRP apjomā
Salīdzinājums ar Šefīldas Halamas universitātes
„Tūrisma menedţmenta” programmu
Studiju organizācija 3 gadi (1. g. prakse pēc 2.kursa).
Iegūtais grāds : bakalaura grāds.
Karjeras iespējas : tūrisma operators, tūrisma konsultants, tūrisma mārketinga speciālists,
uzľēmējdarbība tūrismā.
Studiju programmā iekļautos kursus var iedalīt blokos.


Biznesa

administrācija

(finanšu

menedţments,

mārketings,

menedţments,

grāmatvedība, stratēģiskais menedţments).


Nozares profesionālās specializācijas kursi (cilvēkresursu vadība, tūrisma
plānošana, piedzīvojumu tūrisms, tūrisma menedţments, biznesa tūrisms, Eiropas
tūrisma projekti).
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Divas svešvalodas (franču, spāľu, itāļu, vācu, japāľu). Pēc prakses veikšanas, 3.
studiju gadā, ir iespēja daţus studiju kursus klausīties svešvalodā.



Brīvā izvēle (svešvaloda, globālais tūrisms, tūrisma uzľēmējdarbība, tūrisms un
masu mēdiji, lauku tūrisms, vietējais tūrisms, ilgtspējīgais tūrisms).

Secinājumi
Studiju organizācija ir atšķirīga, jo studijas ilgst 3 gadus un vēl vienu gadu, pēc otrā
kursa, ir mācību prakse ārvalstīs. Līdzīgs ir studiju beigās iegūtais bakalaura grāds un darba
iespējas. Salīdzinot studiju kursus, var secināt, ka biznesa blokā un nozares profesionālās
specializācijas blokā vairums ir tādi paši vai līdzīgi kursi. Atšķirīgs ir piedāvājums trešajā
studiju gadā - apgūt kādu no studiju kursiem svešvalodā, kā arī daudzveidīgāks ir svešvalodu
piedāvājums. Līdzīgi kā „Tūrisma vadības‖ programmā, tiek piedāvāti arī izvēles kursi .
6.2. Augstskolu absolventu perspektīvas
Pēc studiju programmas beigšanas absolventam ir iespēja studēt profesionālā maģistra
studiju programmā „Vadības zinības‖ LiepU vai analogās citu augstākās izglītības iestāţu
studiju programmās Latvijā vai ārvalstīs; strādāt ar tūrisma nozari saistītos uzľēmumos vai
iestādēs: tūrisma informācijas centros un birojos, tūrisma aģentūrās, viesnīcās un moteļos,
viesu mājās un lauku tūrisma uzľēmumos, dabas parkos, pašvaldībās, lidostās, ostās u.c.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā
Tūrisma vadības programmu absolvējuši 171 studenti, no tiem pilna laika (dienas)
studijās 115 un nepilna laika (neklātienes) studiju programmā 56 studenti. Pašreiz programmā
studē 162 studenti, no tiem pilna laika studijās 139 studenti un nepilna laika studijās 23
studenti. No tiem (pilna laika) studijās ir 42 budţeta vietas nepilna laika studijās budţeta vietu
nav. Pēdējo gadu laikā ir novērojama tendence palielināties studējošo skaitam pilna laika
studijās un samazināties nepilna laika studijās. Tā piemēram,

2009./10. st. gadā un

2010./2011.studiju gados pirmajā kursā tika imatrikulēti 52 pilna laika studenti, nepilna laika
studenti šajos studiju gados netika uzľemti.
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7.2. Imatrikulēto skaits
Imatrikulēto skaits programmā
Studiju gads

Nepilna

Pilna laika

Kopā

laika

2006./07.

35

0

35

2007./08.

37

18

55

2008./09.

46

0

46

2009./10.

52

0

52

2010./11.

52

0

52

Kopā

222

240

Imatrikulēto skaits programmā

52

52

46
35

2006./2007.

37

2007./2008.

2008./2009.

2009./2010.

2010./2011.

Pilna laika programmā

7.3. Absolventu skaits
Programmas realizācijas laikā studiju programmu ir absolvējuši 171 studenti, no tiem
pilna laika studijas – 115 absolventi un nepilna laika studijas - 56 absolventi.
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Absolventu skaits programmā
Studiju gads
2006./07.
2007./08.
2008./09.
2009./10.
2010./11.
Kopā

Pilna laika
25
22
20
22
26

115

Nepilna laika

Kopā

27

52

0

22

16

36

0

22

13

39

56

171

7.4. Studējošo aptaujas un analīze
Izvērtējot pēdējo trīs studiju gadu aptaujas datus, var secināt studentu aktivitāte un
ieinteresētība studiju programmas kvalitātē ir palielinājusies. Universitātē KV sistēmas ietvaros
tika veikta studentu anketēšana, lai izvērtētu studentu apmierinātību ar studiju kursu
pasniedzēju darbu.
Studiju programmas novērtējums kā laba un ļoti laba pilna laika studijās mainījies no
88,2% 2008./2009.st.g. uz 90,4% 2009./2010.st. un uz 100% 2010./11.st.g.
2008./2009.st.g. 10, 6% studējošie programmu novērtēja kā daļēji neapmierinoši un
2009./2010.st.g. 11, 8 % grūti pateikt un nav atbildes 2010./2011.st.g. daļēji neapmierinoši un
grūti pateikt atbildes nebija. Studentu apmierinātību var izskaidrot ar neapmierinātības iemesla
novēršanu, jo studenti bija neapmierināti ar trešo patstāvīgā darba studiju nedēļu, kura ir
atcelta.
Nepilna laika 91% studentu ir apmierināti un daļēji apmierināti ar studiju programmu,
9% ir daļēji neapmierināti.
Kā noderīgākos studiju kursus min svešvalodas, tūrisma ģeogrāfiju, tūrisma vadību,
ekonomiku, aktīvo tūrismu, lietišķo etiķeti.
Kā programmas stiprās puses tiek minēts – dod zināšanas, kas noderēs turpmākajā darbā un
studiju procesā var iegūt jaunas, inovatīvas atziľas 57%; tiek piedāvāta interesanta studiju
programma un studiju procesā ir iespēja iepazīties ar nozares specifiku arī ārpus lekcijām 42%;
studijas papildina studējošā vispārējo redzesloku 71%.
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Kā negatīvos aspektus studenti min studiju ilgumu (tiek ierosināts to saīsināt uz 3,5 gadiem) un
filiāļu trūkumu citās Latvijas pilsētās. Studējošie vēlas Universitātes sponsorētu praksi ārzemēs
vai studiju iespējas ārzemēs visiem studentiem, lai būtu iespēja reāli mācīties valodu., maz
kontaktstundu, maz kreativitātes , vairāk prakses dotajā programmā.
Atbildot uz jautājumu - Vai Jūs ieteiktu studijas Universitātē saviem draugiem/paziľām?
Atbilde jā 100% .
7.5. Absolventu aptaujas un analīze
Universitātē KVS sistēmas ietvaros tika aptaujāti 6 no 20 „Tūrisma vadības‖
programmas 2009./2010.st.g.absolventi . Aptaujātie absolventi dzīvo un strādā Liepājas
pilsētā, Ventspilī , Saldū, Brocēnos Rīgā. Ar tūrisma nozari saistītā jomā strādā 1 absolvents,
pašnodarbinātie 3, izglītības sfērā 1 un tirdzniecībā 1 no aptaujātajiem 6 absolventiem.
Absolventu apmierinātība ar augstskolā iegūto izglītību: 66 % pilnīgi apmierināti,
44% daļēji apmierināti. Ieteikums citiem studēt šajā studiju programmā: 100%.
Studijas tiek turpinātas maģistra programmā - 3 studenti LiepU un 1 students LLU.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studenti ietekmē studiju procesu, aktīvi darbojoties Studentu pašpārvaldē.
Par studiju programmas problēmu risināšanu atbild fakultātes dekāne, prodekāni un
programmas direktore, kā arī notiek diskusijas ar mācībspēkiem. Aptauju rezultāti tiek analizēti
un izmantoti studiju programmas pilnveidošanai.
Sadarbībā ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju studenti piedalās projektos –
Karostas vēsturiskajos uzvedumos „Aiz restēm‖ un „Bēgšana no PSRS‖.
LiepU Veselības dienas ietvaros, kas tiek organizēta
darbiniekiem un studentiem,

Bernātos Universitātes

studiju programmas „Tūrisma vadība‖ studenti pasniedzēja

J.Kārkliľa vadībā palīdzēja organizēt pasākumus un piedalījās tūrisma tehnikas sacensībās,
izcīnot LiepU ceļojošo balvu „Oskara kauss‖.
Katru gadu 2. kursa studenti pasniedzēja J.Kārkliľa vadībā piedalās aktīvā tūrisma
pārgājienos un apgūst ūdens tūrisma iemaľas divu dienu laivu braucienā pa Mīnijas upi
(Lietuvā).
Studiju gada noslēgumā 3. kursa studenti izplāno, organizē un vada mācību ekskursijas
uz ārvalstīm.
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8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Studiju programmā nodarbināti 34 mācībspēki. Studiju programmas realizācijā iesaistīti
LiepU Vides zinātľu, Vadībzinātľu, Sociālo zinātľu, Matemātikas un informātikas,
Svešvalodu, Latviešu valodas, Literatūras, Pedagoģijas, Psiholoģijas un citu jomu docētāji,
pieaicinātie mācībspēki, kā arī tūrisma nozares speciālisti.
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Studiju programmā tūrisma nozares teorētiskos un profesionālās specializācijas kursus
docē

5 doktori un 2 profesori (22 %), 22 maģistri (69%) un 2 tūrisma jomas speciālisti.

Docētāju kvalifikācija atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām. Lielākā daļu docētāju ir
ilggadēju darba pieredzi. Tikai 15% no programmā iesaistītajiem docētājiem studijas maģistra
programmā ir beiguši 2- 4 gadus atpakaļ .
8.3. Zinātņu doktori vai profesori
Studiju programmā tūrisma nozares teorētiskos un profesionālās specializācijas kursus docē 4
doktori un 1 profesors , kas sastāda 16 % no programmā iesaistītajiem docētājiem.
Amats,
Nr.p.

Vārds,

k.

uzvārds

ievēlēts vai
uz laiku
pieņemts
darbā

Zinātniskais
vai
akadēmiskais/
profesionālais
grāds

Izglītības iestāde, kurā iegūta
augstākā izglītība, kvalifikācija,
beigšanas gads

Studiju kursi,
apjoms KRP

Daugavpils Pedagoģiskā
Olga
1.

Glikasa

universitāte, pedagoģijas doktora
Docente,
ievēlēta

Dr.paed.

grāds, 1996.;

Tūrisma pamati

Daugavpils Pedagoģiskais

I (1 KRP)

institūts, bioloģijas un ķīmijas
skolotājs, 1966.
2.

Daina

Profesore,

Lieģiniece

ievēlēta

Dr.habil. paed.
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Latvijas Valsts Universitāte,

Cilvēkresursu

Dr.habil.paed., 1997.;

vadība I (1

Latvijas Valsts Universitāte,

KRP)

Dr.paed., 1992.;
P.Stučkas Latvijas Valsts
universitāte, filologs, angļu
valodas skolotāja kvalifikācija,
1964.
Latvijas universitāte, vēstures
Ārija
3.

Kolosova

Docente,
ievēlēta

Dr.hist.

doktors, 1993.;

Latvijas vēsture

Latvijas Valsts universitāte,

un tūrisms (2

vēsturnieks, vēstures pasniedzējs,

KRP)

1981.
Latvijas Universitāte, psiholoģijas
Irina
4.

Strazdiľa

doktora grāds, 1994.;
Docente,
ievēlēta

Liepājas Valsts pedagoģiskais

Dr.psych.

institūts, pirmsskolas pedagoģijas
un psiholoģijas pasniedzēja
kvalifikācija, 1985.

Cilvēkresursu
vadība II (2
KRP)
Pārmaiľu
vadīšanas
psiholoģiskie
aspekti (2 KRP)
Uzľēmuma

5.

Māra

Docente,

Zeltiľa

ievēlēta

Dr.biol.

Latvijas Zinātľu akadēmija,

pārvaldības

bioloģijas doktors, 1992.;

sistēmas (2

Latvijas Valsts universitāte,

KRP)

biologs, bioloģijas un ķīmijas

Pētījumu

pasniedzējs, 1979

metodoloģija (2
KRP)

8.4. Akadēmiskā personāla atjaunošanas, attīstības un apmācības politika
LiepU lektore L. Ābele, Mg.sc.env. – Vadībzinātľu doktorantūras studiju programmā
studē (LU Ekonomikas un vadības fakultātē )
LiepU asistents J. Kārkliľš –studijas maģistrantūrā DU.
LiepU lektore M. Gineite Mg.sc.tqm. – LLU doktorantūrā "Reģionālā un agrārā
ekonomika". Tēma: Pašvaldības atbalsta modeļi uzľēmējdarbības attīstības veicināšanai
Kurzemes reģionā.
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LiepU lektore Mg.paed. V. Kulmane,– studē LiepU doktorantūrā E-studiju tehnoloģijas
un pārvaldība Doktora studiju programmas 3.kursā.
LiepU lektore D. Līduma, Mg.oec. – ekonomika (promocijas darba apspriešana RTU).
LiepU lektore I.Pūre, Mg.oec – zinātniskā grāda pretendente komunikāciju zinātnē SIA
„Biznesa augstskolā Turība‖ studiju programmā „Komunikācija vadība‖
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade
Zinātniski pētniecisko darbu vairākos pētniecības virzienos veic visi akadēmiskā
personāla docētāji, strādājot pie daţādām zinātniskā darba tēmām un projektiem.
LiepU Vides zinātľu un tūrisma jomas mācību spēki organizē ikgadējas starptautiskas
zinātniski metodiskas konferences ―Cilvēks un vide‖. Konferenču materiāli tiek izmantoti par
pamatu ikgadējā rakstu krājuma „Cilvēks un vide‖ izdošanai. Dabas un Sociālo zinātľu
fakultātes ietvaros tiek organizēta ikgadēja starptautiska konference ‖Sabiedrība un kultūra‖.
Konferenču materiāli tiek izdoti rakstu krājumā.
Zinātnes nozares „VADĪBZINĀTNE. Uzľēmējdarbības vadība‖ pētniecības virzienā
„Ilgtspējīga reģionālā attīstība un tās vadība‖ strādā pasniedzēji:


Mg. paed. I. Grospiľa, pētniecības saturs un uzdevumi - Tūrisma izglītība un vadība;
Ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējas.



Mg. oec. I. Leitāne, pētniecības saturs un uzdevumi - Pakalpojumu mārketinga attīstības
tendences.



Mg. oec. D. Līduma, pētniecības saturs un uzdevumi - Uzľēmējdarbības loģistikas nozīme
nomaļu reģionu attīstībā: promocijas darba izstrāde.
Pētniecības virziens „E – studiju tehnoloģijas tūrisma izglītības procesā‖.


Mg. paed. V. Kulmane, pētniecības saturs un uzdevumi - „E – studiju tehnoloģijas
izglītības procesā‖. Promocijas darba tēma „ Sociālo un sadarbības kompetenču
pilnveide datorizētā mācīšanās sadarbojoties vidē‖ (Computer-supported collaborative
learning- CSCL).
Zinātnes nozares „SOCIOLOĢIJA‖ pētniecības tēmā „Eiropa, Latvija, Liepāja

ilgtspējīgās attīstības spogulī: augstskolu un reģionu partnerības perspektīvas‖.


Mg.sc.educ . A.Medveckis „
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Zinātnes nozares ‖IZGLĪTĪBAS VADĪBA. SABIEDRĪBAS VADĪBA‖ pētniecības
tēmu „Vadībzinātľu attīstības stratēģija un taktika zināšanu sabiedrībā‖ izstrādā docētāji:


Mg.sc.tqm M. Gineite, pētniecības saturs un uzdevumi – pašvaldības atbalsta modeļi
uzľēmējdarbības attīstības veicināšanai Kurzemes reģionā;



Mg.sc.env. L. Ābele, pētniecības saturs un uzdevumi - Lēmumu pieľemšanas ietekmes
novērtējums nacionālā līmenī: promocijas darba izstrāde.
Zinātnes nozares ―VIDES ZINĀTNE. Vides pārvaldība‖ pētniecības tēmu ―Pilsētvides

stratēģiskā attīstība‖ pēta docētāji:


Dr. biol. M. Zeltiľa, Mg.sc.educ.Arturs Medveckis.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Universitātē

esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai sekmīgi varētu realizēt studiju

procesu. Studentu rīcībā ir LiepU studiju korpusi, kuros ir gan auditorijas, gan specializēti
kabineti, gan datorklases. Studentiem ir iespēja izmantot arī LiepU sporta kompleksu.
Būtiska loma studiju procesa nodrošināšanā ir LiepU bibliotēkai. Bibliotēkā ir
abonements (t.sk. arī starptautiskais starpbibliotēku abonements), lasītava, periodikas zāle,
studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas iespējas un brīvas pieejas datori. Bibliotēka
strādā ar akadēmijas lokālā datortīklā iekļauto bibliotēkas informācijas sistēmu ―Alise‖, ir
pieslēgums INTERNET tīklam un EBSCO datu bāzei tiešsaistes reţīmā. Ir pieejama
informatīvo dokumentu bāze. Ir brīva pieeja tūrisma portālam Eiropa.lv. Mācībspēki kopā ar
bibliotēkas vadītāju un programmas direktori nodrošina jaunākās mācību literatūras iegādi.
Pašnovērtējuma periodā literatūras krājumi tūrismā un vadības zinātnē ir papildināti ar jauniem
literatūras avotiem.
Nodrošināšanā ar nepieciešamajiem studiju materiāliem liela loma ir LiepU
izdevniecībai ―LiePU‖. Vides zinātľu katedras bibliotēkā uzkrāta speciālā literatūra un
nepublicētie darbi: bakalaura darbi , studiju darbi, u.c.
Pilna laika studijas
Ieľēmumi un izmaksas aprēķinātas 2011./2012.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam –
4 gadiem, pie nosacījuma, ka minimālais studējošo skaits ir 16, no kuriem 14 ir par valsts
budţeta līdzekļiem studējošie un 2 par maksu studējošais.
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Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam ir LVL 56
081, t.sk.: finansējums no valsts budţeta līdzekļiem: LVL 49 041, ieľēmumi no studiju
maksām: LVL 7 040.
Studiju programmas plānotās izmaksas pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam skat. 1.tab.
Aprēķinos izmantotas 2011. gadā noteiktās bāzes izmaksas (LVL 937,09 uz vienu studiju
vietu) un IZM noteikto koeficentu izglītības tematiskā jomā „Personīgie pakalpojumi‖:
0,9281249, kā arī izmaksu koeficentu profesionālajās bakalaura līmeľa studiju programmās:
1,00. IZM noteiktās vienas studiju vietas izmaksas 2011. gadā tematiskā jomā „Personīgie
pakalpojumi‖ ir LVL 869,74. LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2011./2012. studiju
gada 1. kursam ir LVL 880 un tā ir nemainīga visam studiju periodam.
Nepilna laika studijas
Ieľēmumi un izmaksas aprēķinātas 2011./2012.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam –
4,5 gadiem, pie nosacījuma, ka minimālais studējošo skaits ir 11. Studiju programmas plānotie
ieľēmumi no studiju maksām nepilna laika studijās 2011. –2016. gadam ir LVL 32 670. LiepU
Senātā apstiprinātā studiju maksa 2011./2012. studiju gada 1.kursam ir LVL 660 un tā ir
nemainīga visam studiju periodam. Studiju programmas plānotās izmaksas nepilna laika
studijās 2011. – 2015. gadam
Plānotās studiju programmas izmaksas pilna un nepilna laika studijās
2011./2012.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam)
Summa, LVL
Rādītāja nosaukums
Atlīdzība mācībspēkiem, t.sk.:

Pilna laika

Nepilna laika

(4 gadi)

(4,5 gadi)

21 413

11 877

profesoriem

262

135

asoc. profesoriem

1 397

924

docentiem

2 97

1 705

lektoriem

6 052

8 737

asistentiem

726

377

Pārējās personāla izmaksas (t.sk. atlīdzība
zinātniskam personālam, vispārējā personāla
atlīdzība)

23 729

10 231

Uzkrātie studiju maksas ieņēmumi

80

0
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Pārējās iepriekš neuzskaitītās izmaksas
(t.sk. biroja preces, materiāli, komunālie
maksājumi un citas izmaksas)

10 859

Kopā izmaksas

56 081

10 562
32 670

10. Ārējie sakari
Ir noslēgti sadarbības līgumi par prakšu organizēšanas iespējām un studijām ārvalstu
augstskolās.
Par studiju iespējā noslēgti sadarbības līgumi ar Hedmarkas universitāti (Norvēģijā),
Leipcigas Heimereras Akadēmiju GMBH (SIA), Heimererschulen, Vācijā ; Rostokas
Universitāti (Vācija; ) Leiria Politehniskais institūtu (Portugāle) ;Sakarya Universitāti (Turcija)
; Ziemeļdānijas Universitāti - Koledţu (UCN) (Dānija);
Sporta pedagoģijas Akadēmiju Gdaľskā (Polija).
Pašnovērtējuma periodā izmantojot

un ERASMUS programmu iespējas mācību

prakses un studijas ārvalstīs ir izmantojuši 22 studenti
22 studenti ir izmantojuši iespēju studēt ārvalstu augstskolās .
2006/2007st.g. 5 (3 Laurea Universitāte (Somija), 2 UCN (Dānija))
2007/2008 st.g. 5 (4 UCN (Dānija); 1 Leiria (Portugāle))
2008/2009 st.g. 4 (3 Sakarya (Turcija); 1 UCN (Dānija))
2009/2010 st.g. 3 (1 UCN (Dānija); 2 Gdaľskas (Polija))
2010/2011 st.g. 5 (3 UCN (Dānija); 2 Leiria (Portugāle))
2011/2012 st.g. studijas ārvalstu augstskolās plānotas 9 studentiem (1Sakarya (Turcija);
1Leiria (Portugāle); 2 UCN (Dānija); 4 Gdaľskas (Polija) ; 1 Rostokas Universitāti (Vācija)).
Turpinās sadarbība ar tūrisma un viesmīlības nozares uzľēmumiem ārvalstīs dodot
iespēju studentiem veikt mācību prakses tūrisma vadībā.
Sadarbības līgumi par prakšu organizēšanas iespējām ir noslēgti ar Londonas viesnīcu
ķēdi „The Real Hotel Companygada
ERASMUS programmas ietvaros studentu prakses:
2007/2008 3 studenti Lielbritānija
2008/2009 4 studenti Lielbritānija
2009/2010 5 studenti Lielbritānija
32

2010/2011 5 studenti Lielbritānija
Mācību prakses tiek veiktas arī Francijā, Grieķijā, Kiprā, Norvēģijā .
Studiju programmas docētāji ir lasījuši lekcijas ārvalstu augstskolās, piemēram, lektore
Anita Meţinska ERASMUS mobilitātes ietvaros lasīja lekcijas NOEA Institute of Applied
Management (Dānijā). M. Zeltiľa Rostokas Universitātē un J.Gūtenberga Maincas universitātē
(Vācija), Docētājas Inese Leitāne un Meldra Gineite Oldenburgas Lietišķo Zinātľu Universitē
(Vācija).
Docētāji ir iesaistījušies starptautiskos projektos.
Piemēram, Liepājas Universitāte kopā ar Klaipēdas Universitāti un Rīgas Tehnisko
universitāti „Inovatīvi e – studiju risinājumi Liepājas pedagoģijas akadēmijā ekonomisko
vajadzību virzītas izglītības kapacitātes stiprināšanai‖, kura mērķis bija apzināt problēmas
tūrisma nozares attīstībā Liepājas rajonā tūrisma biznesā nodarbinātiem uzľēmējiem, kuru
atrisināšanai nepieciešamas papildus zināšanas un prasmes, un izveidota

tālākizglītības

koncepcija tūrisma nozarē strādājošiem
Docente M. Zeltiľa ES projektā „Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno ES dalībvalstu
pašvaldībās (2005 – 2007), INTERREG III B projektā .
Mg.sc.educ . A.Medveckis Norvēģijas finanšu instruments „ Augstskolu pētnieciskais
potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai „ (2009-2011) .
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studiju procesā notiek sadarbība ar Liepājas pilsētas Domi, piemēram, divi studenti
vadīja ekskursiju pa Liepāju Beļģijas karaļa svītai, par to saľemot Liepājas pilsētas domes
rakstisku pateicību.
Notiek sadarbība ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju un Kurzemes tūrisma
asociāciju, kuras biedrs ir arī Liepājas Universitāte.
Programmas direktore ir iekļauta Liepājas pilsētas domes Pastāvīgā pilsētas attīstības
komitejas Tūrisma komisijā.
Mācību prakses nodrošināšana un daţādu projektu realizācija notiek sadarbībā ar
Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju, Saldus TIC, Kuldīgas TIC, Liepājas pilsētas
Domi, viesnīcām „Līva ‖, „Hotel Fontain Palace‖ , „Kolumbs‖, ‗Promenad Hotel‖, tūrisma
firmām „Impro‖, „Ap Sauli‖ u.c.
Tūrisma vadības programmas studenti līdzdarbojas Liepājas reģiona tūrisma
informācijas biroja rīkotajās aktivitātēs, piemēram, Liepājas tūrisma informācijas dienu
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pasākumos, tūrisma sezonas atklāšanas pasākuma „Tūrisma kontaktbirţa‖ organizācijā,
teatralizētajā uzvedumā Karostā „Aiz restēm‖ un „Bēgšana no PSRS‖. Studentiem ir iespēja
iegūt Liepājas pilsētas un rajona gidu sertifikātu Lejaskurzemes TIB organizētajos gidu kursos
un tagad viľi regulāri vada tūristu ekskursijas pa Liepāju latviešu, krievu, angļu, somu un vācu
valodā. Vasaras sezonā studenti piedalās projektā „Tiksimies Roţu laukumā‖.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Studiju programmas „Tūrisma vadība‖ studenti var izvēlēties paplašināt savas zināšana
un daļu no studiju laika studēt kādā no ārvalstu augstskolām. Pārakreditācijas periodā 11
studenti izmantojuši iespēju studēt

Dānijā „NOEA Institute of Applied Management‖, 3

studenti Portugālē „Politechnico de Leiria‖;

3 studenti

„Laurea University of Applied

Sciences‖ Somijā; 3 studenti „Sakaya University‖ Turcijā; 2 studenti Polijā Gdaľskas „Sporta
un tūrisma akadēmijā‖. Kopumā šo iespēju ir izmantojuši22 studenti.
Ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Kultūras koledţu par iespējām koledţas
beidzējiem turpināt studijas „Tūrisma vadības‖ programmā (2. kursā).
Sakarā ar noslēgto sadarbības līgumu starp LiepU un Latvijas Kultūras koledţu (LKK),
koledţas absolventiem ir iespēja turpināt studijas „Tūrisma vadības‖ programmā (2. kursā).
Studiju gada laikā papildus apgūstot izlīdzinošos kursus 20 KRP apmērā.
Erasmus programmas ietvaros 2010./2011. studiju gadā Tūrisma vadības programmā
studē divi Turcijas Sakaya University‖ studenti.

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai
augstskolā
Ir noslēgts sadarbības līgums ar Vidzemes augstskolu par iespēju studējošajiem
turpināt studijas Vidzemes augstskolas programmā „Tūrisma organizācija un vadība‖

12.Secinājumi
Studiju programmas pilnveidošana notiek galvenokārt studiju kursu aktualizēšanas un studiju
formu modernizēšanas virzienā.
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 Programmas pilnveidošanā tika ľemti vērā ekspertu ieteikumi un aktualitātes
nozares attīstībā.


Ievērojot ekspertu ieteikumus, ka programma nav pietiekami starptautiska, ir noslēgti
sadarbības līgumu ar 8 ārvalstu augstskolām. Iespēju studēt ārvalstu augstskolās
izmantojuši 24 studenti un 2010./2011.st.g. 2 studenti no Sakaya University Turcijā studē
Tūrisma vadības programmā Liepājas Universitātē.



Ir izstrādāti pilnīgāki studiju kursu apraksti, kuros atspoguļoti kursu mērķi, uzdevumi un
apgūstamās kompetences un prasības KRP iegūšanai.



Lai paaugstinātu

bakalauru darbu kvalitāti un daudzveidotu pētījumu metodes

pēc

ekspertu ieteikuma ir izstrādāts un studiju programmās iekļauts studiju kurss „Pētījumu
metodoloģija‖


Ir aktivizējusies docētāju starptautiskā darbība. Docētāji ir piedalījušos starptautiskos
projektos un lasījuši lekcijās ārvalstu augstskolās.
 Lai uzlabotu studiju programmas kvalitāti , programmā ir veiktas strukturālas,
organizatoriskas un saturiskas izmaiľas.


Ir izveidots jauns studiju kurss - „Pētījumu metodoloģija‖ ar 2 KRP un
ieskaiti, kas sekmētu studentu zinātniski praktisko pētījumu un bakalaura
darbu izstrādes kvalitāti.



Studiju kurss „Aktīvā tūrisma pamati‖ un „Pasaules tūrisma objekti‖ no
izvēles (C) daļas pārcelti uz nozares teorētiskā kursa (B) daļu.



Apvienojot studiju kursus „Ceļojumu organizācija‖ un „Gidu darba
metodika‖, izveidots studiju kurss „Tūrisma metodoloģija‖ (2 KRP).



Apvienoti studiju kursi „Tūrisms un vide‖ un „Ekotūrisms un ilgtspējīgs
tūrisms‖ vienā studiju kursā „Ekotūrisms „ (2KRP)



Izstrādāts un ieviests studiju kurss „Viesmīlības serviss‖ (2KRP)



Izstrādāti un ieviesti jauni studiju kursi „Orientēšanās un tūrisms‖ (2 KRP),
„Sabiedriskās attiecības‖ (2KRP), „Pārmaiľu vadīšanas psiholoģiskie
aspekti‖ (2 KRP ).



Studiju kurss „ Datu bāzes un informācijas sistēmas‖ (2KRP) transformēts
par

studiju kursu „ Informācijas sistēmas‖

rezervācijas sitēmu apguvi .
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(2KRP) tajā iekļaujot

 Studiju procesā tiek ieviestas un izmantotas mūsdienīgas metodes, akcentējot pastāvīgā
darba un interaktīvā darba formas izstrādājot lekciju materiālus prezentāciju veidā un
ievietojot studiju kursus moodle sistēmā.
 Sadarbībā ar potenciālajiem darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām un Liepājas
pilsētas Domi tiek veikti lietišķie pētījumi.
 Paplašinās sadarbība ar tūrisma asociācijām – Liepājas Universitāte ir kļuvusi par
Kurzemes Tūrisma asociācijas biedru.
 LiepU tiek realizēta profesionālā maģistra studiju programma „Vadības zinības‖, tā
nodrošinot nepārtrauktību studiju procesā.
 Paaugstinājusies studentu aktivitāte dalībai LiepU studentu zinātniskajās konferencēs.
 Paaugstinājusies studiju programmas „Tūrisma vadība‖ studentu aktivitāte studijām un
praksei ārvalstīs.
 Ir uzsāktas ārvalstu studentu studijas „Tūrisma vadības‖ programmā.
 Paaugstināta docētāju kvalifikācija studējot doktorantūrā un izstrādājot promocijas
darbus.
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13.Programmas attīstības plāns 2011 – 2017. gadam
N.p.k.

Risināmās

Priekšlikumi to

Izpildes

problēmas

novēršanai

laiks

Atbildīgais

Izpildes apliecinājums/
novērtējums
Programmā

strādājošo

docētāju dalība zinātniskās
Zinātniskā
potenciāla
1.

kvalifikācijas
paaugstināšanas
nepieciešamība
vadības zinātnē

konferencēs un zinātniski

Akadēmiskā personāla

lietišķos pētījumos

kvalifikācijas līmeľa
celšana vadības zinātnēs
un piedalīšanās ar
tūrisma nozari saistītos

5 docētāji iegūst doktora
Visu

Zin.

grādu

laiku

prorektore

L. Ābele, Mg.sc.env.
Meldra

zinātniskos un lietišķos

Gineite,

Mg.sc.tqm.

pētījumos

V. Kulmane, Mg.paed.
D. Līduma, Mg.oec.
I.Pūre, Mg.oec.

Augstāka līmeľa
izglītības
pēctecības
2.

nodrošināšana
programmas
„Tūrisma

Programmas
Aktivizēt absolventus
turpināt studijas
maģistratūras programmā

direktore

Programmas

Visu

I.Grospiľa,

turpina studijas LiepU vai

laiku

Fakultātes

citu augstskolu

dekāne

studiju programmās

vadības‖

absolventi
maģistra

M.Zeltiľa

studentiem
Mācībspēku un
studentu
3.

zinātniskās
pētniecības
attīstīšana

4.

Programmas
Aktīva līdzdalība

direktore

studentu zinātniski

Visu

I.Grospiľa,

pētnieciskās konferences

laiku.

Fakultātes

organizēšanā

dekāne

Studentu dalība Studentu
zinātniski pētnieciskajā
konferencēs LiepU un
citās augstskolās.

M.Zeltiľa

Sadarbības

Liepājas pilsētas domes

paplašināšana ar

organizētajās aktivitātēs

Liepājas reģiona

Dalība Liepājas reģiona

TIB, Kurzemes

TIB organizētajās

Programmas

Dalība Pilsētas Domes

Visu

direktore

organizētajās akcijās .

laiku

I.Grospiľa,

Mācību prakses veikšana
Karostas cietumā un
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tūrisma

aktivitātēs ‖Bēgšana no

Karostas TIC Referāti

asociāciju un

PSRS,‖ „Karostas

Kurzemes Tūrisma

Liepājas pilsētas

cietums‖ un Karostas

asociācija rīkotajās

domi.

tūrisma informācijas

konferencēs ,

centra darbībā

Studentu Bakalura darbu

Dalība Kurzemes

izstrāde, kuru pētījumus

Tūrisma asociācijas

pasūtītājs ir Kurzemes

rīkotajās konferencēs

tūrisma asociācija

Veikt lietišķos pētījumus
pēc asociācijas
pasūtījuma
Ārvalstu augstskolu
Programmas

Sadarbība ar LiepU

5.

direktore

Ārvalstu

Ārējo sakaru daļu un

vieslektoru

projektu vadītāju rast

Visu

piesaiste studiju

iespēju piesaistīt ārvalstu

laiku

programmai

vieslektorus atsevišķu

starptautiskos

koordinatoru veicināt

projektos

docētāju iesaisti

centra

A.Auza

Sadarbībā ar

6.

Ārējo sakaru
vadītāja

kursu docēšanai

Docētāju iesaiste Universitātes projektu

I.Grospiľa,

docētāju vieslekcijas
Uzaicināt atsevišķu studiju
kursu docēšanai Gdaľskas
„Sporta un tūrisma
akadēmijas‖ pasniedzējus
Bredas Universitātes
docētājus, Klaipēdas
Universitātes docētājus.

Projektu
Visu

koordinators

Docētāju dalība

laiku

A. Egliľš -

starptautiskos projektos.

Eglītis

starptautiskos pētījumos.

Fakultātes
Starptautiskas
7.

sadarbības
attīstība

Ciešākas sadarbības

dekāne

veidošana ar Klaipēdas

Visu

M.Zeltiľa

Docētāju vieslekcijas un

Universitāti

laiku

Programmas

dalība kopējos projektos.

direktore
I.Grospiľa,
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Ārējo sakaru
centra
vadītāja
A.Auza
Programmas
direktore
8.

Jaunu literatūras

Bibliotēkas resursu

Visu

I.Grospiľa

Iegādāta jauna literatūra

avotu iegāde

papildināšana

laiku

Bibliotēkas

tūrisma kursu docēšanai.

vadītāja
A.Kairēna
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II. PAŠNOVĒRTĒJUMAM PIEVIENOTIE
PIELIKUMI

40

1.LiepU Senāta lēmums par studiju programmas
ieviešanu

41

42

2.Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts

Nr.p.k.

Vārds,
uzvārds

Amats, ievēlēts
vai uz laiku
pieņemts darbā

Zinātniskais
vai
akadēmiskais
grāds

Izglītības iestāde, kurā iegūta
augstākā izglītība,
kvalifikācija, beigšanas gads
Latvijas Universitāte, maģistra

1.

Lilita Ābele

Lektore, pieľemta
darbā uz laiku

Mg. sc.env.

grāds vides pārvaldībā, 2003.;
Latvijas Universitāte, bakalaura
grāds ekonomikā, 2001.

Plānotie studiju
kursi

Grāmatvedība
Uzľēmuma
finanšu vadība

Latvijas Universitāte, filoloģijas
maģistra grāds vācu filoloģijā,
2.

Elita Balčus

Lektore, pieľemta

Mg.philol.

1998.; Latvijas Valsts
universitāte, filologa,

Svešvaloda (vācu
valoda)

pasniedzēja kvalifikācija, 1982.
Liepājas Pedagoģijas

3.

Dina Barute

Lektore, ievēlēta

Mg.sc.educ.

akadēmija, izglītības zinātľu

Kvantitatīvās

maģistrs pedagoģijā, 2005.;

metodes vadībā

Liepājas Pedagoģijas

Informācijas

akadēmija, matemātikas

tehnoloģijas

bakalaura grāds, 1999.
Liepājas Pedagoģijas

4.

Inese Briška

Lektore, ievēlēta

Mg.sc.educ.

akadēmija, izglītības zinātľu

Kvantitatīvās

maģistrs pedagoģijā, 2005.;

metodes vadībā

Liepājas Pedagoģijas

Informācijas

akadēmija, matemātikas

tehnoloģijas

bakalaura grāds, 1999.
Biznesa augstskola ―Turība‖,
profesionālais maģistra grāds
uzľēmējdarbības vadībā,
5.

Zane Gaile

Asistente,
pieľemta uz laiku

Mg.oec.

uzľēmumu un iestāţu vadītājs,

Stratēģiskā

2007.; Liepājas Pedagoģijas

vadība II

akadēmija, humanitāro zinātľu
maģistrs filoloģijā, 2001.;
Liepājas Pedagoģijas
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akadēmija, filoloģijas bakalaura
grāds, 1999.
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, studijas
doktorantūras studiju
programmā „Agrārā un

Vadībzinātľu

reģionālā ekonomika‖, no

institūta
6.

Meldra

zinātniskā

Gineite

asistente, ievēlēta.

2009.gada;
Mg.sc.tqm.

Rīgas Tehniskā universitāte,

Uzľēmējdarbība

maģistra grāds visaptverošajā

Lektore, pieľemta

kvalitātes vadībā, 2008.;

darbā uz laiku

Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, uzľēmuma un
iestādes vadītāja kvalifikācija,
2005.
Biznesa augstskola "Turība‖,
profesionālais maģistra grāds
uzľēmējdarbības vadībā, 2007;

7.

Mārtiľš

Lektors, pieľemts

Gineitis

darbā uz laiku

Mg.oec.

Liepājas Pedagoģijas

Starptautiskā

akadēmija, tūrisma nozares

tūrisma

uzľēmumu vadītājs;

ekonomika

profesionālais bakalaura grāds
tūrismā un atpūtas
organizēšanā, 2004.
Daugavpils Pedagoģiskā
universitāte, pedagoģijas
8.

Olga Glikasa

Docente, ievēlēta

doktora grāds, 1996.;

Dr.paed.

Daugavpils Pedagoģiskais

Tūrisma pamati I

institūts, bioloģijas un ķīmijas
skolotājs, 1966.
Latvijas Zinātľu akadēmija,

Zaigonis
9.

Graumanis

Docents, ievēlēts

filozofijas doktors, 1993.;

Dr.phil.

LVU, filozofs, pasniedzējs ,

Filozofija

1984.
10.

Ilze Grospiľa

Lektore, ievēlēta

Mg.paed.
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Latvijas Universitāte, maģistra

Tūrisma pamati I

grāds vides pedagoģijā, 1997.;

Tūrisma

Latvijas Valsts universitāte,

ģeogrāfija I, II

ģeogrāfs, ģeogrāfijas

Latvijas tūrisma

pasniedzējs, 1984.

ģeogrāfija
Pasaules tūrisma
objekti

Latvijas Universitāte,
pedagoģijas maģistra grāds,

Agrita
11.

Jankina

Lektore, ievēlēta

Mg.Paed.

1993.;

Viesmīlības

Liepājas Valsts pedagoģiskais

serviss

institūts, sākumskolas skolotājs,
1972.
Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, filoloģijas maģistra
Ausma
12.

Klestrova

Lektore, pieľemta
darbā uz laiku

grāds, 1999.;
Mg.philol.

Liepājas Valsts pedagoģiskais

Lietvedība

institūts, vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotājs,
1974.
Latvijas universitāte, vēstures

Ārija
13.

Kolosova

doktors, 1993.;
Docente, ievēlēta

Latvijas Valsts universitāte,

Dr.hist.

vēsturnieks, vēstures

Latvijas vēsture
un tūrisms

pasniedzējs, 1981.
Tūrisma nometľu
organizācija
Aktīvā tūrisma
pamati
Jānis
14.

Kārkliľš

Asistents,
pieľemts uz laiku

Daugavpils Universitāte,

Ekotūrisms

dabaszinātľu bakalaura grāds

Orientēšanās un

bioloģijā, 2008.

tūrisms
Prakse
ekotūrismā un
nometľu
organizācijā

15.

Vija Kriķe

Lektore, pieľemta

Latvijas Valsts universitāte,

Cilvēkresursu

uz laiku

filozofijas pasniedzējs,

vadība
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sociologs, 1973.
Latvijas Universitāte,
Vineta
16.

Kulmane

Lektore, pieľemta
uz laiku

Mg.paed.

pedagoģijas maģistra grāds,

Ekotūrisms

1996.;Latvijas Universitāte,

Viesnīcu sistēmu

bioloģijas bakalaura grāds,

vadība

1994.
Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, filoloģijas doktors,

Asoc.prof.,
17.

Linda Lauze

ievēlēta

Dr.philol.

2002.;

Valodas un runas

LPA, maģistrs filoloģijā, 2000.;

kultūra

LU Latviešu val. un literatūras
pasniedzēja, 1991.
Latvijas Valsts Universitāte,
Dr.habil.paed., 1997.;
Daina
18.

Lieģiniece

Profesore,
ievēlēta

Latvijas Valsts Universitāte,
Dr.habil. paed.

Dr.paed., 1992.; P.Stučkas
Latvijas Valsts universitāte,

Cilvēkresursu
vadība I

filologs, angļu valodas skolotāja
kvalifikācija, 1964.
Baltijas Krievu institūts,
profesionālā maģistra grāds

19.

Inese Leitāne

uzľēmējdarbības vadīšanā un
Lektore, ievēlēta

administrēšanā, 2005.;

Mg.oec.

Latvijas Universitāte,

Tūrisma
mārketings

tirdzniecības ekonomista
kvalifikācija, 1983.
Rīgas Tehniskā universitāte
(RTU), ekonomikas zinātľu

Diāna
20.

Līduma

Lektore, ievēlēta

Mg.oec.

maģistra grāds uzľēmējdarbības

Ekonomikas

vadībā, 2000.; RTU,

teorija I, II

inţenierzinātľu bakalaura grāds
ekonomikā; 1998.
Andris
21.

22.

Maisiľš

Arturs

Lektors, pieľemts

Rīgas Politehniskais institūts,

uz laiku

inţenieris-elektriķis, 1978.

Lektors, ievēlēts

Liepājas Pedagoģijas

Mg.paed.

46

Vietējais tūrisms
Orientēšanās un
tūrisms
Kultūras vēsture

akadēmija, izglītības zinātľu

Medveckis

maģistra grāds pedagoģijā,
2004.;
Latvijas Valsts konservatorija,
kultūrizglītības darba
organizators, metodiķis, 1980.
Rīgas Tehniskā universitāte,
maģistra profesionālais grāds
uzľēmumu un organizāciju

Anita
23.

Meţinska

Lektore, ievēlēta

vadīšanā, 2003.; Liepājas Valsts

Mg.oec.

pedagoģiskais institūts, latviešu
valodas un literatūras skolotāja

Vadības kultūra
un psiholoģija
Stratēģiskā
vadība I

kvalifikācija, 1978.
Liepājas Pedagoģijas

Zinātniskais
Ārijs
24.

Orlovskis

akadēmija, izglītības zinātľu

asistents Izglītības
zinātľu institūtā (
ievēlēts);

maģistra grāds pedagoģijā,
Mg.sc.educ.

2003.;

Politoloģija

Latvijas Valsts universitāte,

Lektors, pieľemts

vēsturnieks, pasniedzējs, 1985.

darbā uz laiku

Liepājas Pedagoģiskā
Sandra
25.

Lektore, ievēlēta

Okuľeva

augstskola, filoloģijas maģistra
Mg.philol.

grāds, 1998.;

Valodas un runas

Liepājas Valsts pedagoģiskais

kultūra

institūts, latviešu valodas un
literatūras skolotājs, 1983.
Liepājas pedagoģijas
akadēmija, pedagoģijas
26.

Larisa Petre

Lektore, ievēlēta

Mg.paed.

maģistre, 1998.;

Svešvaloda

Maskavas Valsts Pedagoģijas

(angļu valoda)

Institūts, angļu valodas
skolotājs, 1983.

27.

28.

Vintra Pūķe

Lektore, pieľemta
uz laiku

Inga Pūre

Lektore, pieľemta

Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, izglītības zinātľu

Mg.Paed.

maģistrs, 2004.;
Biznesa augstskolas „Turība‖,

Mg.oec.,
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Svešvaloda
(angļu valoda)
Sabiedriskās

darbā uz laiku

Mg.philol..

doktorantūras studiju

attiecības

programmā „Komunikācijas
vadība‖ no 2007.; RSEBAA,
maģistra grāds uzľēmējdarbības
vadībā, 2006.; RTU, personāla
speciālista kvalifikācija, 2003.;
LPA, filoloģijas maģistra grāds,
1998.;
LPA, filoloģijas bakalaura
grāds, latviešu valodas un
literatūras skolotāja
kvalifikācija, 1996.
Liepājas Universitāte,

Liene
29.

Romaľuka

Socioloģisko

profesionālais maģistra grāds

pētījumu centra

vadības zinībās sabiedrības

zinātniskā
asistente.

Mg.man.

vadībā, 2008.;

Socioloģija un

Liepājas Pedagoģijasakadēmija,

sociālā statistika

Lektore, pieľemta

profesionālais bakalaurs

darbā uz laiku

socioloģijā, sociologa
kvalifikācija, 2007.
Liepājas Universitāte,
profesionālais maģistra grāds
vadības zinībās

Linda
30.

Selecka

Asistente,
pieľemta uz laiku

uzľēmējdarbības vadībā, 2009.;
Liepājas Pedagoģijas

Mg.oec.

akadēmija, profesionālais
bakalaura grāds tūrismā,

Tūrisma pamati
I,II
Tūrisma
metodoloģija

tūrisma nozares uzľēmuma
vadītājs, 2008.
Latvijas Universitāte,
psiholoģijas doktora grāds,
1994.; Liepājas Valsts

Irina
31.

Strazdiľa

Docente, ievēlēta

pedagoģiskais institūts,

Dr.psych.

pirmsskolas pedagoģijas un
psiholoģijas pasniedzēja
kvalifikācija, 1985.
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Cilvēkresursu
vadība II

Liepājas Universitāte,
profesionālais maģistra grāds
informācijas tehnoloģijā, 2009.;

32.

Vineta

Asistente,

Mg.sc.comp.,

Tomsone

pieľemta uz laiku

Mg.sc.educ,

Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, izglītības zinātľu
maģistra grāds pedagoģijā,

Informācijas
sistēmas

2006.; Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, dabaszinātľu
bakalaurs datorzinātnēs, 2001.
Latvijas Policijas akadēmija,
tiesību zinātnes maģistra grāds
valsts tiesību apakšnozarē,

33.

Iveta

LiepU

2007.;

Tumaščika

juriskonsulte,

Latvijas Policijas akadēmija,

lektore, pieľemta

Mg.iur.

bakalaura grāds tiesību zinātnēs,

darbā uz laiku

jurista kvalifikācija, 2000.;

Darījumu
tiesiskās
attiecības tūrismā

Liepājas Pedagoģiskais institūts,
matemātikas skolotāja
kvalifikācija, 1988.

34.

Māra Zeltiľa

Docente, ievēlēta

Dr.biol.

Latvijas Zinātľu akadēmija,

Uzľēmuma

bioloģijas doktors, 1992.;

pārvaldības

Latvijas Valsts universitāte,

sistēmas

biologs, bioloģijas un ķīmijas

Pētījumu

pasniedzējs, 1979.

metodoloģija

Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, izglītības zinātľu
maģistrs pedagoģijā, 2003.;
35.

Inta Znotiľa

Lektore, ievēlēta

Mg.sc.educ.

Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, dabaszinātľu
bakalaura grāds datorzinātnēs,
2000.
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Informācijas
sistēmas

3.Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumi
(CV)
Sakārtotas secībā vadoties pēc alfabēta (uzvārda pirmā burta)
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LILITA ĀBELE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads:1960.gada 15.aprīlis
Kontaktadrese: Dzinatru 91-18, Liepāja, LV-3416
Ziņas par darba vietu:
E-pasts: lilita.abele@liepu.lv
Izglītība:
Augstākā
Vides zinātľu maģistra grāds, iegūts LU Ekonomikas un vadības fakultātē, Maģistra
diploms Nr.015106 izdots 17/06/2003.
Sociālo zinātľu bakalaura grāds, iegūts LU Ekonomikas fakultātē, Bakalaura diploms
Nr.014800 izdots 20/06/2001.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
Profesionālā darbība:
2009.g. – līdz šai dienai Liepājas universitātes lektore, Senāta locekle, Senāta Budţeta
komisijas priekšsēdētāja.
2005 – 2009 SIA ―VIA-S‖, finanšu direktore
2005 - 2009 SIA ―Dziļurbums 1‖, ―Līvas koks‖, ―Pūķis‖ , finanšu konsultante
2004.g.– 2007.g. LPA Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra‖
organizācijas komitejas locekle
2003.g. – 2009.g Liepājas Pedagoģijas akadēmijas lektore, LPA zinātnes padomes locekle;
2001.g.- 2003.g.sept. - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas asistente;
2000.g. – 2003.g. jūnijam - RTU LMZTK pasniedzēja;
2000.g.- 2001.g.septembrim - Rīgas komercskolas skolotāja;
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
finanšu teorija, uzľēmuma finanšu vadība, finanšu matemātika, vides ekonomika,
grāmatvedība, sistēmdinamikas analīze un modelēšana
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
 2010 – līdz šim : Latvijas universitātes doktorantūras skolas „Baltijas jūras reģiona
valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās‖ dalībniece
 2009 – līdz šim : Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedre
 2010. – 2012. Latvijas – Lietuvas pārrobeţu projekta „ Formation of Methodological
Framework of Regional Business Growth in Lithuanian – Latvian Border Region‖
(MFORBusinessgrowth) projekta vadītāja.
 2010. – 2011. Latvijas universitātes rīkotās starptautiskās zinātniskās konferences
„Eiropas integrācija un Baltijas Jūras reģions: daţādība un perspektīvas‖ organizācijas
komitejas locekle
 2010. – 2011. Doktora grāda pretendente, ESF stipendija promocijas darba ‖Vides
nodokļu ideju argumentācijas novērtējums‖ pabeigšanai
 2010.g. Liepājas universitātes 13.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un
kultūra‖ ekonomikas sekcijas vadīšana.
 2009.g. Liepājas universitātes 12.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un
kultūra‖ ekonomikas sekcijas vadīšana.
 2004.g.LPA 7starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra‖ ekonomikas
sekcijas vadīšana, organizācijas komitejas locekle.
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2003.g. LPA 6.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra‖ ekonomikas
sekcijas vadīšana.
Publikācijas presē:
 2003.g. 17. Jūlijs, avīze „Kurzemes vārds‖ publikācija „Cik taisnīgi vai netaisnīgi ir
nodokļi un to maksāšana?‖

2008.g. 10.marts, avīze „Kurzemes vārds‖ publikācija „Kā iztērēt vienu latu jeb sliktie
scenāriji, sociālais dialogs un naudas mācība‖
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
(Publicētie zinātniskie raksti anonīmi recenzētos izdevumos un starptautiskajās citējamo
žurnālu datu bāzēs iekļautajā zinātniskajā periodikā):
 2009.g. Liepājas universitātes 12.starptautiskā zinātniskā konference„Sabiedrība un
kultūra‖ raksts „Ilgtspējīgas attīstības koncepcijas mikroekonomiskā analīze‖,
līdzautors Andrejs Jaunzems: Rakstu krājums VII, ISSN 1407-6918, Liepāja: LiePA,
2010. –
 2005.g. Latvijas universitātes 63.zinātniskā konference „Ilgtspējas pamatnostādnes un
virzības vērtēšanas problēmas‖ Latvijas Universitātes raksti, 690.sējums Vadības
zinātne, ISBN 9984 – 783 – 13 – 8, ISSN 1407 – 2157, Latvijas Universitāte, 2005.488 .lpp.,306. – 315.lpp.
 2004.g.Latvijas universitātes 62.zinātniskā konference „Budţeta veidošana kā valsts
pārvaldes reformu problēma‖ Latvijas Universitātes raksti, 674.sējums Vadības zinātne,
ISBN 9984 – 770 – 54 – 0, ISSN 1407 – 2157, Latvijas Universitāte, 2004.396.lpp.,244. – 255.lpp.
 2004.g.LPA 7starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra‖ raksts
„Daudzdimensiju analīzes metodes pielietojums lēmumu pieľemšanā‖: Rakstu krājums
VII, ISSN 1407-6918, Liepāja: LiePA, 2005. – 261., 227. – 235.lpp.
 2003.g.Latvijas universitāte 61.zinātniskā konference „Vides nodokļu reformas vīzija
Latvijā‖ Latvijas Universitātes raksti, 673.sējums Vadības zinātne, ISBN 9984 – 770 –
54 – 0, ISSN 1407 – 2157, Latvijas Universitāte, 2003.- 488.lpp.
 2003.g. LPA 6.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra‖ raksts
„Zaļā budţeta reformas seku analīzes modelis‖: Rakstu krājums VI, ISSN 1407 – 6918,
Liepāja: LiePA, 2004.-507.lpp., 13. – 21.lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2007 ―Financial – economic analysis of company by help of MS Excel‖, sertifikāts
2007 ―Financial management of company‖, sertifikāts
2007 Service of applied information courses ―Evaluation of investment projects: possible
methods and solutions‖, sertifikāts
2007 Price Waterhouse Coopers courses ―Basics of financial statement analysis‖, sertifikāts
2006 ―VIA-S‖ kursi ―Three companies, common aim‖, programme: effective management
style, manager‘s role in team, vision of the company, mission, aims, motivating
management, solving conflicts, development stages of the company, etc., sertifikāts Nr.
2006 – 1 – 13
Projekti:
Valodu prasmes:
Latviešu: dzimtā
Krievu: brīvi pārvaldu
Angļu: pārvaldu
Lilita Ābele

2011. gada 30.maijs
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Elita Balčus
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1958.gada 30.aprīlī
Kontaktadrese:
Kaļķu ielā 40, Liepājā, LV – 3401
Tālr. 26227252
Ziņas par darba vietu:
Liepājas universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel.34 07732
E-pasts: elita.balcus@liepu.lv
elitabalcus@gmail.com
Izglītība:
2008.- studijas Liepājas universitātes pedagoģijas doktorantūrā;
1997. – 1998.g. Latvijas universitāte, Svešvalodu fakultāte, vācu valodas mācīšanas
metodika, filoloģijas maģistre;
1976. – 1982.g. Latvijas universitāte, Svešvalodu fakultāte, vācu valoda un literatūra,
svešvalodu pasniedzēja;
1965. – 1976.g. Rīgas 5.vidusskola, vidējā izglītība
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
lektore, filoloģijas maģistre vācu filoloģijā (Mg.philol.)
Profesionālā darbība:
no 2001.g. un pašlaik lektore Liepājas universitātē, humanitāro un mākslas zinātľu
fakultātē;
no 1989.g. un pašlaik vācu valodas skolotāja Liepājas 1.ģimnāzijā;
no 2001.g. un pašlaik Latvijas IM un Gētes institūtā darbs skolotāju- tālākizglītotāju
(multiplikatoru) grupā;
2000.g. – 2005.g. Liepājas pilsētas skolu valdes metodiskā kabineta vācu valodas
skolotāju metodiskās apvienības vadītāja;
1976. – 1989.g. Latvijas Valsts bibliotēkas (Rīga, Latvija) sektora vadītāja.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Vācu valodas fonētika
Svešvalodas (vācu valodas) mācīšanas metodika
Praktiskā svešvaloda (I, II, III) vācu
Vērošanas prakse
Mācību prakse pamatskolā
Mācību prakse vidusskolā
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
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2006.g – 2007.g. semināru veidošana un vadīšana Starptautiskajā Gētes institūta
skolotāju izglītošanas programmai.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Balčus E. Metamācīšanās stratēģijas svešvalodu apguvē. Sabiedrība. Integrācija.
Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.2010. gada 19.-20. februāris.Rēzekne, 2010.- 173.lpp.
Balčus E. Jautāšana kā mācīšanās stratēģija. Valodu apguve: problēmas un
perspektīva VII. Zinātnisko rakstu krājums.-Liepāja, 2010.-116.lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
1.Starptautiskā BOSCH tālākizglītības centra un Latvijas IM rīkotais apmācības
kurss (pēc 636 stundu programmas) multiplikatora sertifikātam Austrum- un
Viduseiropas valstīs 2004. un 2005. gadā
2.COMENIUS skolu partnerības programma, projekts „Spēles ar identitātēm‖
2005.2008.gads
Valodu prasmes:
latviešu – dzimtā
vācu – C1/C2
krievu- C1
angļu – B1

2011. gada 15. martā

________________________Elita Balčus
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Dina Barute
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:

Dzimšanas gads: 1977
Kontaktadrese: Matroţu iela 11-9, Liepāja
Ziņas par darba vietu:

E-pasts: dina.barute@liepu.lv
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja
Izglītība:

2002 – 2005 Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, Liepājas Pedagoģijas akadēmija;
1995 – 1999 Matemātikas bakalaura grāds, informātikas un tehniskās grafikas skolotāja
kvalifikācija, Liepājas pedagoģijas akadēmija.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:

Lektore, izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā
Profesionālā darbība:

2008 – lektore, Liepājas Universitāte;
2007 – 2008 lektore, LPA Matemātikas un informātikas katedra;
2007 – matemātiķe Matemātikas zinātľu un informācijas tehnoloģiju institūtā;
2002 – 2009 lektore, Biznesa augstskola „Turība‖;
1999 – 2007 asistente, LPA Matemātikas un informātikas katedra;
1998-1999 datorlaboratorijas vadītāja, LPA Matemātikas un informātikas katedra.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):







Informācijas tehnoloģijas, 4 KRP
Kvantitatīvās metodes vadībā, 2 KRP
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, 4 KRP
Ekonomiskā statistika, 2KRP
Datoru matemātiskās paketes, 2KRP

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):

2008.g. 9.oktobris – 2009.g. 15. janvāris piedalījos programmā „Praktikums projektu vadībā‖;
2007. g. piedalījos kursos „Multimediju sistēma „Lectora‖ – palīgs pedagogam‖;
2005.g. 21. septembris – 2006.g. 1.februāris - veicu profesionālo pilnveidi programmā
„Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā /
Izglītības darba vadība‖;
Projekti:
2010.- piedalīšanās ESF projektā "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību
priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana", eksperts
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā
Angļu, krievu – sarunvalodas līmenī
2011.gada 8.aprīlī

/paraksts/
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Dina Barute

INESE BRIŠKA

Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1973
Kontaktadrese: M.Gūtmaľa 14-1, Liepāja
Ziņas par darba vietu:
E-pasts: inese.briska@liepu.lv
Liepājas Universitāte
Lielā ielā 14,
Liepāja
Izglītība:
2005.01.07.

izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā LPA (Sērija MD A, Nr.0130);

2001.29.06.

augstākās izglītības pamatstudiju 1.līmeľa profesionālās koledţas izglītības
pilns kurss ar programmēšanas, datu bāzu un operētājsistēmu tehniķa
kvalifikāciju (T, Nr.064287);

1995.22.06.

matemātikas bakalaura grāds LPA (Nr.000188);

1995.22.06.

matemātikas skolotāja kvalifikācija LPA (Nr.000568);
papildspecialitātes: tehniskās grafikas skolotājs (Nr.41); informātikas skolotājs
(Nr.29);

Profesionālā darbība:
No 09/2009.g. līdz šai dienai Liepājas Universitāte, lektore;
no 09/2003.g. līdz šai dienai Liepājas 1.ģimnāzija, informātikas skolotāja;
no 01/2000.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, asistente;
no 1999.07.09. laboratorijas vadītāja Matemātikas un informātikas katedrā LPA;
no 1998.12.11. tirdzn.strukt. vadītājas vietniece a/s ―Kurzemes piens‖;
no 1998.25.09. prečzine a/s ―Kurzemes piens‖;
no 1995.26.06. vecākā laborante Matemātikas katedrā LPA;
no 1995.17.01. laborante Matemātikas katedrā LPA.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Datorizētās projektēšanas sistēmas
Tehniskā grafika
Matemātiskā analīze
Kvantitatīvās metodes vadībā
Informācijas tehnoloģijas
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
2010.g.2.,3.decembris – dalība 15.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā
pētīšanas aspekti‖ ar referātu „Matemātiskās analīzes latviskās terminoloģijas attīstība‖;
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2010.g. 6., 7.maijs - dalība 11th International Conference „Teaching mathematics:
retrospective and perspectives‖ ar referātu „Increasing the role of mathematical calculus
studies in developing the future mathematics teacher‘s professional competences‖;
2010.g. 29., 30. aprīlis – dalība 13.satrptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un
kultūra: Haoss un harmonija‖ ar referātu „Mūzikas radītās harmonijas izmantošana atsevišķu
matemātiskās analīzes tēmu apguvē‖;
2009./2010.st.g. – dalība Matemātikas un informātikas katedras rīkotajos zinātniskajos
semināros.
2007.g. kursi „Multimediju sistēma „Lectora‖- palīgs pedagogam‖;
2005.28.06. RTU kursi „Dators lietotājiem‖.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Increasing the Role of Mathematical Calculus Studies in Developing the Future Mathematics
Teacher‘s
Professional
Competences.
International
Conference.
Teaching
Mathematics:Retrospective and Perspectives, Abstracts, Daugavpils 2010. pp 12;
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātes 3.2.7.2. projektā ―Matemātikas sacensības Liepājas
pilsētas un rajona 8.-12.klašu skolēniem‖ (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0053/0094),
eksperts. (01.10.2006.-30.09.2007.)
Valodu prasmes: latviešu, krievu

2011. gada 3.a prīlī

_____________________Inese Briška
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ZANE GAILE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:

Dzimšanas gads: 1969.
Kontaktadrese: Peldu iela 36/38, dz.2, Liepāja
Ziņas par darba vietu:

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, vadītāja p.i.,
Liepājas Universitāte, lektore
E-pasts: zane@liepajaturisms.lv
Izglītība:

2003.- 2007. – Biznesa augstskola ―Turība‖ maģistra grāds uzľēmējdarbības vadībā (MBA)
1999.- 2001. – Liepājas Pedagoģijas akadēmija; maģistra grāds latviešu filoloģijā
1995.- 1999. – Liepājas Pedagoģijas akadēmija; bakalaura grāds latviešu filoloģijā
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:

2007. – maģistra grāds uzľēmējdarbības vadībā ( MBA)
2001. – maģistra grāds latviešu filoloģijā
Profesionālā darbība:

Kopš 04.2011. – Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, vadītāja p.i.
05.2010. – 04.2011. – Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, projektu un mārketinga
speciāliste
09.2006.- 05.2010. – Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, ienākošā tūrisma speciāliste
Kopš 09.2004. – Liepājas Universitāte, lektore (kurss ―Projektu vadība‖)
10.2004.- 02.2006. – Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, projektu vadītāja
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):

Projekti:
05.2008.- 05.2010. – Latvijas – Lietuvas Pārrobeţu programmas projekts ―Art – Bridge across
the Borders‖ (LLI-041), vadītāja asistente
2008. – KKF finansētā projekta ―Ceļvedis Karostas kultūrvēsturiskajās vērtībās‖ vadītāja (izdots
buklets ―Karosta‖ latviešu un angļu valodā)
2004.- 2007.– ―Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu
rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Kurzemes reģionā‖
(ERAF), projekta vadītāja asistente
Valodu prasmes:
Latviešu valoda – dzimtā valoda
Angļu valoda – brīvi
Krievu valoda – brīvi
Vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību

2011.gada 1.jūnijs

_________________Zane Gaile
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MELDRA GINEITE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati:
Dzimšanas gads: 14.03.1983.
Kontaktadrese: Jūras iela 3-22, Liepāja, LV 3401
Tālrunis: 26177200, e-pasts: meldra.gineite@liepu.lv
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 tālr. 634 23568, e-pasts:
liepu@liepu.lv, fakss: 634 24223
Izglītība:
No 02.2009.
2005. - 2008.
2001.-2005.

studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktora studiju
programmā „Agrārā un reģionālā ekonomika‖
Rīgas Tehniskā Universitāte, maģistra grāds visaptverošā kvalitātes
vadībā, kvalitātes vadītāja kvalifikācija
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, profesionālais bakalaura grāds
vadībzinībās, uzľēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija,.

Papildus izglītība:
2009.
praktikums projektu vadībā, Liepājas Universitāte, apliecība.
2008.
seminārs „Paredzamās izmaiľas ISO 9001:2000 standarta prasībās‖, SIA
„Bureau Veritas‖, apliecinājums.
2007.
seminārs par lietvedību organizācijā, Personāla Sertifikācijas Centrs,
apliecinājums.
2006.
kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts un pašvaldību iestādēs, SIA
„Zygon Baltic Consulting‖ Mācību centrs, apliecinājums.
Profesionālā darbība:
No 2009.
Liepājas Universitāte, lektore.
No 2008.
Liepājas Universitātes Vadībzinātľu institūts, asistente.
2007.-2010.
Liepājas Universitāte, kvalitātes vadības sistēmas vadītāja.
2006.-2009.
Liepājas Universitāte, asistente.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Uzľēmējdarbība, 2 KRP
Uzľēmējdarbība, 3 KRP
Uzľēmumu pārvaldības sistēmas, 2 KRP (kopā ar dr. biol.Māru Zeltiľu)
Kvalitātes vadība, 1 KRP
Pētniecība uzľēmējdarbībā, 1KRP
Management Theory, 2 KRP (kopā ar Mg.oec. Ati Egliľu-Eglīti)
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Promocijas darba izstrāde par pašvaldības atbalsta modeļiem uzľēmējdarbības attīstības
veicināšanai Kurzemes reģionā.
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
2010.
Referāts un iesniegta publikācija „Skatījums uz uzľēmējdarbības vides
uzlabošanu partiju priekšvēlēšanu programmās 2009. gada pašvaldību
vēlēšanām Kurzemē‖ Liepājas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā
konferencē „Sabiedrība un kultūra‖
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2011.
Dalība Erasmus mācībspēku mobilitātē University College Nordjylland
(Dānija) ar lekcijām „Role of the Business Incubators Development of
SME in Latvia‖ (5 h)
2010.
Lekciju vadīšana uzľēmējdarbībā projektu „Atbalsta programma Latvijas
mājamatniekiem „No kūniľas līdz taurenim‖‖ un „Programma Sievietei
pilsoniskā sabiedrībā‖ ietvaros
2010.
Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība‖ papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos‖
projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas
apstākļos‖
(Vienošanās
Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) lekciju kursa „No
idejas līdz veiksmīga projekta realizācijai‖ Liepājas Universitātē lektore
2009.
Lekciju par uzľēmējdarbības uzsākšanu izstrādāšana un vadīšana,
biznesa ideju novērtēšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
projekta „Inovatīvas uzľēmējdarbības motivācijas programma‖ ietvaros
Valodu prasmes:

2011. gada 28. martā

Latviešu - dzimtā valoda
Angļu - brīvi
Krievu - ar vārdnīcas palīdzību

.....................................
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Meldra Gineite

MĀRTIŅŠ GINEITIS
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 2.07.1982.
Kontaktadrese: Jūras iela 3-22, Liepāja, LV 3401
Tālrunis: 29411781, e-pasts: martins.gineitis@gmail.com
Ziņas par darba vietu:
SIA Addiction, Vecā ostmala 40, Liepāja, LV-3401, e-pasts: info@addc.lv,
Izglītība:
2004. - 2007.
2000.-2004.

Biznesa augstskola „Turība‖, profesionālais maģistra grāds uzľēmējdarbības
vadībā; uzľēmumu un iestāţu vadītāja kvalifikācija
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, profesionālais bakalaura grāds tūrismā un
atpūtas organizēšanā; tūrisma nozares uzľēmumu vadītājs.

Profesionālā darbība:
No 2009.
Liepājas Universitāte, lektors.
No 2008. SIA Addiction valdes priekšsēdētājs
2006.-2008.
AS SEB Latvijas Unibanka, Patēriľa finansēšanas attīstības vadītājs
2004.-2006.
AS SEB Latvijas Unibanka, Mārketinga projektu vadītājs
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Starptautiskā tūrisma ekonomika, 2 KRP
Zīmolvedība, 2 KRP
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Maģistra darba „Mazo un vidējo tūrisma uzľēmumu kreditēšana Latvijā‖.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2009. līdz šim Liepājas pilsētas Domes Kultūras komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
2009. līdz šim Kurzemes rallija reklāmas kampaľas vadītājs.
2010.
Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība‖
papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos‖ projekta „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos‖ (Vienošanās
Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) lekciju kursa „No idejas līdz
veiksmīga projekta realizācijai‖ Liepājas Universitātē lektors.
2009.
Lekciju par uzľēmējdarbības uzsākšanu izstrādāšana un vadīšana, biznesa ideju
novērtēšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Inovatīvas
uzľēmējdarbības motivācijas programma‖ ietvaros.
Valodu prasmes: Latviešu - dzimtā valoda
Angļu – sarunvalodas līmenī
Krievu – sarunvalodas līmenī

2011. gada 3. jūnijā

.....................................
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Mārtiľš Gineitis

Olga Glikasa
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 08.10.1943.
Kontaktadrese: Klaipēdas iela 116-9, Liepāja, LV-3416
Ziņas par darba vietu:
E-pasts: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts: olga.glikasa@liepu.lv
Izglītība:
1995. - 1996.gads Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Dr. paed., doktorantūra
eksterni;
1992.-1993.gads
Latvijas
Universitāte,
maģistrantūra;
1962.-1966.gads Daugavpils pedagoģiskais institūts.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
2008. līdz šim Liepājas Universitātes docente, dr.paed;
2003.- 2006. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docente, dr.paed.;
1999. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas lektore.
Profesionālā darbība:
2007. līdz šim brīdim LiepU Izglītības zinātľu institūta pētniece.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Cilvēka anatomija un fizioloģija 1KRP
Sabiedrības un vides veselība 2KRP
Veselības izglītība 1KRP
Veselības mācības mācīšanas metodika 2KRP
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
2003. Nozare – Pedagoģija, apakšnozare – vides un veselības izglītība, veselības
metodiskais aspekts sākumskolā un augstskolā.
2007. līdz šim pētniecības darbs LiepU Izglītības zinātľu institūtā.
Izpētes tēma – Skolēnu un studentu veselības izglītība dzīvesprasmju apguves kontekstā.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Glikasa O. Veselības mācība sociālo zinību blokā. 6.starptautiskās zinātniski metodiskās
konferences „Cilvēks un vide― rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2007. – 81.-86. lpp.
Glikasa O. Studentu pētnieciskā darba izvēle un motivācija veselības izglītībā LPA.
7.starptautiskās zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide― rakstu krājums. –
Liepāja: LiePA, 2008. – 24 .-30. lpp.
O.Glikasa. Studentu pētnieciskā darba izvēle un motivācija veselības izglītībā.
7.starptautiskās zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide‖ rakstu krājums. –
Liepāja: LiePA, 2008.- 24.-30.lpp.
L.Karule, Glikasa O., M.Zeltiľa. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai. //Skolotājs, 1. nr.
2009.- 14. -17.lpp.
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Glikasa O., L.Karule. Vides informācijas pedagoģiskais aspekts. 8.starptaustiskās
zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide‖ rakstu krājums. – Liepāja: LiePA,
2009.- 44.-49. lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
LiepU Senāta locekle,
Senāta zinātniskā sekretāre.
Projekti:
IZM projekti „Dabas pētnieks‖ un
„Pirmie soļi zinātnē‖;
IZM projekts „Multidisciplinārās sadarbība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai‖.
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā valoda
Krievu – brīvi
Angļu – ar vārdnīcas palīdzību

2011.gada 31.martā

_________________Olga Glikasa
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Zaigonis Graumanis
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads:
Kontaktadrese:

personas kods 040351 - 10807
1951. gads
Liepāja, Klaipēdas iela 72 – 39 LV 3416

Ziņas par darba vietu:
E-pasts:

Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu katedra, docents
zaigonis.graumanis@liepu.lv

Izglītība:

2006. g. 1. febr. – 2005. g. 21. sept. – absolvēti kursi: Augstskolu
mācībspēku pedagoģiskā pilnveide / Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība. Saľemts sertifikāts
Nr. 0875 ( Latvijas Universitāte ).
1989. – 1986. – mērķa aspirantūra Ļeľingradas Valsts universitātes
Filozofijas fakultātē. Pabeigta ar disertācijas aizstāvēšanu.
1984. – 1979. – studijas Latvijas Valsts universitātes Vēstures un
filozofijas fakultātē filozofijas specialitātē. Iegūta kvalifikācija:
filozofs, pasniedzējs ( diploms ИВ № 366589 ).

Akadēmiskie nosaukumi,
zinātniskie grādi:

1993. g. 26. febr. – Latvijas Zinātľu akadēmijas Filozofijas un
socioloģijas institūta Habilitācijas un promocijas
padome piešķīra filozofijas doktora grādu ( Dr. phil.).
Diploms E-D № 000564.
1990. g. 30. maijs – PSRS Ministru Padomes Augstākā
Atestācijas Komisija piešķīra filozofijas zinātľu
kandidāta grādu. Diploms ФС № 010463.

Profesionālā darbība:

2010. – 1993 – Liepājas Universitātes ( agrāk – Liepājas
Pedagoģijas akadēmijas ) Sociālo zinātľu katedras
docents.
1993. – 1990. – Liepājas Pedagoģiskās augstskolas vecākais
pasniedzējs.
1986. – 1984. – Liepājas Valsts Pedagoģiskā institūta
Marksisma-ļeľinisma katedras pasniedzējs.

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): Filozofija, filozofijas vēsture, sociālā filozofija, loģika,
reliģiju vēsture, reliģijas socioloģija, socioloģija, zinātnes
socioloģija, lauku un pilsētu socioloģija.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):

Noris vispārīgās tēmas „Filozofiskā un
socioloģiskā doma 19. gadsimtā‖ ietvaros.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Raksti konferences „Sabiedrība un kultūra‖ krājumos:
1.1. Vēstures filozofijas aktuālās problēmas // Sabiedrība un kultūra.
Rakstu krājums, VI. – Liepāja: LiePA, 2004. – 304. – 309. lpp.
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1.2. Racionālisma un iracionālisma attiecību balansa problēma filozofijā
// Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII. – Liepāja: LiePA,
2006. – 36. – 41. lpp.
2. Metodiskais līdzeklis:
Sociālās politikas virzieni Latvijā. / Metodiskais līdzeklis. Liepāja: LiePA, 2006. – 71 lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Ikgadēja filozofijas sekciju vadīšana konferencēs „Sabiedrība un
kultūra‖.
Ikreizēja uzstāšanās ar referātiem šajās konferencēs ( izľemot
2007. gadu ).
Ikgadēja konferences „Sabiedrība un kultūra‖ rakstu krājuma
rediģēšana ( redkolēģijas loceklis, bet no 2010. gada –
redkolēģijas priekšsēdētājs ).
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskos zinātniskos lasījumos
Daugavpils Universitātē 2005. un 2008. gadā.
Projekti:

nav iesaistījies

Valodu prasmes:

krievu valoda ( labi ), vācu valoda ( viduvēji )

2011. gada 21. martā

/paraksts/
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Z. Graumanis

Ilze Grospiņa
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 20.06.1957
Kontaktadrese: Lielā iela 12 -69 Liepāja, LV3401
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts vide@liepu.lv
Izglītība:
1975. – 1984.

Latvijas Universitāte,
pasniedzējs

ģeogrāfijas

specialitāte

-

ģeogrāfs,

ģeogrāfijas

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
1997.g.
vides pedagoģijas maģistrs, LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs,
Profesionālā darbība:
2005. – šobrīd

2003 – šobrīd
2002. – 2004.
2001.
2000.
1998. – šobrīd
1997. – šobrīd
1997. – 1999.
1995. – 1997.
1994. – šobrīd
1979. – 1994.

Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāle, vides pedagoģijas lektore

Latvijas Tūrisma Izglītības asociācijas valdes locekle
Liepājas pilsētas domes Tūrisma stratēģijas izstrādes darba grupas vadītāja
Baltijas Izglītības centra „Vikings‖ dibināšanas locekle
Latvijas Ekotūrisma savienības dibināšanas locekle
Liepājas pilsētas domes Tūrisma komisijas locekle
studiju programmas "Tūrisma vadība" direktore
neklātienes studiju programmas "Pamatskolas ģeogrāfijas un bioloģijas
skolotājs" direktore
neklātienes studiju programmas "Pamatskolas ģeogrāfijas skolotājs" direktore
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, lektore Vides zinātľu katedrā
Liepājas 10.vidusskola, ģeogrāfijas skolotāja

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Tūrisma ģeogrāfija 4 KRP
Vides ģeogrāfija 3 KRP
Latvijas tūrisma ģeogrāfija 2 KRP
Pasaules tūrisma objekti 2 KRP
Hidroloģija un augsnes zinātne 1 KRP
Ģeogrāfijas mācīšanas metodika 2 KRP
Ģeoloģija un ģeomorfoloģija 2 KRP
Kontinentu un okeānu ģeogrāfija 4 KRP
Meteoroloģija un klimatoloģija 1 KRP
Dabas zinātne ( vispārējā fiziskā ģeogrāfija)1 KRP
Latvijas ģeogrāfija 2 KRP
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Nozare – pedagoģija, apakšnozare – Vides izglītības ģeogrāfiskie aspekti pamatskolā, vides
pedagoģija; tūrisma izglītība un vides pārvaldība; tūrisma izglītība un vadība
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Grospiľa I. Ilgtspējīgā tūrisma iespējas Baltijas izglītības centrā „Vikings‖. // Ilgtspējīga tūrisma
attīstība – tendences, pieredze, iespējas. – R.: Biznesa augstskola „Turība‖, 2003.
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2. Grospiľa I. Pilsētas tūrisma stratēģijas izveides nepieciešamība Liepājā. // Cilvēks un vide. –
Liepāja : LiePA, 2003.
3. I.Grospiľa Municipālā tūrisma stratēģijas izstrādes nepieciešamība // Cilvēks un vide. – Liepāja :
LiePA, 2004
4. I.Grospiľa Kultūras mantojums kā tūrisma resurss un produkts// Cilvēks un vide. – Liepāja : LiePA,
2005
5. I.Grospiľa „Tūrisma attīstības iespējas Liepājā‖ , „Cilvēks un vide‖2006. Liepāja : LiePA, 2006
6. I.Grospiľa „ Tourism Development Possibilities in Liepaja „ LU rakstu krājums. – Rīga: Latvijas
Universitāte, 2007.
7. I.Grospiľa „Tūrisma ilgtspējīgas attīstības process Liepājā. „ Cilvēks un vide. – Liepāja : LiePA,
2007.
8. I.Grospiľa „Vides pieejamība ilgtspējīga tūrisma attīstībā‖ // „Cilvēks un vide‖ Liepāja : LiePA,
2008
9. I.Grospiľa Cilvēkresursi un komunikācija ilgtspējīga tūrisma attīstībā// „Cilvēks un vide‖ Liepāja :
LiePA, 2009
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2009. Sertifikāts Manchester Metropolitan University „Managing Culture and Customer Care‖.
2009. Sertifikāts Manchester Metropolitan University „Students Working in the Industry and Postgraduate Course
Development‖
2011. Apliecība par pedagogu tālākizglītības programmas un izdales materiālu izstrādi programmai „Ģeogrāfijas
skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide‖ .
Projekti
 2006.g. Interreg IIIB programmas projekts „ Coastal Sustainability asa Challenge‖.
 2006. Interreg IIIC programmas projekts Eiropas ilgtspējīgas attīstības novērtējuma modulis
(DEDUCE)‖
 2011. ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība‖

Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā valoda
Angļu – sarunvalodas līmenī
Krievu – brīvi

2011. gada 10. maijs

Ilze Grospiľa

/paraksts/
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Agrita Jankina
Dzīves un darba gājums

Personas dati:
Dzimšanas gads:1951.gada 14.janvārī, Krasnojarskā, sieviete
Kontaktadrese: Dzintara iela 82 -12, Liepāja LV-3416, tālr.63433338

Ziņas par darba vietu: lektore Liepājas Universitātē, Liepāja, Lielā iela 14
E-pasts: agrita.jankina@liepu.lv

Izglītība:
augstākā-1992.-1993.Latvijas Universitāte, pedagoģijas fakultāte-pedagoģijas maģistrs
mācību metodikā.
1968.-1972. V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, pamatskolas pedagoģijas un
metodiku spec., pamatskolas skolotājs.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
lektore
Profesionālā darbība:
2010.gada 1.septembra līdz šim laikam Pedagoģijas un Sociālā darba fakultātē
metodiķe
2009.gada 1.septembra līdz 2010.– Pedagoģijas fakultātes prodekāne
1999.-2009.-Pieaugušo izglītības nodaļas prodekāne
1988.gada –līdz šim laikam –lektore Mākslas un dizaina katedrā ( darbmācība un
mācīšanas metodika; darbmācība; mājturības mācīšanas metodika: mājturība no 5.9.klasei: mīkstā rotaļlieta; darbs ar LEGO konstruktoru; rokdarbu darbnīcas; etiķete un
uzvedības kultūra; lietišķā etiķete ).
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
2009.gadā- Plenērs Konkrētais un abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā. Plenērs:
Portrets.
2008.gadā-Plenērs Konkrētais un abstraktais vizuālaā mākslas kompozīcijā. Plenērs:
Klusā daba.
2008.gadā- 48 stundu kursi „Ieklausies, izproti, pieľem‖.ES Pārejas programmas un
Sabiedrības integrācijas fonda finansēta un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienotā
projekta mācību programma „Diskriminācijas un neiecietības mazināšana‖
2008.gadā- Projekts Kurzemes plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un
kapacitātes stiprināšana mūţizglītības stratēģijas ieviešanai „Sociālā inteliģences
mūţizglītības kontekstā‖
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2007.gadā- 12 stundu kursi „Komunikācija‖Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta
„Kurzemes plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana
mūţizglītības stratēģijas ieviešanai‖
2006.gadā- Projekts Kurzemes plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un
kapacitātes stiprināšana mūţizglītības stratēģijas ieviešanai. „Mākslas terapija‖
2006.gadā apmācības „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide / Inovācija
augstākās izglītības sistēmā / izglītības darba vadība‖
2006.gadā- kursi „Skolas kultūra un skolas aktivitātes. Organizācijas pedagoģija‖
2005.gadā –kursi „Mūţizglītības koordinātoru darbības aktivitātes un kvalitātes
paaugstināšana Liepājā‖
2005.gadā -kursi „Klases audzinātāju audzināšanas darba kompetences pilnveide‖
2005.gadā-kursi „Komandas piedzīvojumu nometne‖
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Pedagoģiskā procesa humanizācija: realitāte un perspektīva „Rokdarbu iespējas
sākumskolas izglītības iestādes‖ rezultātā izstrādāti metodiskie materiāli
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
2007.gadā-Zinātnisko rakstu krājums Pedagoģija: teorija un prakse Uzvedības kultūras
izpausmes sabiedrībā, ģimenē, skolā.
2005.gadā-Bilingvālās apmācības aspekti jaunākajā posmā rokdarbu stundās//Valodu
apguve: problēmas un perspektīva. Konferences materiāli,-Liepāja: LiePA
2005.gadā-Jankina A., Brahmane E. Idejas rokdarbu mācīšanai jaunākajā pamatskolas
attīstības posmā. Metodisks līdzeklis.- Liepāja: LiePA, 2005.-42lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīvā un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve
un mentoru profesionālā pilnveide‖ Vienošanās
Nr.2010/0096/1DP/1.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001
Valodu prasmes: latviešu, krievu-pārvaldu brīvi
angļu valoda - sarunvalodas līmenī

2011. 06.04.

A.Jankina
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Jānis Kārkliņš
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 28.07.1983.
Kontaktadrese: K.Valdemāra iela 66, Liepāja, LV3401
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts: janis.karklins@liepu.lv
Izglītība:
01.09.2010 – šobrīd
Daugavpils Universitāte akadēmiskā maģistra studiju programma ―Bioloģija‖
01.09.2009. -10.01.2010. Latvijas Universitātes studiju programma ―Dabaszinātľu maģistrs ķīmijā‖
01.09.2003. – 19.12.2007. Daugavpils Universitāte – bakalaura studiju programma ― Bioloģija‖
1990.gada septembris – 2001.gada jūnijs J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
2008. – 2010. Liepājas Universitātes Vides zinātľu katedras asistents.
2010. – šobrīd Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātľu fakultātes asistents
Profesionālā darbība:
2001. – 2008. Ķīmijas skolotājs vispārizglītojošā vidējās izglītības iestādē (Raiľa Liepājas 6.vidusskola,
Grobiľas ģimnāzija, Aizputes vidusskola)
No 2008. Liepājas Universitātes asistents.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms 2KRP , aktīvā tūrisma pamati 2KRP, dabaszinības (botānika 1KRP,
zooloģija 1KRP), organiskā ķīmija 3KRP, vides ķīmija 3KRP, vides bioloģija 3KRP, ekosistēmu
aizsardzība un pārvalde 3KRP (kopā ar Māru Zeltiľu), vides kvalitātes aizsardzība un novērtēšana
3KRP, ķīmijas mācīšanas metodika 5KRP), ūdens resursu pārvaldība (4KRP). Studiju un diplomdarbu
vadīšana un recenzēšana profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides pārvalde‖, „Tūrisma
vadība‖ studentiem un otrā līmeľa augstākās izgītības programmas „Pamatskolas skolotājs ķīmijā‖
studentiem.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Pētījumi augu fizioloģijā – sugas Taxus baccata izplatība Latvijā un to ietekmējošie faktori.
Kopumā sagatavotas un publicētas 5 konferenču tēzes, sagatavoti publicēšanai un publicēti 3
zinātniskie raksti kā arī pēdējo 6 gadu laikā dalība kopumā 8 reģionālajās un starptautiskajās
konferencēs.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
Valsts Izglītības Satura centra un Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika‖
darbinieks (darbs pie skolotāju atbalsta materiālu izstrādes, no 2009.g.septembra darbs pie augstskolu
metodikas kursu pilnveides dabaszinātľu priekšmetos).
Skolotāju tālākizglītības kursu „Dabas zinības 5., 6.klasē‖ vadītājs ( kursi tiek realizēti Liepājas
Universitātē 2010.gadā)
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā valoda
Angļu – labi
Krievu – brīvi
Lietuviešu - labi
Vācu – ar vārdnīcas palīdzību
2011 gada 6.martā

Jānis Kārkliľš

/paraksts/
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AUSMA KLESTROVA

Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1952.g.
Kontaktadrese: M.Ķempes 3-57, Liepāja, LV-3407
Ziņas par darba vietu:
E-pasts: ausma.klestrova@liepuļv
Izglītība:
1999. - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas filoloģijas maģistrantūra, filoloģijas maģistra grāds
latviešu valodniecībā
1974. - Liepājas Pedagoģiskais institūts, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
1970. - Liepājas rajona Grobiľas vidusskola.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
filoloģijas maģistra grāds latviešu valodniecībā
Profesionālā darbība:
2010.- līdz šim laikam - Liepājas Universitātes Studiju daļas lietvede
2003. – 2010. – Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātľu fakultātes prodekāne
2000. –2003. – Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Dabas un sociālo zinātľu nodaļas vadītāja
1995. - līdz šim laikam - lektore
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Lietvedība
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
Valodu prasmes:
latviešu – dzimtā, krievu – pārvaldu brīvi, vācu – sarunvalodas līmenī, angļu – ar vārdnīcas
palīdzību

2011.gada 7.aprīlī

/paraksts/
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Ausma Klestrova

ĀRIJA KOLOSOVA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:

Dzimšanas gads: 1958.gada 27. septembris
Kontaktadrese: Dzērves iela 24, Liepāja, LV- 3411
Tālr. +371 28239642
Ziņas par darba vietu:

Liepājas Universitāte, Dabas un sociālo zinātľu fakultāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401
Tālr.+371 634 07737, mob. +371 26185139
E-pasts: arija.kolosova@liepu.lv
Izglītība:

1981. – 1984. - Aspirantūra LU vēstures specialitātē
1976.- 1981. - LU Vēstures – filozofijas fakultātē iegūta kvalifikācija ―Vēsturnieks, vēstures un
tiesību pamatu pasniedzējs‖
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:

1993. - LU Habilitācijas un promocijas padomē nostrificēta disertācija, piešķirts vēstures doktora
zinātniskais grāds
1989. - PSRS AAK piešķīrusi vēstures zinātľu kandidāta grādu. Disertācija ―Latvijas
revolucionāro darbinieku izpēte padomju vēsturnieku darbos (1920.-1985.)‖.
Profesionālā darbība:

2009. – pašlaik – LiepU Dabas un sociālo zinātľu fakultātes domes locekle.
2008. – pašlaik – Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedre.
2007. – 2010. – LiepU Kurzemes Humanitārā institūta Zinātniskās padomes locekle.
2006. – 2009. – LiepU Zinātnes padomes locekle.
2001., 2002., 2005., 2007., 2010. – nolasīts lekciju kurss „Latvijas vēsture‖ Klaipēdas
Universitātes Lietuviešu filoloģijas un latviešu valodas programmas studentiem
2002. – 2008 – LiepU studiju programmas ―Sociālo zinību skolotājs‖ direktore
2000. – pašlaik – LiepU studiju programmas ―Vēstures un sociālo zinību skolotājs‖ direktore
1991. – pašlaik - Liepājas Universitātes docente
1996. – pašlaik - Latvijas Vēstures skolotāju biedrības locekle
1995. – 2006. - Liepājas rajona Nīcas vidusskolas vēstures un politikas un tiesību skolotāja
1988. – 1991. - Liepājas Pedagoģiskā institūta vecākā pasniedzēja
1981. – 1988. - Liepājas Pedagoģiskā institūta pasniedzēja
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):

Latvijas vēsture un tūrisms,
Latvijas vēsture,
Vēstures mācīšanas metodika,
Latvijas skolu vēsture,
Vispārējā seno laiku vēsture,
Vispārējā viduslaiku vēsture,
Vispārējā jauno laiku vēsture,
Vispārējā jaunāko laiku vēsture,
Sociālo zinību mācīšanas metodika,
Baltu etniskā vēsture.
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Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):

Zinātnes nozare – vēsture
Pētījuma tēma – historiogrāfija: Latvijas vēsture; pedagoģija: vēstures mācīšanas metodika.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):

1. Sociālo zinību skolotāju sagatavošanas programmu veidošana – skolas un augstskolas sadarbības
sastāvdaļa // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums V. – Liepāja: LiePA, 2003., 544. – 551.lpp.
2. Vēstures mācīšanas metoţu izvēle skolā: problēmas, risinājumi // Sabiedrība un kultūra. Rakstu
krājums VI. – Liepāja; LiePA, 2004., 356. - 362.lpp.
3. Vēstures avotu pētniecības problēmas // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums VII. - Liepāja;
LiePA, 2005., 70. – 74.lpp.
4. Ieskats 1905. gada revolūcijas norisēs Liepājā // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums VIII. –
Liepāja; LiePA, 2006., 96. – 101.lpp.
5. Komunistiskās ideoloģijas ietekme uz pedagogu sagatavošanu Latvijā padomju periodā:
historiogrāfiskais aspekts // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums IX. – Liepāja; LiePA, 2007.,
400. – 405.lpp.
6. Personības izvērtējuma problemātika vēstures gaitā: Liepājas vēstures piemērs // Sabiedrība un
kultūra. Rakstu krājums X. – Liepāja; LiePA, 2008., 524. – 532.lpp.
7. Liepājas skolas 1919 – 1940 // Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils Universitātes Humanitārās
fakultātes XVIII zinātniskie lasījumi. Rakstu krājums. Vēsture XII. 103. – 109.lpp.
8. Latvijas vēstures krustpunkti bērnības atmiľu interpretācijā // Sabiedrība un kultūra. Rakstu
krājums XI. - Liepāja; LiePA, 2009., 42. – 48.lpp.
9. Trešās atmodas laika vēstures pētniecības problemātiskums: grupas Helsinki-86 atbalstītāju un
dalībnieku darbība līdz 1988.gadam // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XII. - Liepāja; LiePA,
2010., 43. – 50.lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):

Projekti:
Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību
priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana (01.01.2010.-31.12.2012.)‖ dalībniece.
Eiropas Sociālā fonda projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un

mentoru profesionālā pilnveide‖ eksperts.
Eiropas Sociālā fonda projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība‖ eksperts.
Valodas:
Valodu prasmes: latviešu – dzimtā
krievu – brīvi pārvaldu

vācu - pārvaldu
angļu – ar vārdnīcas palīdzību

2011. gada 4.aprīlī

/paraksts/
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Ārija Kolosova

Vija Kriķe
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1950
Kontaktadrese: Liepāja, Ed.Tisē 54-34 , tel. 63481737,
e-pats: vija.krike@liepu.lv
Ziņas par darba vietu: Liepājas Universitāte, adrese – Liepāja, lielā iela 14
E-pasts: liepu@ liepu.lv
Izglītība: Latvijas Valsts universitāte 1973., kvalifikācija filozofijas pasniedzējs, sociologs
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: nav
Profesionālā darbība: 1983.- līdz šim laikam - Liepājas Universitāte, Personāldaļas vadītāja,
papilddarbs - lektore dabas un sociālo zinātľu fakultātē
1976.-1983. - Liepājas Pedagoģiskas institūts, Mācību daļas vadītāja,
blakus darbs - stundu pasniedzēja (filozofija).
1973.-1976. - Latvijas Valsts universitātes, Mācību daļas metodiķe.
1990.- 2006.- blakus darbs Baltijas datu namā, firmā „TNS Latvia‖
socioloģisko pētījumu koordinatore Liepājā un Liepājas rajonā.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):Vadības kultūra un psiholoģija
Ievads socioloģijā
Ētika
Personālvadība
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): piedalīšanās konferencēs

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):nav

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti: nav
Valodu prasmes: latviešu valoda – dzimtā, vācu valoda – varu lasīt, krievu valoda – varu
runāt, lasīt, rakstīt

2011.gada __.________

/paraksts/
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V.Kriķe

VINETA KULMANE
(Curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 19.10.1971.
Kontaktadrese: Ed.Tisē 77-59, Liepāja, LV-3407
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Vides un sociālo zinātľu fakultāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts: vineta.kulmane@liepu.lv
Izglītība:
2008. līdz šim laikam

Liepājas Universitāte, doktorante studiju programmā „E-studiju tehnoloģijas un
pārvaldība”.
SIA ―Biznesa augstskola Turība‖, viesnīcu servisa organizators.
2002. - 2004.
LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, pedagoģijas maģistrs.
1996. - 1998.
1994. - 1995.
LU Bioloģijas fakultāte, bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija.
1990. - 1994.
LU Bioloģijas fakultāte, bioloģijas bakalaura grāds.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
1997. līdz šim laikam
Liepājas Universitāte, lektore, mg.paed.
1995.-1997.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, asistente.

Profesionālā darbība:
1997. līdz šim brīdim Vides un sociālo zinātľu fakultātes lektore.
Akadēmiskie kursi :
Cilvēka anatomija un fizioloģija 3 KRP (Sporta un deju skolotāji)
Ekotūrisms 1 KRP (Tūrisma vadība)
Viesnīcu sistēmu vadība 2 KRP (Tūrisma vadība)
Ekoloģija 2 KRP (Vides pārvaldība)
Ergonomika 1 KRP (Svešvalodu skolotājs)
Vides un veselības izglītība 2KRP (Lingvodidaktika, Matemātikas un informātikas didaktika)
Zinātniski pētnieciskā darbība
1. EEZ09AP–12 projekts „Salīdzinošs pētījums: Ilgtspējīgas attīstības apmācība Norvēģijā un Latvijā
un tās inovatīva uzlabošana‖, realizē Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības Studiju Centrs, no
2009.gada 1.oktobra - 2010.gada 30. oktobrim.
2. IZM „Multidisciplinārā sadarbība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai‖ 2009.gads.
3. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekta kurss augstskolu personāla profesionālās
pilnveides programma „Profesionāla e-studiju metoţu un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā‖. 2007.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 3 gadi):
1. V.Kulmane, L.Ulmane-Ozoliľa, M.Kazakēviča. Collaboration tools in higher education students
everyday life and learning. Int. J. Teaching and Case Studies, Vol. 3, Nos. 2/3/4, 2011, 228-235pp.
V.Kulmane, L.Ulmane-Ozoliľa, M.Kazakēviča „Web 2.0 rīku lietošana ikdienā un mācību procesā”
Rēzeknes Augstskolas organizētajā Starptautiski zinātniskajā konferencē Sabiedrība, integrācija,
izglītība‖. 2010.gada 19.-20.februāris.
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2. V.Kulmane, L.Ulmane-Ozoliľa, M.Kazakēviča „Izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli
pedagoģiskie aspekti” 2.starptautiski zinātniskā konference ‖Izglītības un sociālās vides mijiedarbības
sociāli pedagoģiskie aspekti‖, Liepājas Universitātes 2009.gada 4.decembris.
3. V.Kulmane, L.Ulmane-Ozoliľa, M.Kazakēviča „Kas ir emuārs? 9.starptautiskā zinātniski metodiskā
konference „Cilvēks un vide‖, Liepājas Universitāte, 2009.gada 21.-22.maijs.
4. V. Kulmane E-studiju tehnoloģiju izmantošanas iespējas studiju procesā// Cilvēks un vide.
8.starptautiskās zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide‖ rakstu krājums. Sast. L.Karule. –
Liepāja: LiePA, 2009. – 75. – 79.lpp.
5. V. Kulmane Viesmīlības uzņēmējdarbības attīstības raksturojums Liepājā // Cilvēks un vide.
7.starptautiskās zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide‖ rakstu krājums. Sast. L.Karule. –
Liepāja: LiePA, 2008. – 51. – 57.lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Papildus izglītība, kursi :
2008. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekta tālākizglītības kurss
„Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas skolotāju profesionālās pilnveides kursu programma‖.
2007. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekta kurss augstskolu personāla
profesionālās pilnveides programma „Profesionāla e-studiju metoţu un tehnoloģiju izmantošana
studiju procesā‖.
2005. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra kurss „E-biznesa pamati‖.
2005. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra kurss „Dators lietotājiem‖.
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā valoda
Krievu- brīvi
Angļu – sarunvalodas līmenī
Vācu – ar vārdnīcas palīdzību
Datorprasmes:
Word, Excel, Power Point, e-apmācības materiālu veidošana un ievietošana Moodle vidē.

2011.gada 4.aprīlī.

Vineta Kulmane
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LINDA LAUZE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:

Dzimšanas gads: 27. 02. 1968.
Kontaktadrese: Krūmu iela 38–22, Liepāja LV 3405
Ziņas par darba vietu:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts: linda.lauze@liepu.lv
Izglītība:

1995.–1999. Liepājas Pedagoģijas akadēmija neklātienes doktorantūra;
1986.–1991. Latvijas Universitāte; kvalifikācija – filologs, latviešu valodas un literatūras
pasniedzējs.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:

2007. Liepājas Universitātes asociētā profesore;
2002.–2007. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docente;
2002. Dr.philol., Liepājas Pedagoģijas akadēmija;
2000. Mg. philol., Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
Profesionālā darbība:

2007. līdz šim brīdim Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātľu fakultātes asociētā
profesore sinhroniskās valodniecības apakšnozarē;
2002.–2007. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Latviešu valodas katedras docente;
2002.–2008. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta Sociolingvistikas daļas pētniece;
2001.–2002. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta Sociolingvistikas daļas asistente;
2000.–2002. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Latviešu valodas katedras lektore;
1991.–2000. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Latviešu valodas katedras asistente.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):

„Mūsdienu latviešu valodas sintakse‖ 5 KRP;
„Sintakse‖ 2 KRP;
„Sintakses pētīšanas metodes‖ 2 KRP;
„Mūsdienu latviešu valodas interpunkcija‖ 2 KRP;
„Interpunkcijas normas un prakse‖ 2 KRP;
„Latviešu valoda (sintakse)‖ 2 KRP;
„Dzimtā valoda: sintakse‖ 2 KRP;
„Sociolingvistika‖ 3 KRP;
„Specseminārs sociolingvistikā‖ 2 KRP;
„Ievads sociolingvistikā‖ 2 KRP;

„Sociolingvistikas teorija un virzieni‖ 2 KRP;
„Valodas kultūras pamati‖ 2 KRP;
„Valodas un runas kultūra II‖ 2 KRP (kopā ar Sandru Okuľevu);
„Latviešu valodas praktikums‖ 4 KRP (kopā ar Dzintru Šulci);
„Valodniecības teorijas II: gramatikas pētniecība‖ 2 KRP (kopā ar Ievu Ozolu, Jāni Sīli, Tatjanu
Stoikovu) u. c.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):

Valodniecības nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozare, sociolingvistika;
pētījuma tēmas ―Latviešu sarunvalodas sintakse sociolingvistiskā aspektā‖, ―Mutvārdu
komunikācijas funkcionālie aspekti‖, ―Latvijas sabiedrības lingvistiskā integrācija‖;
2010. līdz šim brīdim ESF projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai‖
dalībniece;
2009. Lietuvas un Latvijas sadarbības projekta „Baltic Sociolinguistics (BALSOC):
Linguistic Awareness and Orientation in Lithuania and Latvia‖ pētniece;

77

2008.–2009. Latviešu valodas aģentūras projekta – populārzinātnisku rakstu krājuma „Valodas
prakse: vērojumi un ieteikumi‖ (Nr. 4 un Nr. 5) atbildīgā redaktore;
2005.–2008. IZM valsts pētījumu programmas „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru‖
LU LVI projekta „Valoda un vide‖ pētniece;
2005.–2006. Eiropas kopienas EQUAL Programmas projekta "Soli pa solim" darba grupas
vadītāja latviešu val. metodikas izstrādē personām, kuru dzimtā valoda vai pārvaldītā valoda nav
ne krievu, ne angļu;
2004.–2007. LZP finansētā zinātniskā projekta ―Latvijas sabiedrības lingvistiskā integrācija‖
pētniece;
2003.–2006. Dalībniece Bristoles universitātes sadarbības projektā ar Baltijas valstīm ―Baltic
Language and Integration Network‖ .
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):

Lauze, L. Vides faktora loma latviešu valodas lietojumā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu
krājums 9. Liepāja : LiePA, 2005, 300.–307. lpp.
Ernstsone, V., Joma, D., Laiveniece, D., Lauze, L., Stadgale I. Metodiskie ieteikumi latviešu
valodas apguvei (bez starpniekvalodas). I līmenis. Liepāja, 2006. 138 lpp.
Lauze, L. Nolieguma izteikšanas veidi latviešu sarunvalodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu
krājums 10. Liepāja : LiePA, 2006, 197.–206. lpp.
Lauze, L. Atbildes uz vispārējiem jautājumiem latviešu sarunvalodas sintaksē
(Answers to General Questions in the Syntax of Latvian Colloquial Speech). Letonikas otrais kongress.
Kurzemes novadakultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana. Liepāja : Liepājas
Universitāte, 2008, 106.–118. lpp.
Lauze, L. Izpētes materiāla vākšana sociolingvistikā. Metodiski norādījumi. Liepāja : LiePA,
2008. 64 lpp.
Lauze, L. Par sasveicināšanos un atvadīšanos daţādās situācijās. Valodas prakse: vērojumi un
ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 3. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 5.–12. lpp.
Lauze, L. Sarunas sākuma un beigu formulas. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu
krājums 13(2). Liepāja : LiePA, 2009, 135.–146. lpp.
Lauze, L. Functions and Spheres of Use of Latvian Language Varieties: Radio and Television
Journalists‘ Opinion. Kalbos kultura. T. 82. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009, 190.–201. lpp.
Lauze, L.Lingvistiskā un komunikatīvā kompetence radio un televīzijas ţurnālistu vērtējumā.
Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 14(2). Liepāja : LiePA, 2010, 165.–173. lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2010. līdz šim brīdim LiepU rakstu krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti‖ starptautiskās

redakcijas kolēģijas locekle;
2009. līdz šim brīdim IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata metodiķe;
2009. līdz šim brīdim Liepājas Universitātes Satversmes sapulces locekle;
2009. līdz šim brīdim studiju programmas „Latviešu filoloģija‖ apakšvirziena „Latviešu valoda‖
vadītāja;
IZM Latviešu valodas un literatūras Konsultatīvās padomes locekle;
Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle;
Latvijas Zinātnes padomes eksperte zinātľu nozares „Valodniecība‖ apakšnozarē „Latviešu
sinhroniskā valodniecība‖ (2006.–2009. g.).
Lekcijas ārzemju augstskolās:
Klaipēdas universitātē docēts latviešu sintakses kurss 2011. g., 2006. g., 2008. g.; latviešu
morfoloģijas kurss – 2005. g.;
Maincas Universitātē (Vācijā) 2005. gada maijā un Viļľas Universitātē (Lietuvā) 2010. gada
oktobrī Erasmus/Sokrates docētāju apmaiľas programmā nolasītas 4 vieslekcijas (8 st.), kur
latviešu valoda raksturota sociolingvistiskā aspektā.
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā valoda;
Krievu – labi;
Angļu – ļoti labi.
2011. gada 24. martā.

/paraksts/
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Linda Lauze

INESE LEITĀNE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads:

1961

Kontaktadrese: Liedaga 1 -35, Liepāja
Ziņas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, tālr.634 07765,
E-pasts: inese.leitane@liepu.lv
Izglītība:
2003.-2005. Maģistrantūra –Uzľēmējdarbības vadīšana un administrēšana, Baltijas krievu
institūts,
profesionālā maģistra grāds uzľēmējdarbības vadīšanā un administrēšanā
1986.-1989. Latvijas Universitātes aspirantūra ekonomikā
1979.-1983.Latvijas Universitāte, Finansu un Tirdzniecības fakultāte, tirdzniecības ekonomika
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:

Profesionālā darbība:
01.09.2000. – līdz šim brīdim Liepājas Universitātes lektore
01.09.2006.- 07. 2010. LiepU Vadībzinātľu katedras vadītāja
07.2004.- 2010. AA/S Ergo Latvija dzīvība Kurzemes reģionālās filiāles starpnieku
koordinatore
03.2005. – līdz šim brīdim SIA Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas zinātľu katedra,
asistente ( mārketings)
09.2000. – 12.2006. RTU Liepājas filiāles lektore ( mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības
vadīšana, starptautiskais mārketings)
07.2001- 04.2005. A/S ―Lauma‖, tirdzniecības daļas vadītāja (mazumtirdzniecības
organizēšana firmas veikalos)
09.1999.-06.2001 SIA IBR Jums, direktora vietniece importa jautājumos ( līgumu slēgšana ar
ārvalstu piegādātājiem, preču iepirkšana, mārketings)
07.1994.-09.1999. SIA Liepājas Ost-Vest, importa daļas vadītāja
06.1993.-07.1997. Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas mācību zinātniski tehniskā
kompleksa lektore
07.1992.-06.1993. SIA Ost-West, veikala vadītāja
1983.-1993. Liepājas Pedagoģijas institūta pasniedzēja
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
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Mārketings 2 KRP
Tūrisma mārketings 2 KRP
Pakalpojumu mārketings 2 KRP
Uzľēmējdarbības ekonomika 2KRP
Apdrošināšana 2 KRP
Pētniecības pamati 1 KRP
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
ERAF projekts „ Metodoloģiskā ietvara veidošana reģionālā biznesa izaugsmes veicināšani
LT- LV‖ 12. 2010. – 05. 2012., pētnieks
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Raksts „Latvijas uzľēmumu inovatīvie sasniegumi‖, Rostokas Universitāte, konference „17.
Uzľēmējdarbības dienas‖, 2007. gads
Raksts „Raţotāja merčendaizings‖, LPA VIII rakstu krājumā „Sabiedrība un kultūra‖, 2006.
Mācību līdzekļi:
1. Vispārējā tautsaimniecība, II daļa Rīga, Prof. izglītības centrs, 1995.- 30 lpp.
2. Vispārējā ekonomika. Saimniekošanas process uzľēmumā. Rīga, Prof. izglītības centrs
1996.- 40 lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
LZP, IZM „Pētniecības un augstākās izglītības kohēzija vadībzinātľu nozarē‖, apakšvirziens
„Ekonomikas attīstības ilgtspēja Liepājas reģionā‖ 2006.g., pētnieks
ERAF projekts „ Metodoloģiskā ietvara veidošana reģionālā biznesa izaugsmes veicināšani
LT- LV‖ 12. 2010. – 05. 2012., pētnieks

Valodu prasmes:
Latviešu - dzimtā valoda
Angļu – ar vārdnīcas palīdzību
Vācu - brīvi
Krievu - brīvi

2011.gada 29.martā

/paraksts/
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Inese Leitāne

DAINA LIEĢENIECE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:

Dzimšanas gads: 23.08.1940
Kontaktadrese: Klaipēdas 130-27, Liepāja, LV-3416
Tālrunis:
2 9937748, e-pasts: daina.liegeniece@liepu.lv
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14 , Liepāja, LV-3401
Izglītība:
1959 – 1964

Studijas P.Stučkas Latvijas Valsts universitātē, Vēstures un filoloģijas fakultātē. Iegūta
angļu valodas skolotāja, filologa kvalifikācija.

Papildus izglītība:

2008

„Jaunākās PR teorijas un prakses tendences Latvijā un Eiropā‖,
organizators: Liepājas Universitāte (sertifikāts)

1997-1998

Kolumbijas Universitātes (ASV) Skolotāju koledţa (sasniegumu sertifikāts)

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
2010.g. septembris - LU atkārtoti ievēlēta par profesoru darbam Liepājas Universitātē
2004.g. septembris - LU atkārtoti ievēlēta par profesoru darbam Liepājas Pedagoģijas
1998.g.septembris - LU ievēlēta par profesoru darbam Liepājas Pedagoģijas akadēmijā
1997.g. - Dr.habil.paed., LU, Rīga
1993.g. - Dr.paed. (nostrifikācija LU Pedagoģijas habilitācijas un promocijas padomē,
1976.g. - pedagoģijas zinātľu kandidāta grāds, Latvijas Valsts Universitāte

akadēmijā
Rīga)

Profesionālā darbība:
1998.g.- līdz šim laikam. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas (vēlāk Liepājas
Universitātes) profesore
1994.-1998.g.
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docente, Liepāja
1978. -1994.g. Liepājas Pedagoģiskās augstskolas Pedagoģijas un psiholoģijas
un Pirmsskolas pedagoģijas katedru vadītāja, Liepāja
1978.g.augusts -1978.g.novembris Liepājas Pedagoģiskās augstskolas vecākā
pasniedzēja, Liepāja
1976.-1978.g.
Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūta vecākā zinātniskā
līdzstrādniece, Rīga
1970.-1976.g.
Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūta jaunākā zinātniskā
līdzstrādniece, Rīga
1969.-1970.g.
Republikāniskā Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta
metodiķe, Rīga
1964.-1969.g.
skolotāja Rēzeknes un Liepājas rajonā
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Pilna un nepilna laika bakalaura studiju programmās:
„Pirmsskolas pedagoģija‖, 2 KRP
„Sociālā psiholoģija‖, 2KRP
„Gerontoloģija‖, 1 KRP
„Socializācijas pamati‖, 1 KRP
„Izglītības filozofija‖, 2 KRP
Maģistratūras studiju programmās:
„Izglītības filozofija‖, 2 KRP
„Ievads andragoģijā‖, 2 KRP
Doktorantūras studiju programmās:
„Izglītības filozofijas nostādnes 21.gs.‖, 2 KRP
„Andragoģijas teoriju interpretācija21.gs.‖, 2 KRP.
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Zinātniskie raksti anonīmi recenzētos izdevumos un starptautiskajās citējamo žurnālu datu bāzēs iekļautajā
zinātniskajā periodikā (pēdējie 6 gadi):
1.Lieģeniece D. Slēptā programma ''("Hidden Curriculum") skolotāju mijiedarbībā ar audzēkni.
Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiska zinātniska konference. Rēzekne : RA izdevniecība, 2005.
85.-89.lpp.
2. Lieģeniece D. Some aspects of holistic approach to education of 5-7 year old child. Teacher Education.
Research Works 4. Šiauliai : ŠU, 2005. 114.- 119.lpp. ISSN 1822-199X.
3. Lieģeniece D. Veseluma pieeja valodas attīstībā: problēmas un risinājumi. Valodu apguve: problēmas un
perspektīva 4. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2005. 6.-8.lpp.
4. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja pirmsskolas vecuma bērna kognitīvās attīstības izpratnē saistībā ar
valodas un runas apguvi. Valodu apguve: problēmas un perspektīva 5. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja :
LiePa, 2006. 290.- 299.lpp. ISSN 1407-9739.
5. Lieģeniece D. Daţādas pieejas 5 - 8 gadus veca bērna pašmotivētās prosociālās uzvedības attīstībā.
Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne : RA
Izdevniecība, 2007. 192.-201.lpp.
6. Lieģeniece D. Holistic approach to understanding behaviour problems of 6 - 10 year old children.
Changing education in a changing society / ATEE Spring University. Klaipeda : Klaipeda University,
2007. 146.-153.lpp.
7. Lieģeniece D. Bērnu uzvedības problēmu klasifikācijas sistēmas un terminoloģija to raksturošanai ASV
un Anglijā veiktajos pētījumos. Valodu apguve: problēmas un perspektīva 6. Zinātnisko rakstu krājums
veltīts starpkultūru dialogu gadam. Liepāja : LiePA, 2008. 35.-43.lpp. ISSN 1407-9739.
8. Lieģeniece D. Viedoklis par kreativitāti „iekļaujošās‖ pedagoģijas skatījumā. Sabiedrība, integrācija,
izglītība. Starptautiskas zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. - 206.212.lpp.
9. Lieģeniece D. Bērnu destruktīvas uzvedības cēloľi: rietumos veikto pētījumu analīze. Latvijas
universitātes 67.konferences rakstu krājums „Pedagoģija un skolotāju izglītība‖. Rīga: LU, 2010.
Publikācijas citos starptautiski recenzētos izdevumos:
1. Lieģeniece D. " Slēptās programmas ''("Hidden Curriculum") daţi metodoloģiskie aspekti. Pedagoģija:
teorija un prakse III. Rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2005. 154.- 157.lpp. ISSN 1407-9143.
2. Lieģeniece D. Brīvība un vajadzība pēc varas konstruktīvas disciplīnas nodrošināšanai klasē.
Pedagoģija: teorija un prakse IV. Rakstu krājums. - Liepāja : LiePa, 2006. - 191.- 196.lpp. ISSN 14079143.
3. Lieģeniece D. Daţādas pieejas kreatīvas individualitātes izpratnē un attīstībā. Pedagoģija: teorija un
prakse V. Rakstu krājums. Liepāja : LiePa, 2007. 6.- 13.lpp. ISSN 1407-9143.
Tēzes starptautiskās zinātniskās konferencēs

1. Lieģeniece D. Holistic approach to understanding sustainable perspectives on the
transition from preschool to school. Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās
zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2008. 79.lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Latvijas Zinātnes Padomes projekti:
2008.-2009.g.31.XII – vada LZP finansēto grantu „Pāreja no pirmsskolas uz
sākumskolu kā pedagoģiska un sociāli pedagoģiska problēma‖ (Nr.09.1021);
2004.-2008.g. – vada LZP finansēto grantu „Mijiedarbība ar pedagogu kā
pirmsskolas vecuma bērnu pašapziľas un personības attīstības veicinātāja‖
IZM projekti:

(Nr.04.1252).

2008.-2009.g. – vada IZM projektu „Konstruktīva uzvedība kā pašregulācijas
līdzeklis mācību sasniegumu pilnveidē‖ (2008/IZM/01).
ES fonda projekti:
2006.-2007.g. – dalība ES projektā „Profesijās – „Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks‖, „Sekretārs‖, „Saimniecības vadītājs‖ – mācību programmas
(Nr. 2006/0197/NPDVESE/PIAA/06/APK/ 3.2.1./0002/0108/.

Valodu prasmes: Latviešu - dzimtā valoda
Angļu - brīvi
Krievu - brīvi
2011. gada 28. martā

.....................................
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Daina Lieģeniece

uzlabošanai‖

DIĀNA LĪDUMA

Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:

Dzimšanas gads: 24.09.1976.
Kontaktadrese: Kungu iela 76, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 29265976, e-pasts: diana_liduma@inbox.lv
Ziņas par darba vietu:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Izglītība:

No 09.2000.
2000.
1998.
1995.

Rīgas Tehniskās universitātes Inţenierekonomikas un vadības fakultātes
Vadībzinātľu programmas doktorante
Rīgas Tehniskā universitāte, ekonomikas zinātľu maģistra grāds uzľēmējdarbības
vadībā
Rīgas Tehniskā universitāte, inţenierzinātľu bakalaura grāds ekonomikā, transporta
ekonomikas un organizācijas specializācijā
RTU Liepājas MZTK, uzľēmējdarbības vadīšanas un organizācijas specialitāte,
uzľēmējdarbības organizatora kvalifikācija

Papildus izglītība:
2008.
LiepU PIN, apliecība par dalību profesionālās pilnveides kursos
sabiedrisko/ publisko attiecību (PR) jomā "Jaunākās PR teorijas un
prakse tendences Latvijā un Eiropā".
2003.
LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, sertifikāts par kursu "Augstskolu
didaktika: mūsdienu teorija un prakse" apgūšanu.
2001.
Šauļu universitāte, OEKOWI/ECOSYS apmācību programma, licencēta kursu
vadītāja.
2000.
RPIVA, apliecība par semināru ―Vizuālā plānošana kā viena no stratēģiskās
plānošanas metodēm‖.
1999.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, sertifikāts par semināra
"Projektu vadība" noklausīšanos.
1999.
Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas PHARE projekta
vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas "Finanšu menedţments"
beigšanu.
1999.
Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas PHARE projekta
vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas "Projektu menedţments"
beigšanu.
Profesionālā darbība:

No 1998.
No 1998.

No 1999.
No 2003.

No 2006.

LiepU, nodarbību vadīšana: ekonomikas teorija, uzľēmējdarbība, vadības
teorija, tūrisma vadība, uzľēmējdarbības loģistika, (tirgzinības, biznesa vadība);
RTU Liepājas filiāle, nodarbību vadīšana: uzľēmējdarbības ekonomika,
uzľēmumu ekonomika, uzľēmējdarbības plānošana, ekonomisko procesu
analīze, transporta ekonomika un tirgzinības, (mikroekonomika, tirgzinības,
tirgzinības transportā, tirgzinības rūpniecībā);
Liepājas E.Melngaiļa mūzikas vidusskola, nodarbību vadīšana: biznesa
ekonomiskie pamati;
Profesionālo Studiju Skola "Citadele", apmācības kursi: uzľēmējdarbības
ekonomika, stratēģiskā un operatīvā plānošana, komercdarbības administratīvā
organizēšana, (biroja darba organizācija);
Biznesa augstskolas Turība Liepājas nodaļa, nodarbību vadīšana: patērētāju
rīcība tirgū, mikroekonomika, loģistikas pamati;
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1998. - 2010.

2004. - 2006.
1999. - 2001.
1998. - 2001.
1996. - 2000.

RPIVA, Liepājas, Ventspils un Kuldīgas nodaļās, nodarbību vadīšana: mikroekonomika, makroekonomika, mārketings, loģistika, (mārketings un
mārketinga pētījumi, uzľēmējdarbības vadīšana, praktiskā uzľēmējdarbība);
Nodarbinātības valsts aģentūra Liepājas filiāle, kursu vadīšana: "Cilvēks
uzľēmējdarbības vidē", "Uzľēmējdarbības pamati";
Rīgas Komercskolas Liepājas nodaļa, nodarbību vadīšana: biznesa pamati,
likumdošanas pamati, kā arī kuratores pienākumi;
Rīgas Komercskolas Sestdienas skolas Liepājas nodaļa, nodarbību vadīšana:
ekonomikas pamati, praktiskā uzľēmējdarbība, projektu vadīšana;
RTU Liepājas MZTK (Profesionālā vidusskola), nodarbību vadīšana: vispārējā
tautsaimniecība, uzľēmējdarbība.

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):

Ekonomikas teorija, 6 KRP
Uzľēmējdarbība, 3 KRP
Vadības teorija, 4 KRP
Tūrisma vadība, 6 KRP
Uzľēmējdarbības loģistika, 2 KRP
Transporta ekonomika un tirgzinības, 3 KRP
Uzľēmumu ekonomika, 3 KRP
Uzľēmējdarbības plānošana, 3KRP
Ekonomisko procesu analīze, 3 KRP
Patērētāju rīcība tirgū, 2 KRP
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):

Promocijas darba izstrāde par loģistikas pielietošanas veicināšanu reģionu mazos un vidējos
uzľēmumos.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):

1. Loģistikas problēmas nelielu reģionu uzľēmējdarbībā (Kurzemes reģiona piemērs) – RTU
Zinātniskie raksti 3. Sērija "Ekonomika un uzľēmējdarbība. Tautsaimniecība: Teorija un
prakse" 17. sējums, RTU IZDEVNIECĪBA, Rīga, 2008., 116.lpp., (8 lpp. apj.), (ar
līdzautoru).
2. Innovative Leistungen lettischer Unternehmungen – "Innovationsfähigkeit und kultureller
Wandel mittelständischer Unternehmungen", XVII. Betriebswirtschaftliche Tage zu
Schwerin 2007, Rostocker Hefte zur Unternehmungsführung – Band 17,
Universitätsdruckerei Rostock, 133.lpp., (8 lpp. apj.), (ar līdzautorēm).
3. Latvijas uzľēmumu inovatīvie sasniegumi – LiepU 10. rakstu krājums "Sabiedrība un
kultūra", Liepāja, 2008., 269. lpp., (8 lpp. apj.), (ar līdzautorēm).
4. Loģistikas nozīme uzľēmējdarbībā un Latvijas augstākās izglītības iestāţu piedāvājuma
novērtējums atbilstošu speciālistu sagatavošanā – RTU IEF Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti "Tautsaimniecības un uzľēmējdarbības attīstības
problēmas". – R.: RTU Izdevniecība, 2005., 438 lpp., (8 lpp. apj.).
5. Loģistikas starpniekdarbības pielietojuma novērtējums Kurzemes reģionā – RTU
zinātniskie raksti "Ekonomika un uzľēmējdarbība", "Tautsaimniecība: teorija un prakse"
(7. sējums), RTU, Rīga, 2003., 104.lpp., (6 lpp. apj.), (ar līdzautoru).
6. Логистика посреднической деятельности и практика ее применения на предприятиях
Курземского региона – International conference proceedings Volume 2 "Economics and
management – 2003", Section THE PROBLEMS OF ECONOMIC THEORY AND THE
PRACTICAL REALIA, Kaunas University of Technology, 77.lpp., (3 lpp.apj.).
7. Применение методов логистики предпринемательской деятльности на предприятиях
Курземского региона – International conference proceedings Volume 2 "Economics and
management – 2002", Kaunas University of Technology, 48.lpp., (3 lpp.apj.).
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8. Loģistikas metoţu un paľēmienu pielietošana Kurzemes reģiona uzľēmumos –
Starptautiskā konference: rakstu krājums "Uzľēmējdarbība un tās tiesiskā vide", Turība,
2002., 164. lpp., (5 lpp. apj.).
Kopējais publikāciju skaits – 8
Starptautiskās zinātniskās konferences - 7
Metodiskie mācību līdzekļi - 2
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):

Projekti:

Sabiedriskā
darbība:

12. 2010. – 05. 2012. - ERAF projekts „ Metodoloģiskā ietvara veidošana
reģionālā biznesa izaugsmes veicināšanai LT- LV‖, pētnieks
2011.g. 25. februāris – 2. aprīlis - Līdzdalība ESF projektā "Profesionālajā
izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences
paaugstināšana", projekta pasniedzējs: tālākizglītības kursu nodarbību vadīšana
programmā „Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa
īstenošanai‖ Kurzemes reģionā, tēma "Aktuālās ekonomikas un biznesa
problēmas"
2008.g. 17. jūnijs – 14. augusts - Līdzdalība ESF ALTUM programmas un
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" mazo un vidējo uzľēmumu atbalsta
projektā, konsultanta funkcijas
2010.g. 23. – 28. aprīlis - Līdzdalība ERASMUS programmas ietvaros
pasniedzēju apmaiľas programmā Bredas Universitāte, Nīderlande.
2008.g. 1. – 6. jūnijs - Līdzdalība ERASMUS programmas ietvaros studējošo
ārzemju prakšu organizēšanas programmā Elblonga, Polija.
2008.g. 6. – 12. aprīlis - Līdzdalība ERASMUS programmas ietvaros
pasniedzēju apmaiľas programmā Rostokas Universitāte, Vācija.
No 2009.g. – LiepU Dabas un sociālo zinātľu fakultātes domes sekretāre;
2003.-2008.g. – LPA Dabas un sociālo zinātľu fakultātes domes locekle;
1998.-2000.g. – RTU Studentu parlamenta locekle;
1995.-1998.g. – RTU Studentu parlamenta Liepājas pašpārvaldes prezidente.

Valodu prasmes: Latviešu - dzimtā valoda
Angļu - sarunvalodas līmenī
Krievu - pārvaldu brīvi

2011. gada 29. martā

.....................................
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/Diāna Līduma/

Andris Maisiņš
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati:
Dzimšanas gads: 1953
Kontaktadrese: „Mārsili‖,Nīcas pag., Nīcas novads LV3473
Ziņas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Lielā ielā 14, LV3401
E-pasts: maisins@inbox.lv
Izglītība:
Mācību iestāde
Rigas Politehniskais
institūts

Laiks
1971 – 1977

Specialitāte
Inţenieris - elektriķis

BHO, Berufsbildung
Hamburg-Osteuropa

1994
4 mēneši

Tirgus zinības, marketings, menedţments,
trīs mēnešu prakse Hamburgas tūrisma
centrālē

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:

docētājs

Profesionālā darbība:
Laiks

Ieņemamais amats

Darba vieta

Kopš 2009

Docētājs

Liepājas Universitāte

2008 - 2009

Liepājas filiāles vadītājs

SIA ―Noliktavu pasaule‖

kopš 2007

Valdes priekšsēdētājs

SIA Nīcava

2004 – 2007

Projekta administrators

Pasaules dabas Fonds

2002 – 2007

Docētājs

Biznesa augstskola ―Turība‖

2001 - 2004

Priekšsēdētāja vietnieks

Nīcas pagasta padome

1998 - 2009

Docētājs

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija

1996 - 2001

Vadītājs

Lejaskurzemes tūrisma informācijas birojs

1994 - 1996

Pārvaldnieks

Motelis ―Nīcava‖

1990 - 1994

Priekšsēdētājs

Nīcas pagasta padome

1988 - 1990

Sporta darba
organizators

p/s ―Nīca‖

1986 – 1988

Vadītāja vietnieks

Liepājas rajona izglītības nodaļa

1983 - 1985

Ceha vadītājs

Kolhoza ―Zelta zvaigzne‖ konservu cehs
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1979 - 1983

Inţenieris

Kolhozs ―Ezerciems‖

1976 - 1979

Inţenieris

Lauksaimniecības
centrs

Ministrijas

Skaitļošanas

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Laiks
09.2007

Kursu nosaukums
Organizators
AGORA-ilgtspējīga tūrisma sadarbības Lauku tūrisma
tīkla attīstība Baltijas jūras reģionā
―Lauku ceļotājs‖

asociācija

11.2008

Natura2000 teritorijas un lauku tūrisms

Lauku tūrisma
―Lauku ceļotājs‖

asociācija

06.2009

Zaļā saimniekošana lauku tūrisma mītnēs

Lauku tūrisma
―Lauku ceļotājs‖

asociācija

03.2011

Baltijas dabas tūrisma konference

Lauku tūrisma
―Lauku ceļotājs‖

asociācija

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):nav
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):nav
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
Ieņemamais amats
Projekta administrators

Laiks
11.2003 – 02.2007

Projekta nosaukums
Papes ezers – aizsardzība un attīstība
(LIVE - Nature)

06.2008 – 06.2009

Jūras aizsargājamas teritorijas Baltijas Uzraudzības grupas
jūras austrumu daļā
loceklis
(LIVE –Nature)

08.2010 – 08.2013

"COFREEN
Niedru
biomasas Sadarbības partneris
izmantošanas koncepti enerģijas iegūšanai
un būvniecībai"

Valodu prasmes:
Vācu
Angļu
Krievu

brīvi pārvaldu
sarunu līmenī
brīvi pārvaldu

2011.gada 07.aprīlis

Andris Maisiľš
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ARTURS MEDVECKIS
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1960.gada 4. septembris.
Kontaktadrese: Pasta ielā 24 - 5, Liepāja, LV- 3401
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā ielā 14, Liepāja, LV 3401
E-pasts: arturs.medveckis@liepu.lv
Izglītība:
2005 – 2008. Studijas LPA, ar 2008.g. Liepājas Universitātes doktorantūras programmā
„Pedagoģija‖.
2004. – LPA, iegūts Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā.
1989. – 1992. Studijas dienas nodaļā doktorantūrā LVU Vēstures un filozofijas fakultātes
Filozofijas katedrā.
1984. - Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kultūras un mākslas zinātľu fakultātē,
kultūrizglītības darba organizatora – metodiķa kvalifikācija.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
Mg.sc.educ.
Profesionālā darbība:
2009.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 30.aprīlim Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu
institūta pētnieks un LiepU partnerības projekta koordinētājs Norvēģijas valsts un Latvijas IZM
finansētajā projektā „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai‖.
2009. gada 28.augusta līdz 2015. gadam ievēlēts Dabas un sociālo zinātľu fakultātē
2009. gads – pašlaik – LiepU Senāta loceklis.
2009. gads – pašlaik – LiepU Dabas un sociālo zinātľu fakultātes domes priekšsēdētājs.
2008. gada 12.septembris – Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedrs (biedra kartes nr.44)
2006.gada 1.sept. ievēlēts par Sociālo zinātľu katedras vadītāju uz 5 gadiem.
2005.gada decembris – pašlaik – Latvijas Sociologu Asociācijas valdes loceklis
2003.gada 28.augustā Humanitārās fakultātes domē atkārtoti ievēlēts par lektoru uz 6 gadiem;
2002. – pašlaik – Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centra vadītājs
1997. - 2006. - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Senāta loceklis
1997. – 2006. - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Sociālo zinātľu un vadības katedras vadītājs, lektors;
1993. – pašlaik - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas lektors;
1988. - LVU Filozofijas katedras pasniedzējs – staţieris;
1984. – 1993. - Liepājas Pedagoģiskā institūta pasniedzējs;
1984. – 1989. - Liepājas Pedagoģiskā institūta Studentu kluba vadītājs.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Kultūras vēsture, Kulturoloģija, Estētika, Semiotika, Darba aizsardzība, Kultūrpolitika, Kultūras
socioloģija, Tautas attīstība, Biogrāfiskās izpētes metodes, Pilsētas un lauku socioloģija, Organizāciju un
grupu socioloģija.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Zinātnes jomas – Kultūras vēsture, kultūrfilozofija, kultūrpolitika, kultūras socioloģija, sociālās
labklājības pētījumi, sabiedriskās domas izpēte, izglītības vēsture, kultūrantropoloģija.
2011.gada 28.aprīlis Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra IV konference Eiropa,
Latvija, Liepāja ilgtspējīgas attīstības spogulī: augstskolu un reģionu partnerības perspektīvas./
Grāmatas „Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe‖ atvēršanas svētki. Referāts:
-Medveckis A. Projekta „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai”
devums zināšanu sabiedrībai: Liepājas Universitātes rīcībpētījuma konteksts.
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2011.gada 20.aprīlis. Projekta „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības
veicināšanai‖ noslēguma konference Vidzemes augstskolā. Referāts:
-Medveckis A., Zeltiľa M. Liepājas Universitātes sadarbības risinājumi: pētījuma secinājumi un
pozitīvās pieredzes piemēri.
2011.gada 27.-28.janvāris. Dalība DU starptautiskajā konferencē XXI Zinātniskie lasījumi.
Referāts:
-Medveckis A. Kara gadu un pēckara perioda notikumu interpretācija aculiecinieku dzīvesstāstos un
citos biogrāfiskās izpētes avotos.
2010.gada 4.maijs. Dalība zinātniski - praktiskā konferencē „Augstskolu pētnieciskais potenciāls
– reģionālās attīstības veicināšanai‖, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, Jelgavā. Projekta
autorekspozīcijas atklāšana.
2010.gada 4.jūnijs. Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra III konferences „Eiropa,
Latvija, Liepāja ilgtspējīgās attīstības spogulī: augstskolu un reģionu partnerības perspektīvas‖
organizators un dalībnieks. Referāti:
- Medveckis A. „Sociālie tīkli LiepU Socioloģisko pētījumu centra darbībā.‖
-Medveckis A. „No idejas līdz centra izveidei: pagātne, tagadne un perspektīva. Autorekspozīcijas
atklāšana.
-Medveckis A., Zeltiľa M., Rimšāns J. „LiepU rīcībpētnieku pētījumu procesa audits: ieguvumi, atziņas,
ilgtspēja”.
2010.gada 29.aprīlis. 13.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: Haoss un
harmonija‖ referāts plenārsēdē:
-Medveckis A. Haosa un harmonijas interepretācija starpnozaru skatījumā.
2009.gada 16.oktobrī Letonikas 3.kongresā „Letonika Kurzemē: valodas, vēstures, kultūras un
mākslas vērtības‖.LiepU darba sekcijā – „Kurzemes izpēte: Letonikas ieguvumi un perspektīvas‖
referāts:
-Medveckis A. Sociālo vēstījumu vērtību metamorfozes mūsdienu kultūrvidē
2009.gada 28.maijs. 2.Liepājas SPC konference „Eiropa, Latvija, Liepāja sociālo procesu
spogulī‖ plenārsēdes referāts un referāts darba grupā:
-Medveckis A. SPC darbības vērtējums aizvadītajā gadā.
-Medveckis A. Personības izpausmes šķautnes biogrāfiskajā pētniecībā: ieskice veltīta Jāņa Menča 95.
gadu jubilejai.
2009.gada 23.aprīlis. XII starptautiskā zinātniskajā konference „Sabiedrība un kultūra‖
plenārsēdes referāts:
-Medveckis A. „Konferences „Sabiedrība un kultūra” rosinošā loma stereotipu pārvarēšanā”.
2009.gada 29.–30.janvāris. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIX Zinātniskie
lasījumi, referāts darba grupā „Vēsture: avoti un cilvēki‖:
Medveckis A. „Dzīvesstāsti un citi biogrāfiju izpētes avoti Latvijas skolotāju institūtu vēstures
apzināšanā”.
2008.gada 30.oktobris. Letonikas gadam veltītie Letonikas lasījumi Liepājas Universitātē
„Letonika Kurzemē: valodas, vēstures, kultūras un mākslas vērtības‖, referāts:
-Medveckis A. Divos krastos: latviešu dzīvesstāsti 20. gadsimtā. Liepāja.
2008.g. 19.aprīlis. Starptautiskā konferencē ―Bērnu dzīves kvalitātes nodrošināšanas iespējas‖,
Rīga. Dalība diskusiju grupā.
2008.g. 3.aprīlis. LPA Socioloģisko pētījumu centra (SPC) 5 gadu jubilejas konferencē referāts:
-Medveckis A. Ieskats SPC piecu gadu veikumā. Liepāja.
2008.g. 13.marts. Seminārs Liepājā ―Pilsētas attīstības stratēgiju pārraudzība‖. Pārskata
ziľojums: -Medveckis A. Liepājas vides kvalitātes vērtējuma izmaiņas laikā no 2001. gada līdz 2007.
gadam iedzīvotāju skatījumā.
2008.gada 24.-25.janvāris. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XVIII zinātniskie
lasījumi (darba grupa: Vēsture: avoti un cilvēki) referāts:
-Medveckis A. „Jauniešu pretpadomju organizācijas „Kursa” dalībnieku autobiogrāfisko liecību un
dokumentu vērtējums Roberta Jansona apcerējumā”
2007.gada 9.februārī. Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā Latvijas
Universitātes 65.konferencē „Cilvēkkapitāls un tautas attīstība‖ pētījumu prezentācija ―Iedzīvotāju
ataudzes kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā‖. Referāts:
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Medveckis A. Liepājā jaundzimušo (1990-2006.g.) dzīves kvalitātes perspektīvas: veselības un sociālā
riska faktoru konteksts”.
2007.gada 25. – 26.janvārī. Daugavpils universitātes XVII Zinātniskie lasījumi. Referāts: Medveckis A. Vēstures notikumu un kultūras refleksiju atainojums 2.pasaules kara laika latviešu
emigrācijas pārstāvju dzīvesstāstos”
2006.gada 15.decembrī Viļľas Sociālo pētījumu institūta organizētā konference „Social Groups:
From Past to Present‖. Referāts:
-Medveckis A. Life History of Employees of Liepaja Academy of Pedagogy in Social Context / Liepājas
Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti sociālo pētījumu kontekstā
2006.gada 26.-27.jūlijā. Daugavpils Universitātes XVI Zinātniskie lasījumi. Referāts:
-Medveckis A. Dzīvesstāstu atspoguļojums mūžībā aizgājušo atvadu vārdu tekstos.
2006.gada 11.-13.jūnijs. Projekta Letonika dalībnieks, īstenošanas posms Eskilstūnā (Zviedrija)
"Latviskās un lokālās kultūras identitātes pārmaiľu fiksācija‖. Ekspedīcija, lauka darbs.
2006.gada 27.-28.aprīlī LPA Sociālo zinātľu un vadības katedras organizētā IX starptautiskā
zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra‖ Plenārsēdes referāts:
-Medveckis A. Cilvēkcentrētā pieeja: reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitāte Tautas attīstības pārskata
ziņojumā un ideju rezonanse Nacionālajā attīstības programmā.
Referāts darba grupā:
-Medveckis A. Biogrāfiskās izpētes metodes sociālajos pētījumos.
2006.gada 26.februārī. Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība‖. Referāts:
-Medveckis A. Mūžībā aizgājušo atvadu vārdu tekstu izmantošanas iespējas izglītības procesu
pētījumos.
2006.g. marts. Lektors Socrates programmā pasniedzēju mobilitātei. Seminārs "Biographical
Research Methods in Social Work", Melardalenas augstskola (Zviedrija).
2006.g. Socioloģisko pētījumu centra pētījumu metodoloģiskās izstrādes un pētījumu līdzautors.
Īstenotie pētījumi:
-socioloģiskais pētījums "Nodarbinātības kvalitātes pilnveidošana Saldus rajonā";
-Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi” projekts “Nodarbinātības
valsts aģentūras pētījumi” lauka darbs Kurzemē;
-Liepājas nodarbinātības stratēģijas izstrāde" Pasaules Bankas programmas "Cities Alliance" ietvaros;
-iedzīvotāju aptauja „Informācijas avoti par aktualitātēm Liepājas pilsētā iedzīvotāju skatījumā”;
-socioloģiskais pētījums “Liepājas Domes darbības vērtējums Liepājas iedzīvotāju skatījumā‖.
2005.gada 27.oktobris.Lietuvas Socioloģijas biedrības un Viļľas Pedagoģiskās universitātes
zinātniskā konference "Akademinis jaunimas permainu metais". Referāts:
-Medveckis A. Народное развитие в Курземском регионе с точки зрения занятности жителей
Лиепаи и Салдуса". Viļľa.
2005.gada 17. - 20.aprīlis. Dalība ikgadējā starptautiskā konferencē "The Mas Media and the
Civic Mission of Schools in Contemporary Democracies", Tallina.
2005.gada 21.aprīlis. Dalība starptautiskās pilsoniskās izglītības programmas ietvaros sadarbībā
ar Pilsoniskās izglītības centru (Kalifornija, ASV), Izglītības attīstības centra organizētā seminārā
"Demokrātiska mācīšana un mācīšanās topošo pedagogu sagatavošanā un pedagogu tālākizglītībā:
attīstības pieeja" (Democratic Teaching and Learning for Pre-Service and In-Service Teachers: A
Developmental Approach). Rīga.
2005.gada 22.martā ANO Attīstības programmas (UNDP), ANO Bērnu fonda Latvijas Nacionālā
Komiteja (UNICEF LNK) un Pasaules Veselības organizācija (PVO) sadarbībā ar Krīzes centru
Skalbes un ClearChannel organizētās "Kampaľas pret vardarbību" pētnieks un ziľojuma sagatavotājs
Liepājā. Ziľojums.
Kopš 2005.gada 1.janvāra Liepājas rajona attīstības programmas stratēģiju izstrādes eksperts.
Liepājas rajona padomes Attīstības pārvalde.
2005.gada 25.-26.februāris. Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference
„Sabiedrība, integrācija, izglītība‖, Augstskolu pedagoģijas sekcijā referāts:
-Medveckis A. Vērtību priekšstati Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docētāju dzīvesstāstos”. Rēzekne.
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2005.gada 11.februāris. EEZ/Norvēģu finanšu instrumenta ietvaros esošās finansu līnijas
"Pētījumu un izvērtēšanas spēju stiprināšana reģionālās attīstības kontekstā" projekta darba grupas
dalībnieks, Rīga.
2005.gada 7.februāris. Latvijas Universitātes 63.konference, sekcijas "Reģionālā attīstība:
cilvēki, struktūras, attiecības". Plenārsēdes referāts:
-Medveckis A. Reģionālās attīstības kontekstu daudzveidība Kurzemē pārmaiņu procesos". Rīga.
2005.gada 27.-28.janvāris. Daugavpils starptautiskā zinātniskā konference "XV Zinātniskie
lasījumi". Referāts:
-Medveckis A. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti - jaunākie humanitāro un
sociālo zinātņu izpētes avoti. Daugavpils.
2005.gada 14.janvāris. ANO Attīstības programmas Tautas attīstības pārskata ziņojums Kurzemes
diskusijas prezentācija SPPI rīkotajā noslēguma diskusijā "Tautas attīstība Latvijas reģionos", Rīga.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi)
1. Medveckis A. Vērtību priekšstati Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docētāju dzīvesstāstos. //
Society, integration, education. - Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2005. - 200.-205.lpp.
2. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VII / Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2005. 408
lpp. ISSN 1407-6918
3. Medveckis A. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VII. – Liepāja: LiePA, 2005.
– 7. – 8.lpp. ISSN 1407-6918
4. A.Medveckis. Vardarbības aktu un to izraisīto seku problēmanalītisks skatījums Liepājā un
Kurzemes
reģiona
diskusiju
kontekstā.
[Elektroniskais
resurss]
:
http://un.lv/uploaded_file/Vardarbiba_raksts.doc - Publicēts 2005.gada 4.aprīlī.
5. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005: Rīcībspēja reģionos. Galv.red. Aija Zobena. Rīga: ANO Attīstības programma, LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2005. - 148 lpp.
(līdzautors)
6. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti. 2.laidiens / Sastādītājs un redaktors
Arturs Medveckis. - Liepāja: LiePA, 2006. - 310 lpp. ISBN 9984-754-80-4
7. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII / Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2006. 515
lpp. ISSN 1407-6918
8. Medveckis A. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII. – Liepāja: LiePA, 2006.
– 9. – 10.lpp. ISSN 1407-6918
9. Liepājas Domes darbības vērtējums. //Pētījuma līdzautors. Liepāja: SPC, 2006.- 51 lpp.,
pielikumi.
10. Medveckis A. Особенности нарративного жанра на примере жизнеописаний сотрудников
Лиепайской педагогической академии: аксиологический контекст // Kultura, literatura i sztuka
w edukacji językovej w świetle badań empirycznych. – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2007. – 554 lpp. (45. – 53.lpp.)
11. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? Galv.red.
Aija Zobena. - Rīga: ANO Attīstības programma, LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2007.
- 118 lpp. (līdzautors)
12. Liepājas Pedagoģijas akadēmija (Liepājas Universitāte). Akadēmiskā personāla biogrāfiskais
rādītājs / Sastādītājs un redaktors Arturs Medveckis. - Liepāja: LiePA, 2007. - 174 lpp.
13. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, IX / Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2007. 454
lpp. ISSN 1407-6918
14. Pētījuma līdzautors. Mikrorajonu iedzīvotāju viedokļi par izmaiľām Liepājā pēdējo divu gadu
laikā. Liepāja: SPC, 2007.-142.lpp.
15. MedveckisA., Markausa I.M. Romaľuka L., u.c. Pētījums Liepājas vides rīcības plāna
aktualizācijai. Liepāja: SPC 2007.- 133.lpp.
16. Markausa I.M., Medveckis A. Romaľuka L. SIA „Liepājas reģionālā slimnīca‖ pacientu viedokļi,
kas raksturo vides, pacientu un personāla komunikācijas kultūru.//Atbildīgais redaktors Arturs
Medveckis. Liepāja: SPC, 2007.144.lpp., pielikumi.
17. Medveckis A. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, IX. – Liepāja: LiePA, 2007. –
9. – 10.lpp. ISSN 1407-6918
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18. Markausa I.M., Medveckis A., Pavlina I. Jaundzimušo dzīves kvalitātes perspektīva // Atbildīgais
redaktors Arturs Medveckis. Liepāja, 2007. – 70 lpp. ISBN 978-9984-821-12-2
19. Medveckis A. Liepājas iedzīvotāji: izmaiľas vēstures gaitā un situācija 21.gs. sākumā. (69. – 86.
lpp.) Liepāja kā attīstības ceļvedis. Stratēģiskās analīzes komisija. Rīga: Zinātne, 2008. 248 lpp.
ISBN 978-9984-808-43-7
20. Markausa I.M., Medveckis A. Romaľuka L. SIA „Liepājas reģionālā slimnīca‖ pacientu viedokļi,
kas raksturo vides, pacientu un personāla komunikācijas kultūru.//Atbildīgais redaktors Arturs
Medveckis. Liepāja: SPC, 2007.80.lpp., pielikumi.
21. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, X / Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2008. 480
lpp. ISSN 1407-6918
22. Medveckis A. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XI. – Liepāja: LiePA, 2009. –
9. – 10.lpp. ISSN 1407-6918
23. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XI / Sastād., un atbildīgais redaktors Arturs Medveckis.
Liepāja: LiePA, 2009. 628 lpp. ISSN 1407-6918
24. Markausa I.M., Medveckis A., Pavlina I., Romaľuka L. Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta
pētījums Kurzemē un Liepājā. II posms. //Atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja, 2008. –
64 lpp.
25. Liepājas Universitātes darbinieku dzīvesstāsti. 3.laidiens / Sastādītājs un redaktors Arturs
Medveckis. - Liepāja: LiePA, 2008. - 290 lpp. ISBN 9984-754-80-4
26. Markausa I.M., Medveckis A., Pavlina I., Romaľuka L. Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta
pētījums Kurzemē un Liepājā. III posms. // Atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja, 2009.
27. Medveckis A. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XII. – Liepāja: LiePA, 2010.
– 9. – 10.lpp. ISSN 1407-6918
28. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XII / Sastād., un atbildīgais redaktors Arturs Medveckis.
Liepāja: LiePA, 2010. 577 lpp. ISSN 1407-6918
29. LU SPPI resursa www.petnieciba.lv rakstu, informācijas, fotohronikas līdzautors. 2009.-2011.g.
30. Zeltiľa, M., Medveckis, A., Rimšāns, J.Sadarbība starp Liepājas Universitātes zināšanu
institūcijām un praktiķiem reģiona ilgtspējīgai attīstībai.(337.-366.lpp)/Augstskolas reģionos:
zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 494, [1] lpp. : il., tab
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
No 1997.gada gadskārtējās starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra‖
izveidotājs un organizācijas komitejas priekšsēdētājs.
No 2008.gada Socioloģisko pētījumu centra konferences „Eiropa, Latvija, Liepāja sociālo
procesu spogulī‖ izveidotājs un organizētājs.
Valsts pētījumu programmas Letonika projektu vadītājs, pētnieks.
No 2008.gada Studentu darbu kultūras vēsturē, estētikā, semiotikā digitālā krājuma izveidotājs.
2008.gads SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” veiktā pētījuma „Kultūras patēriľa
pētījums Liepājā‖ metodoloģijas darba grupas Liepājas SPC pārstāvis.
2008.g. Valsts Kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijas Atļauja Nr K- 0000457, izsniegta
A. Medveckim ,Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr 7436 remonta, konservācijas,
restaurācijas, rekonstrukcijas darbiem. Uzsākta restaurācija.
2009. - 2011.gads. Norvēģijas valdības divpusējā instrumenta un Latvijas valsts noslēgts projekts
„Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai‖, ko ievieš LU Sociālo un
politisko pētījumu institūts, sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Jelgavas Lauksaimniecības universitāti,
Vidzemes augstskolu, Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti. A.Medveckis – LiepU reģionālais
koordinators un pētnieks projektā.
2009.gada 23.-25.maijs. Studentu zinātniskās konferences Sociālo zinātľu sekcijas (socioloģija,
vēsture, kultūras vēsture, semiotika, estētika) koncepcijas autors un organizētājs. Studentu zinātnisko
lasījumu konsultants, zinātniskais vadītājs.
2010.gada pavasaris. Ekspozīcijas: „Liepājas Universitātes dalība projektā „Augstskolu
pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai‖ 2009 – 2011‖ ekspozīcijas koncepcijas
autors un darba grupas vadītājs.
2010.gada. 28. – 29.janvāris. Pieredzes apmaiľas brauciens uz Daugavpils Universitāti
Socioloģisko pētījumu institūtu.
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2010.gada 22.- 29.marts. Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu katedras Socioloģisko pētījumu
centra Radošuma nedēļas un studentu zinātniskās konferences „Studentu radošuma atspoguļojums
projekta „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai ‖ (2009 – 2011)
rīcībpētījuma skatījumā‖ koncepcijas autors un organizētājs. Radošuma nedēļas Studentu zinātnisko
lasījumu konsultants, zinātniskais vadītājs.
2010.gada 4.jūnijs. Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra III konferences „Eiropa,
Latvija, Liepāja ilgtspējīgās attīstības spogulī: augstskolu un reģionu partnerības perspektīvas‖
organizators.
2010.gada 1.oktobris. Pieredzes apmaiľas brauciens uz Vidzemes augstskolu. Dalība diskusijākonferencē: „Studentu pētnieciskā potenciāla izmantošana reģionālās attīstības monitoringā un lēmumu
pieľemšanā‖. Veikta konferences – diskusijas foto dokumentācija.
2011.g. Projektā „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai‖ 2009 –
2011‖ iegūts sertifikāts metodoloģisko semināru ciklā.
2011.gada 4.janvāris (līdz šim) Kurzemes Humanitārais institūta projekta: „Nacionālā identitāte:
valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība‖ sadaļas ar aktivitātēm par dzīvesstāstu krājuma un
apceres izdevumam „Divos krastos‖ darba grupas vadība un autorizdevuma sagatavošana.
2011.g. Studentu organizācija, zinātniskā konsultāciju nodrošināšana un Lietišķās socioloģijas
studiju programmas studentu un absolventu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Sociālo zinātľu fakultātes X zinātniskajai konferencei Jelgavā.
LiepU kultūrvēsturiskās izpētes un krājuma veidotājs un autors:
-video, foto arhīvs,
-LiepU darbinieku dzīvesstāstu krājums (1., 2., 3.dzīvesstāstu publicēti izdevumos Skat. lit. Zinātniskās
publikācijas. Nepublicētais krājums )
-16 planšetu formāta plakanās ekspozīcijas 4 komplekti:
-Liepājas Pedagoģijas akadēmijai – 50,
-Konferencei „Sabiedrība un kultūra – 10”,
-LiepU SPC 5 darba gadu devums,
-Liepājas Universitātes dalība projektā „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās
attīstības veicināšanai 2009-2011.
Valodu prasmes: latviešu – dzimtā, krievu – pārvaldu, vācu – pārvaldu, angļu – pamatlīmenis.
2011.gada 17.maijā

/paraksts/

Arturs Medveckis
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Anita Meţinska
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 07. 02.1955.
Kontaktadrese: Dzintaru iela 72, Liepāja, LV 3401
Tālrunis: 29293669, e-pasts: megate@megate.lv
Ziņas par darba vietu:
SIA „Megate‖, Dzintaru iela 72, Liepāja, LV-3401
Izglītība:
No 09.1999.06. 2003.

No 09. 1974.06. 1978.

studijas RTU Rīgas Biznesa institūta studiju programmā „Uzľēmumu un
organizāciju vadīšana‖
RTU Rīgas Biznesa institūts, maģistra profesionālais grāds uzľēmumu
un organizāciju vadīšanā; sadarbībā ar Bufalo universitāti (ASV) un
Otavas universitāti (Kanāda) Master of Business Administration (MBA)
grāds
studijas Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta studiju programmā
„Latviešu
valoda un literatūra‖
V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, latviešu valodas un
literatūras skolotājas kvalifikācija

Papildus izglītība:
2007.
kursi „SDI Qualification Workshop‖, Fast Forward, Slovēnija
(sertifikāts)
2006.
kursi „Case Teaching‖, Rīgas Biznesa skola (sertifikāts)
2004.
kursi „Group Facilitator Training‖, Facilitator Development
International,
Lielbritānija (sertifikāts)
Profesionālā darbība:
No 2000.
SIA „Megate‖, valdes locekle
2000.
Liepājas Universitāte, DSZF lektore
1994. - 2000. SIA ―Liepājas Mazo un vidējo uzľēmumu atbalsta centrs‖, vadītāja,
biznesa konsultante un pasniedzēja
1990. - 1994. IU „A&A‖, vadītāja/ īpašniece
1987. - 1990.
Liepājas 8. vidusskola, direktora vietniece
1978. - 1987.
Skrundas lauksaimniecības skola, direktora vietniece
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Stratēģiskā vadība, 4 KRP
Cilvēku resursu vadība, 4 KRP
Vadības kultūra un psiholoģija, 2 KRP
Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana, 2 KRP
Personāla vadība, 2 KRP
Personības attīstība, 2 KRP
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Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
no 12.2010.
Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programma 2007. –
2013. „Reģionālā biznesa attīstības veicināšanas metodoloģiskā ietvara
veidošana‖, pētniece
2007. – 2008. ESF un LHZB Altum projekts Kurzemē, pasniedzēja - konsultante
2007.
Mācību programmas „Personība, motivācija un konflikti‖ (ar SDI)
izstrāde, programmas autore
2006.
Mācību programmas „Uzľēmējdarbības pamati‖ izstrāde, programmas
autore
2005.
Mācību programmas „Vadības komandas izveide un
saliedēšana‖ izstrāde, programmas autore
2004.
LR EM uzľēmēju motivācijas projekts, pasniedzēja
2003. – 2004. LHZB „Nelauksaimnieciskās uzľēmējdarbības atbalsta projekts‖
Kurzemē, pasniedzēja un konsultante
Valodu prasmes:

2011. gada 25. martā

Latviešu - dzimtā valoda
Angļu - brīvi
Krievu - brīvi

.....................................
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Anita Meţinska

SANDRA OKUŅEVA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1960.
Kontaktadrese: Siguldas iela 13 – 1, Liepāja, LV – 3416
Tālrunis: 2 634 62 65; e-pasts: sandra.okuneva@liepu.lv
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātľu fakultāte
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV – 3401
Izglītība:
1998.

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, iegūts filoloģijas maģistra grāds
latviešu literatūrā
1993. – 1997. studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā
1979. – 1983. studijas V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta Latviešu valodas
un literatūras un matemātikas fakultātē, iegūta latviešu valodas un
literatūras skolotāja kvalifikācija

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
1998.
Filoloģijas maģistra grāds latviešu literatūrā
Profesionālā darbība:
No 1998.
Liepājas Universitāte (līdz 2008. – Liepājas Pedagoģijas akadēmija),
Humanitāro un mākslas zinātľu fakultātes lektore
2009. – 2010. Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātľu fakultātes dekāna
pienākumu izpildītāja
2005. – 2009. Liepājas Universitāte, Humanitārās fakultātes prodekāne
1996. - 2005. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, rektora palīdze sabiedriskajā darbā
1993. - 1998. Liepājas Pedagoģiskā augstskola, Latviešu valodas un literatūras
katedras lektore
1989. - 1993. Liepājas Pedagoģiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras katedras
asistente
1983. - 1989. Liepājas 10.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Retorika, 2 KRP
Valodas un runas kultūra, 2 KRP (kopā ar asoc. prof. Lindu Lauzi, doc. Velgu Laugali)
Publiskā runa, 2 KRP
Bērnu literatūra, 2 KRP
Pasaules literatūra: romantisma un reālisma literatūra, 3 KRP
V. Plūdoľa dzeja, 1 KRP
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Literatūrzinātne, latviešu literatūras vēsture: V. Plūdoľa dzeja, Ē Kūļa daiļrade, latviešu
bērnu literatūra.
Komunikācija: publiskā runa.
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Darbība pētnieciskajos projektos:
Valsts pētījumu programmas Letonika projekts „Valoda un vide‖ (2006): „Kurzemes
rakstnieku silueti‖.
Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte‖ projekts Nr. 6 „Reģionālā identitāte
Eiropas kontekstā‖(6.2.): „Literārā Kurzeme‖(1.nodaļa) (2010 – 2012): „Kurzemes
rakstnieku devums bērnu literatūrā‖.
Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte‖ projekts Nr. 6 „Reģionālā identitāte
Eiropas kontekstā‖(6.2.): „Literārā Kurzeme‖(1.nodaļa) (2011): „Kurzemes kultūras
enciklopēdija‖ (Teātris).
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Daţi prezentācijas nobeiguma veidošanas aspekti. Vārds un tā pētīšanas aspekti:
Rakstu krājums, 14 (1). Liepāja : LiePa, 2010. 203. – 209.lpp.
Latviski tulkotā literatūra 2007.gadā: piedāvājums pusaudţiem. Bibliotēku pasaule. Nr.
45,
2009,
47.-51.lpp.
Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bibliotekupasaule/BP_45.pdf
Dzīvnieciskie cilvēki un cilvēciskie dzīvnieki Ē.Kūļa stāstu krājumā „Flamingo
Jēpis‖.
Letonikas otrais kongress. Kurzemes novada kultūrvēsturiskais
mantojums, tā izpēte un saglabāšana. Liepāja : Liepājas Universitāte : LiePa,
2008. 175. – 186.lpp.
Ēriks Kūlis. Mīlestības bruľinieks. Kurzemes rakstnieku silueti. Liepāja : LiePA, 2007.
95. – 130.lpp.
Apmiers vai nemiers? Pārdomas par V. Plūdoľa 30.gadu dzeju. Materiāli par kultūru
Latvijā. Rīga : Zinātne, 2003. 129.-139.lpp.
Māksla un mākslinieks Plūdoľa dzejā un piezīmēs. Aktuālas problēmas literatūras
zinātnē: Rakstu krājums. Liepāja : LPA, 2003. 131.-141.lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā valoda
Krievu – brīvi
Vācu – apmierinoši

Sandra Okuľeva

2011.gada 25. marts
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ĀRIJS ORLOVSKIS
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:

Dzimšanas gads: 18.12.1961.
Kontaktadrese: Priekules iela 3-9, Liepāja, LV 3416
Tālrunis: 25994040, e-pasts: arijs.orlovskis@liepu.lv
Ziņas par darba vietu:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Izglītība:

No 2005.-2008. studijas Liepājas Universitātes doktorantūras studiju programmā „Pedagoģija‖.
2002.-2003. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā,
diploms Nr. 000490.
1980.-1985. LVU Vēstures un filozofijas fakultāte / vēsturnieka, vēstures un sabiedrisko zinātľu
pasniedzēja kvalifikācija, diploms KB nr. 220753.
Papildus izglītība:
2010.- piedalīšanās IX starptautiskā zinātniskajā konferencē „Skolotāju izglītība XXI gadsimtā‖ Šauļu
universitātē novembrī (sertifikāts).
2010.- piedalīšanās XV starptautiskā kreativitātes konferencē RPIVA novembrī (sertifikāts).
2008. - ―Sabiedrības līdzdalība valsts politikas veidošanā‖ Valsts administrācijas skolas kursi
(sertifikāts).
2008. - ―Eiropas Sociālais fonds‖ Valsts administrācijas skolas kursi (sertifikāts).
2008. - ―Lobēšana ES institūcijās‖ Valsts administrācijas skolas kursi (sertifikāts).
2007. - ―Sarunu vešana ES Valsts Administrācijas skolas kursu‖ (sertifikāts).
2007. - ―Profesionālās meistarības pilnveide vēstures pasniedzējiem izglītības satura īstenošanai
vispārējā vidējā izglītībā‖ IZM kursu programmu (sertifikāts).
2007. -―Multimediju sistēma ―Lectora‖ - palīgs pedagogam‖ LPA kursi (sertifikāts).
2006. - ―Skolas kultūra un kvalitāte‖, ―Organizāciju pedagoģija‖, ―Skolas menedţments: teorija un
prakse‖. Hildesheimas Universitātes mācībspēku semināri.
2006. - ―Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu profesionālās
meistarības pilnveides kursi vēstures pasniedzējiem‖ LPMC kursa programmu (sertifikāts).
2006. - ―ES finanses un budţets‖ Valsts Administrācijas skolas kursu (sertifikāts).
2006.09.06. līdzdalība 4.starptautiskajā konferencē ―Pedagoģija: teorija un prakse‖
2005. - „Cilvēku tirdzniecības novēršana‖ Starptautiskās Migrācijas organizācijas kursi (sertifikāts).
2005. - ―ES reģionālā politika un strukturālie fondi‖, ―ES kopējā lauksaimniecības politika‖, ―Politikas
ietekmes novērtēšana‖, ―Sieviešu un vīriešu tiesības un iespējas‖, ―Cilvēktiesības‖ Valsts
Administrācijas skolas kursi (sertifikāti).
2005. -―Ievads humanitārajās tiesībās‖ Starptautiskā Sarkanā Krusta Komitejas programma (sertif.)
2004. - ―XXgs. Eiropas vēstures problēmas‖ Luksemburgas IM rīkotos kursi Luksemburgā (sertif.)
2004. -―Bilingvālās izglītības metodika vēstures un sociālo zinību mācību programmu īstenošanā‖ IZM
kursi (sertifikāts).
2004. -―Ievads humanitārajās tiesībās Starptautiskā Sarkanā Krusta kursi‖ (sertifikāts).
Profesionālā darbība:
No 2007. LiepU Izglītības zinātľu institūts, asistents
No 1988.- līdz šim brīdim, Liepājas Universitāte, lektors
No 1995.- līdz šim brīdim - amatu savienošanas kārtībā Liepājas 15.vidusskola, vēstures, politika un
tiesības, civilzinību skolotājs.
2002.- 2008.- LR NP Kurzemes reģiona informācijas centra vadītājs.
2008. - līgums ar Liepājas pilsētas domi par ―Liepājas pilsētas pilsoniskās sabiedrības attīstības
stratēģijas 2008.-2014. gadam‖ izstrādi.
1998.-2000. - sadarbība ar EDSO Latvijas misiju un Latviešu valodas valsts apguves programmu.
1998.-1999. - LPA projekta grupas vadītājs, kura sadarbojas ar Rietumanglijas universitāti, tēma:
―Minoritāšu sociālā integrācija sabiedrībā‖.
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03.1999. - starptautiskas konferences ―Minoritāšu sociālā integrācija sabiedrībā― organizētājs.
1998. maijs un 1999. marts - starptautiskas konferences ―Sabiedrības integrācijas process Liepājā,
specifika, panākumi, problēmas un perspektīvas‖ organizētājs.
1998.-2005. - sadarbība ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību pilsoniskās izglītības jomā, dalība
mācību līdzekļu izstrādē.
1997. - LU Civilzinību centra izveide un vadīšana (no 19.09.2005. Pilsoniskās izglītības centrs).
1996.-1999. - LPA Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks.
1994. uzsāku darbību Demokrātijas attīstības centrā, viens no dotās sabiedriskās organizācijas
dibinātājiem, dalība mācību līdzekļu izstrādē „Civilzinības.ES un CITI. Tu un Valsts‖.
1985.-1988. -Liepājas Vēstures un mākslas muzejs, filiāles vadītājs.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
1. Politoloģija 2KRP
2. ES politika un komunikācija 2KRP
3. ES sociālā un ekonomiskā politika 2KRP
4. Politiskā kultūra 2KRP
5. Politikas socioloģija 2KRP
6. Valsts iekārta un politiskā sistēma 2KRP
7. Cilvēktiesības 2KRP
8. Valsts zinības 2KRP
9. Civilzinības 2KRP
10. Sociālo zinību mācīšanas metodika 2KRP
11. Vispārējā aizvēsture 2KRP
12. Likumdošana karjera atbalsta sistēmai 2KRP
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Pētījuma tēma ―Demokrātiju un pilsoniskumu veicinošie faktori skolotāju izglītošanā‖, vispārējā
pedagoģija. LiepU Izglītības zinātľu institūtā - pētījuma tēma ―Pilsoniskās sabiedrības attīstība
Liepājā‖.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Kopējais publikāciju skaits - 25.
Zinātnisko publikāciju skaits (monogrāfijas, raksti) - 2.
metodisko publikāciju skaits (mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskie raksti, studiju kursu
programmas u.c.) - 23.
Autordarbi:
1. Orlovskis Ā., Cilvēktiesības / nodaļa mācību līdzeklī sociālā darba speciālistiem. LPA Izglītības
zinātľu institūts, Sociālā darba pētniecības un studiju centrs.-Liepāja, LiePA, 2008.
2. Orlovskis Ā. Pilsoniskās izglītības programma pieaugušo tālākizglītībā.-R.:LPIA, 2005.
3. Orlovskis Ā. Mūsu kopējā vēsture.- R.: Izglītība, 2002.
4. Orlovskis Ā. Mana valsts.- R.: Remarks-R,1999.
Līdzautors:
1. ES piedalos. Pilsoniskās līdzdalības rokasgrāmata.-R.,2004.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti: 2010. - 2011. līdzdalība Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā Latvijas-Lietuvas pārrobeţu
sadarbības projektā „UBUS/ Unity of the Balts Under the Sun‖ LLII – 078
Apbalvojumi:
03.2004. - īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Atzinības raksts par
sekmīgu piedalīšanos Starpkultūru izglītības projektā.
26.11.2002. - Eiropas vēstures skolotāju asociācijas Atzinība par materiālu ―Pilsoniskums vēstures un
sociālo zinību stundās‖.
17.11.2002. - Liepājas pilsētas domes Atzinība par ārvalstu un Latvijas finansējuma piesaistīšanu
mācību materiālu publicēšanai un Civilzinību centra izveidi.
Valodu prasmes: Latviešu - dzimtā valoda
Angļu - ar vārdnīcas palīdzību
Krievu - brīvi
2011. gada 29. martā

.....................................
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Ārijs Orlovskis

LARISA PETRE

Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads:1960
Kontaktadrese:Meţu iela 31-a, Liepaja
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte
larisa.petre@liepu.lv
Izglītība:
2005 .-2009.g. LiepU, Doktorantūra Pedagogijā
2002.-2003. g. – IZM, Lielbritānijas Padome 220 stundu kursi, iegūta kvalifikācija
„University-based Methodologist‖
2002. g. – Fulbraita studijas ASV, ‖Fulbright American Studies Institute for Secondary
School Teachers and Teacher Trainers‖
1998.g. – Lielbritānijā ,Kembridţā iegūta kvalifikācija ―Teacher Trainer‖
1995.-1998. g. – LPA maģistrantūra, pedagoģijas maģistre
1978.-1983. g. – Maskavas Valsts Pedagoģijas Institūts, angļu valodas skolotājs
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
lektore, pedagoģijas maģistre ( Mg.paed.)
Profesionālā darbība:
2000.g. febr. – līdz šim laikam LiepU, lektore
2002. g. – līdz šim laikam LiepU Svešvalodu katedras vadītāja
2001.g. – līdz šim laikam –Rīgas skolotāju izglītības centrs, kvalifikācijas celšanas kursi
angļu valodas skolotājiem
1987.-2000.g. –LPA, asistente
1984.-1987.g. –LPA, laborante
1998.g. –līdz šim laikam – Studiju programmas ―Pamatizglītības angļu valodas skolotājs ―
direktore
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
05.-06.12.2008. – Person Longman Amazing Minds Coference, Ungārija, Budapešta
(sertifikāts);
02.12.2008. – Express Publishing seminārs „Content in an English Language Classroom‖
(sertifikāts);
25.-27.06.2008. – RDIJSD tālākizglītības kursi „Skolēnu izziľas aktivitāti, patstāvību un
radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana angļu valodā vispārējā izglītībā‖ (apliecība
N 08 – 2086);
07.-11.05.2008. – Erasmus coordinators conference 2008, Lisabona, Portugāle (sertifikāts);
25.09.-27.10.2008 – Mācību programma „Diskriminācijas un neiecietības mazināšana‖,
realizācija Kurzemes reģionā;
28.03.2008. – 6. starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve, problēmas un
perspektīva‖, LPA, Liepāja (referāts, sertifikāts);
27.03.2008. – Pedagogu meistarības pilnveides programma „Interaktīvās tāfeles un digitālo
resursu nozīme mācību procesa mūsdienīgā īstenošanā‖ (apliecība AV 03 – 099);
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13.03.2008. – Express Publishing seminārs „Breathing Life into the English Language
Classroom‖ (sertifikāts).
Darbība projektā „Ieklausies, izproti, pieľem!‖, ES sabiedrības integrācijas fonds, 2008.g.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Petre, Larisa, (2008).‖Multikultulturālais aspekts svešvalodu apguvē‖, ‖Valodu apguve:
problēmas un perspektīva‖ 6.starptautiskā zinātniskā konferencē 28.03.2008., LPA,
Liepāja
2. Petre, Larisa, (2008) ‖Multicultural Aspect in Foreign Language Teaching In
Secondary School In Latvia‖,„Konsultēšana multikulturālā vidē Eiropā‖, SMA,
European Councellor for Multicultural Affairs, Lodz, Polija
3. Petre, Larisa, (2007), ‖Brīvās personības psiholoģiskā būtība nacionālās identitātes
veidošanā multikulturālā aspekta realizācijā vidusskolā‖, ‖Psiholoģijas aktualitātes
mūsdienu izglītībā‖ 1. starptautiskā zinātniskā konferencē 22.11.2007., LPA, Liepāja
4. Petre, Larisa, (2007), Skolotāja radošas personības loma multikultūrālā aspekta
īstenošanā svešvalodu stundās‖, XII starptautiskā kreativitātes konference, RPIVA, 0910.11.2007. Rīga
5. Petre, Larisa, (2007) ‖Multicultural aspect in foreign language teaching‖ „Konsultēšana
multikulturālā vidē Eiropā‖, ESMA, European Councellor for Multicultural Affairs,
Polija
6. Petre, Larisa, (2006) „Skolotāja darbs multikulturālā klasē mūsdienu Latvijas skolā‖
LPA, 5.starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un
perspektīva‖, Liepāja
7. Petre, Larisa; Kalniľa, Indra, (2006) „Multicultural Aspect in Foreign Language
Teaching‖, 4.starptautiskā konference „Pedagoģija: teorija un prakse‖, Liepāja.
8. Pavlovska, Larisa; Petre, Larisa (2005) „Student Language Education in a Multicultural Context‖, LPA, Zinātniska konference, Liepāja.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti: Darbība projektā „Ieklausies, izproti, pieľem!‖, ES sabiedrības integrācijas fonds,
2008.g.
Valodu prasmes: latviešu, angļu ,krievu, vācu valodas

2011.gada 15.martā

Larisa Petre
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VINTRA PŪĶE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 16.07.66.
Kontaktadrese: Jaunatnes 7-34, Grobiľa, LV-3430

Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3400
E-pasts: vintravmcl@apollo.lv
Izglītība:
Augstākā - Latvijas Universitāte (1989.g.), Emerson College (1998.g), Liepājas pedagoģiskā
augstskola (2004.g.)
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
Mg.paed.
Profesionālā darbība:
lektore
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
―European Language Portfolio‖ Riga, 2007. g.
―Senior Citizens‘ Learning and teaching Methods,‖ Cham, Vācija, 2008.g.
―Be Multilingual‖ Regensburg, Vācija, 2009.g.
―Gender and Diversity‖, Ankara, Turcija, 2009.g.
―Assessment System in Higher Educational Establishments‖ Londona, Lielbritānija, 2010.g
―Effective Teaching Methods in Formal and Non-formal Education‖ Cham, Vācija, 2009.g
―Walking the Dog‖ teātra un antropozofijas mācību kurss ,Ľujorka, ASV, 2009.g
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Vērtēšanas sistēma augstskolās
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Erasmus apmaiľas programma Hamarā, Norvēģijā
Projekti: YELL, LANQUA, Valodu portfelis pieaugušajiem, ACCUEIL, Language Cafe
Valodu prasmes: latviešu, angļu, krievu, vācu

2011..gada 7.aprīlī

_____________________
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Vintra Pūķe

INGA PŪRE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 25.05.1974.
Kontaktadrese: Kviešu iela 28c, Liepāja, LV 3405
Tālrunis: 29374642, e-pasts: inga.pure@liepu.lv
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Izglītība:
No 09.2007.
2004. - 2006.
2000. - 2003.
1996. - 1998.

studijas Biznesa augstskolas Turība doktora līmeľa studiju programmā
„Komunikācija vadība‖
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola,
profesionālais maģistra grāds uzľēmējdarbības vadībā;
Rīgas Tehniskā universitāte, personāla speciālista kvalifikācija;
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, filoloģijas maģistra grāds;
1992. - 1996. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, filoloģijas bakalaura
grāds, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija.

Papildus izglītība:
2008.
kursi „Jaunākās PR teorijas un prakses tendences Latvijā un Eiropā‖,
Liepājas Universitāte (apliecība)
2006.
kursi „Profesionālu sabiedrisko attiecību teorija un prakse‖,
„Komunikāciju Akadēmijas‖ Tālākizglītības centrs sadarbībā ar Vācijas
―Akademie für Führung un Kommunikation‖ (sertifikāts)
2001.
kursi ―Sabiedriskās attiecības - konkurētspējīga priekšrocība‖, Londonas
Sabiedrisko attiecību skola Latvijā (sertifikāts)
Profesionālā darbība:
No 09.2004.
Liepājas Universitāte (Liepājas Pedagoģijas akadēmija), lektore
1999. - 2009. Liepājas Universitāte (agrāk - Liepājas Pedagoģijas akadēmija),
Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas (agrāk - Informācijas centrs)
vadītāja
1997. - 2000. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, latviešu valodas
un literatūras skolotāja, jauno korespondentu pulciľa vadītāja
1996. - 1997. Liepājas 11.vidusskola, latviešu valodas kā svešvalodas skolotāja
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Sabiedriskās attiecības, 2 KRP
Sabiedrisko attiecību pamati, 2 KRP
Sabiedrisko attiecību stratēģija, 2 KRP
Darbs ar klientu, 3 KRP
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Promocijas darba izstrāde par sabiedrisko attiecību adaptāciju Latvijā (1991-2010).
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
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1. Pūre, I. Augstskolu sabiedriskās attiecības: daudzveidība un problemātika. Sabiedrība
un kultūra. Rakstu krājums XI. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2008, 318. - 324. lpp.,
ISSN 1407-6918.
2. Pūre, I . Sabiedriskās attiecības un mārketings: attiecību modeļi. Sabiedrība un
kultūra. Rakstu krājums XII. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2009, ISSN 1407-6918.
3. Pūre, I. Public Relations as Management Function at Universities. Raksts apstiprināts
publicēšanai zinātniskajā ţurnālā „Regionines studijos‖ (Lietuva); apstiprinājumam Vytautas Magnus University izziľa.
4. Pūre, I. Radošas personības attīstība sabiedrisko attiecību studijās Latvijas
augstskolās. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences
materiāli. 2010. gada 19.-20. februāris. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2010, 109. - 117.
lpp., ISSN 1691-5887.
5. Pūre, I. Sabiedrisko attiecību attīstība Latvijā: priekšvēsture un pirmsākumu periods.
Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Biznesa
augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, 2010. gada 26. marts. ISSN 16916069. Krājums izdots CD formātā.
6. Pūre, I. Sabiedriskās attiecības Latvijā 21. gadsimta sākumā: organizācijas
menedţments un / vai mārketinga atbalsta funkcija. Latgales Tautsaimniecības
pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2010, 301. - 314. lpp.,
ISSN 1691-5828. Nr.1(2).
7. Pūre, I. Pre-history of Public Relations Development in Latvia. 11th international
conference. Global Economy: Challenges and Perspectives. Proceeding of reviewed
articles of international Scientific Conference. Delhi, Nitra, 2010, ISBN 978-80-5520386-7. Krājums izdots CD formātā.
8. Pūre, I. Sabiedrisko attiecību attīstība Latvijā: sākuma periods. Sabiedrība un kultūra.
Rakstu krājums XIII. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2010, ISSN 1407-6918.
9. Pūre, I. Globalizācija un sabiedriskās attiecības Latvijā. Sabiedrība un kultūra. Rakstu
krājums XIII. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2010, ISSN 1407-6918.
10. Pūre, I. Sabiedriskās attiecības un propaganda - demokrātiskas un / vai totalitāras
valsts pazīme: prakse Latvijā. Raksts apstiprināts publicēšanai Daugavpils
Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā,
apstiprinājumam - Daugavpils Universitātes izziľa
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
09.2006. - 06.2007. - ESF projekta „Profesionālās orientācijas un
konsultācijas pasākumi Kurzemes reģiona vidusskolās un Liepājas
Pedagoģijas akadēmijā‖ vadītāja
07.2005. - 04.2006. - ESF projekta „Profesionālās orientācijas un
konsultācijas pasākumi Kurzemes reģiona vidusskolās un Liepājas
Pedagoģijas akadēmijā‖ vadītāja
Valodu prasmes:
Latviešu - dzimtā valoda
Angļu - sarunvalodas līmenī
Krievu - sarunvalodas līmenī

2011. gada 23. martā

.....................................
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Inga Pūre

LIENE ROMAŅUKA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1982. gads
Kontaktadrese: Liepāja, Zirľu iela 139
Ziņas par darba vietu:
E-pasts: liene.romanuka@liepu.lv
Izglītība:
2007.g. – 2009.g.
2003.g. – 2007.g.
2000.g. – 2003.g.
1992.g. – 2000.g.

Liepājas Universitātes, maģistra grāds vadības zinības sabiedrības vadībā.
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, profesionālais bakalaura grāds socioloģijā.
Aizputes vidusskola, vidējā izglītība.
Aizputes vidusskola, pamatizglītība.

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: Mg.man.
Profesionālā darbība:
01.09. 2010.
01.09.2010.
16.11.2009. – 30.04.2010.

01.09.2009. – 31.08.2010.
08.27 .2007.- 08.31. 2010.
1.11.2004. – 14.08.2006.
18.06.2001. – 10.08.2001.

Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu
centra (SPC) zinātniskā asistente
Liepājas Universitātes, Dabas un sociālo zinātľu fakultātes lektore
Latvijas Universitātes, Sociālo zinātľu fakultātes, Sociālo un
politisko pētījuma institūta projekta „Augstskolu pētnieciskais
potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai‖ zinātniskā vadītāja
zinātniskā asistente.
Liepājas Universitātes, Dabas un sociālo zinātľu fakultātes, Sociālo
zinātľu katedras asistente
Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu
centra (SPC) projektu administrators
SIA „Aletti‖, pārdevēja / konsultante.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciľa‖, audzinātāja.

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): Socioloģija. Sociālā statistika. Socioloģija un sociālā
statistika. Dzimuma socioloģija. Datu apstrāde ar SPSS.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
2007.g.
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centrs. Līdzautore
pētījumam: SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas
raksturo vides, pacientu un personāla komunikācijas kultūru.
2007.g.
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centrs. Pētniece un
projekta koordināte pētījumam: „Pētījums Liepājas vides rīcības plāna
aktualizācijai”.
2007.g.
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centrs. AC Konsultācijas
veiktā pētījuma „Liepājas tramvaja līnijas pagarināšana” lauka darba
organizētāja un empīrisko datu apstrāde.
2007.g.
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centrs. Pētniece un
projekta koordināte pētījumam: „Mikrorajonu iedzīvotāju viedokļi par
izmaiņām Liepājā pēdējo divu gadu laikā”
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2007.g.

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas pētniecības projekta „Iedzīvotāju ataudzes
kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā”
pirmā posma:
„Jaundzimušo dzīves kvalitātes perspektīva‖ pētniece un projekta koordinatore.

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centra 5 gadu jubilejas
konferences dalībniece. Referāta tēma: „SPC aizvadītā gada pētījumu
prezentācija”.
2008.g.
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centrs. SIA „Kurzemes
Vārds‖ veiktā pētījuma „Laikraksta „Kurzemes Vārds” lasītāju auditorijas
izpētes metodika” instrumentārija (aptaujas anketas) izstrāde un empīrisko datu
apstrāde.
2008.g.
Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centrs. SIA „Analītisko pētījumu
un stratēģiju laboratorija” veiktā pētījuma „Kultūras patēriņa pētījums
Liepājā‖ lauka darba (datu ieguves) koordinators.
2008.g.
Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra pētniecības projekta SIA
„Liepājas reģionālā slimnīca‖ pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu un
personāla komunikācijas kultūru. Līdzautore.
2008.g.
Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra pētniecības projekta
„Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā”
otrā posma līdzautore, pētniece un projekta koordinatore.
2009.g.
Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra pētniecības projekta
„Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā”
trešā posma „Liepājas jauniešu nākotnes ieceres un to īstenošanas iespējas‖
līdzautore, pētniece un projekta koordinatore.
2009.g.
Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra konferences: „Eiropa,
Latvija, Liepāja sociālo procesu spogulī‖ dalībniece. Referāta tēma: SIA
„Liepājas reģionālā slimnīca‖ pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu un
personāla komunikācijas kultūru.
2009./2010.g. Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra pētniecības projekta SIA
„Liepājas reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu
un personāla komunikācijas kultūru autore.
2009.g.
Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu katedras Socioloģisko pētījumu centra
Radošuma nedēļas un studentu zinātniskās konferences organizācija.
2010.g.
Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu katedras Socioloģisko pētījumu centra
Radošuma nedēļas un studentu zinātniskās konferences organizācija: „Studentu
radošuma atspoguļojums projekta „AUGSTSKOLU PĒTNIECISKAIS
POTENCIĀLS – REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI ” (2009 –
2011) rīcībpētījuma skatījumā”
2010.g.
Pieredzes apmaiľas brauciens uz Daugavpils Universitāti Socioloģisko pētījumu
institūtu.
2010.g.
Ekspozīcijas: „Liepājas Universitātes dalība projektā
„AUGSTSKOLU PĒTNIECISKAIS POTENCIĀLS – REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS veicināšanai”
2009 – 2011‖ izstrādes (astoľu planšetu) līdzautore.
2010.g.
Dalība zinātniski-praktiskā konferencē „AUGSTSKOLU PĒTNIECISKAIS
POTENCIĀLS –
REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI‖, Latvijas Lauksaimniecības
Universitātē, Jelgavā.
2008.g.
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2010.g.

2010.g.

2011.g.

Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra III konferences „Eiropa,
Latvija, Liepāja ilgtspējīgās attīstības spogulī: augstskolu un reģionu
partnerības perspektīvas” organizācija.
Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra III konferences „Eiropa,
Latvija, Liepāja ilgtspējīgās attīstības spogulī: augstskolu un reģionu
partnerības perspektīvas” dalībniece. Referāta tēma: Liepājas Reģionālās
slimnīcas pacientu viedokļu izmaiľu dinamika par vides un personāla
komunikācijas kultūru.
Projekta „AUGSTSKOLU PĒTNIECISKAIS POTENCIĀLS –
REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS veicināšanai”
2009 – 2011‖ iegūts sertifikāts metodoloģisko semināru ciklā.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Markausa I.M., Medveckis A., Pavlina I., Romaņuka L., Iedzīvotāju ataudzes
kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā. II posms. Liepājas Universitāte,
Sociālo zinātľu katedra, Socioloģisko pētījumu centrs. Liepāja 2008. ISBN 9789984-821-67-2. 64 lpp.
2. Markausa I.M., Medveckis A., Pavlina I., Romaņuka L., Iedzīvotāju ataudzes
kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā. III posms. Liepājas jauniešu
nākotnes ieceres un to īstenošanas iespējas. Liepāja (sagatavots publicēšanai).
3. Alīna Ohotina, Liene Romaņuka, Iveta Reinholde. Raksts: Augstskolu
intelektuālais potenciāls reģionu attīstībai. Sociālo zinātľu vēstnesis. DU Sociālo
zinātľu fakultāte Sociālo pētījumu institūts 2010 2(11). Internetā pieejams:
http://du.lv/lv/fakultates/szf/strukturvienibas/instituti_zinatniska_darbiba/spi/izde
vumi/SZV
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
1.12.2010 – 30.04.2011.
Norvēģijas valdības divpusējā instrumenta un Latvijas
valsts noslēgts projekts „Augstskolu pētnieciskais
potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai‖, ko ievieš
LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, sadarbībā ar
Liepājas
Universitāti,
Jelgavas
Lauksaimniecības
universitāti, Vidzemes augstskolu, Daugavpils Universitāti,
Latvijas Universitāti. L.Romaľuka – zinātniskā asistente.
16.11.2009. – 30.04.2010. Norvēģijas valdības divpusējā instrumenta un Latvijas
valsts noslēgts projekts „Augstskolu pētnieciskais
potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai‖, ko ievieš
LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, sadarbībā ar
Liepājas
Universitāti,
Jelgavas
Lauksaimniecības
universitāti, Vidzemes augstskolu, Daugavpils Universitāti,
Latvijas Universitāti. L.Romaľuka – zinātniskā asistente.
2007 - 2009
Projekts „Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta
pētījums Kurzemē un Liepājā”
Valodu prasmes:
Latviešu: dzimtā
Krievu:
brīvi pārvaldu
Angļu:
sarunvalodas līmenī
2011.gada 18.maijs
/paraksts/
Liene Romaľuka
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LINDA SELECKA

Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 24.01.1985.
Kontaktadrese: Kadaga 11-15, Ādaţu pag. LV2164
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts: linda.selecka@gmail.com
Izglītība:
2004. – 2008. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Dabas un sociālo zinātľu fakultātes
Tūrisma vadības profesionālā bakalaura studijas. Tūrisma nozares uzľēmumu vadītājs;
2008. – 2010. Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātľu fakultātes Vadības zinību
maģistrantūra.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
2008. Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās uzľēmējdarbības vadībā. (Mg.oec.)
Profesionālā darbība:
2007. – 2008. Liepājas Universitātes Sabiedrisko attiecību daļas informatīvā izdevuma „LiepU
Vēstis‖ redaktore
2007. līdz šim SIA Fontaine Ent. konferenču organizēšanas speciāliste, viesu uzľemšanas
organizatore
Akadēmiskie kursi:
Tūrisma pamati 5 KRP (kopā ar I. Grospiľu un O. Glikasu).
Tūrisma metodoloģija 2KRP
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Komandas darba nozīme viesmīlības uzľēmuma SIA Fontaine Ent. vadīšanā ekonomisko
pārmaiľu laikā.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Selecka L. Komunikācijas īpatnības viesmīlības industrijā. No: Sast. I.Ozola, B.Petre.
LPA Studentu zinātniskie darbi III. Liepāja: LPA, 2007. 28. – 40. lpp;
Selecka L. SIA Lauku māja „Senlauki‖ biznesa ideja. No: Sast. I.Ozola. LPA Studentu
zinātniskie darbi IV. Liepāja: LPA, 2008. 19. – 26. lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
LPA Satversmes sapulces locekle;
LPA Dabas un sociālo zinātľu fakultātes domes locekle.
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā valoda
Angļu – labi
Krievu – labi
Vācu – ar vārdnīcas palīdzību
2011.gada 06.aprīlī

Linda Selecka
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IRINA STRAZDIŅA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1963.g. 1. septembris
Kontaktadrese: Liepāja, Siena 7 – 26 , LV - 3401
Ziņas par darba vietu:
LiepU, Dabas un sociālo zinātľu fakultāte, Lielā ielā, 14, Liepāja, LV – 3401
Tālr.: 26185139
E-pasts:
irina.strazdina@liepu.lv
Izglītība:
1991. – 1994. Studijas Latvijas Universitātes klātienes nodaļas doktorantūrā;
1981. – 1985. Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas
pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas metodiķis
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
1994.g. – Dr. psych. Disertācijas tēma: ―Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība ģimenē‖
Profesionālā darbība:
No 2010.gada septembra LiepU Dabas uz sociālo zinātľu fakultātes prodekāne;
No 2007. g. septembra LiepU Izglītības zinātľu institūts – vadošais pētnieks attīstības psiholoģijā;
No 2003.g. – 2010.g.jūlijam - Psiholoģijas katedras vadītāja;
No 2003.g. LiepU Pedagoģijas fakultātes Domes locekle;
No 2000.g. Studiju programmas ―Psiholoģijas skolotājs‖ direktore;
No 2006.g. Psiholoģijas katedrā docente;
No 1999.g. līdz 2006.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, asociētā
profesore;
No 1999.g. līdz šim laikam LiepU zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības psiholoģijā;
No 2009.g. LiepU Senāta locekle;
No 1997.g. līdz 2006. g. LPA Izdevējpadomes locekle;
1997. – 1999.g. LPA Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā docente.
1994. – 1997.g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore.
1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaļā.
1985. – 1991.g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
attīstības psiholoģija, sieviešu un vīriešu psiholoģija, kritiskā domāšana, pieaugušo psiholoģija, ievads
studijās, personības attīstības teorijas; vispārīgā psiholoģija, personības attīstības teorijas, saskarsmes
psiholoģija, emocionālā inteliģence.
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Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
2009.gada 4.decembrī piedalīšanās II starptautiskā zinātniskā konferencē „Sociālā pedagoģija: izglītības
un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts‖, Liepājā, LiepU. Referāta tēma „Krīze un
personības pašrealizācijas iespējas‖.
2008.- 2009. – piedalīšanās projektā „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai‖.
The International scientific conference "Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern
Education System".- Narva College of the University of Tartu.- April 17 - 19, 2008
Возможности развития критического мышления в процессе высшего образования.Acta et commentationes collegii Narovensis IX/2 - Tartu Ulikool Narva Kolledţ.- 124.- 139.lpp.- ISSN
1406-8257.
2008. g. piedalīšanās projektā Pētījums par kritiskās domāšanas pieejas izmantošanu izglītības sistēmā –
ietekme un efektivitāte Latvijā‖;
No 2007. g. – Member of BBCC (Baltic&Black Sea Circle Consortium) Institute of Suistainable
Education;
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. 2008. g. Critical thinking in facilitation active life position of students – Konference
Collaboration on education for sustainable development - tēţu krājums The 6th International
Sustainable Development, Anadolu University, Eskisehir – 41. lpp.
2. Stenda referāts „Collaboration on education for sustainable development‖ - The 6th
International JTET Conference (BBCC 2008) Sustainable Development, Anadolu University,
Eskisehir, Turkey, 4. – 7. jūnijs. Sertifikāts
3. Возможности развития критического мышления в процессе высшего образования.- Acta
et commentationes collegii Narovensis IX/2- The International scientific conference "Issues of
Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education System".- Narva College of the
University of Tartu, April 17 - 19, 2008.- Tartu Ulikool Narva Kolledţ.- 124.- 139.lpp.- ISSN
1406-8257.
4. THE FIFTH INTERNATIONAL JTET CONFERENCE, May 3-June 2, 2007, University of
Debrecen, Feasible Development of Students‘ Professional and Social Competence by Using
Strategies of Critical Thinking.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
2008. -2009. g. Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas (KD)
attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana‖. Otrais projekts no cikla „Kritiskā domāšana
daudzveidības veicināšanai ”
No 2006.g. 1.jūlija līdz 2008.g. 30.jūnijam tiek pildīti Eiropas Reģionālā attīstības fonda 2.5.1.
aktivitātes „Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās‖ projekta „Inovatīvi
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programmatūras inţenierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai‖ Lietišķo
pētījumu un inovāciju ekspertes pienākumi.
No 2006. g. janvāra līdz 2008. g. augustam darbība Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas
aģentūras Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas projektā „Pedagogu tālākizglītības
metodiskā

tīkla

nodrošinājuma

izveide‖(

Līgums

Nr.

2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504).
2006. – 2008. g. kritiskās domāšanas trenera darbs Izglītības attīstības centrā, Rīgā
No 2006.g. septembra līdz 2007.g maijam sadarbībā ar Saldus Izglītības pārvaldi un Saldus rajona
padomi tika īstenota apmācības programma „Kritiskās domāšanas attīstīšana daţādos mācību
priekšmetos‖ pedagogiem, direktoru vietniekiem mācību darbā un metodisko apvienību vadītājiem ESF
Līdzfinansētā projekta „Palīgs domāšanas reformā‖ ietvaros.
No 2006.g. septembra līdz novembrim sadarbībā ar Saldus rajona padomi tika īstenots attīstības
psiholoģijas kurss ESF līdzfinansētā projektā „Sociālā darba organizatoru izglītošana Saldus un
Kuldīgas rajonu pašvaldībām‖.
No 2006.g. 1. jūnija līdz 2007. g. 28. februārim darbība ESF grantu shēmas projektā „Sociālo
rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reģiona pašvaldībām‖ - rokasgrāmatas sociālā darba speciālistiem
izstrādes speciālists, piedaloties projekta ietvaros paredzētajos sabiedrības un pašvaldības speciālistu
informēšanas pasākumos.
No 2006.g. 3.jūlija līdz 2006.g. 30.novembrim tika veikts ESF projekta „Jelgavas skolotāju
profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātľu jomā‖ psiholoģijas eksperta darbs,
sagatavoti mācību materiāli skolotājiem par pusaudţu psiholoģisko raksturojumu, mācību un
sasniegumu motivāciju, par psiholoģiskās izdegšanas sindromu, novadītas teorētiski praktiskas
nodarbības 90 dabaszinātľu skolotājiem.
Valodu prasmes:
Latviešu valoda – dzimtā
krievu valoda – pārvaldu brīvi
vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
angļu valoda - sarunvalodas līmenī
/I.Strazdiľa/

2011-04-05
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VINETA TOMSONE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1971.gada 19.septembris
Kontaktadrese: Klaipēdas iela 76 – 40, Liepāja, LV – 3416
Ziņas par darba vietu:
E-pasts: vineta.tomsone@liepu.lv
Liepājas Universitāte Dabas un sociālo zinātņu fakultāte, Lielā iela 14, Liepājā, LV
– 3401, Tel. 634 0773
Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja.
Izglītība:
2006. - 2009 Liepājas Universitāte, otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma Informācijas tehnoloģija; iegūts profesionālā maģistra grāds
informācijas tehnoloģijā.
2002. – 2006. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, studiju programma Izglītības zinātľu
maģistrs pedagoģijā (novirziens - informātikas didaktika); iegūts Izglītības zinātľu
maģistra grāds pedagoģijā.
2001. – 2002.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, studiju programma Informātikas
skolotājs; iegūta informātikas skolotāja kvalifikācija;
1999. – 2001.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, studiju programma dabaszinātľu
bakalaura datorzinātnēs; iegūts dabaszinātľu bakalaura grāds datorzinātnēs;
1997. – 1999.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija profesionālās izglītības studiju
programma skaitļošanas tehnikas speciālists; iegūta operāciju sistēmu, datu bāzu un
programmēšanas tehniķa kvalifikāciju.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
Profesionālā maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, Mg.ing.
Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, Mg.sc.educ.
Profesionālā darbība:
No 2001.g. un pašlaik informātikas skolotāja Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā;
No 1999.g. un pašlaik asistente Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātľu
fakultātē;
2002.g. – 2004.g. lektore Biznesa Augstskolā ―Turība‖;
No 1998.g. – 2010.g. augustam sekretāre (vecākā laborante) Liepājas Universitātes
Matemātikas un informātikas katedrā.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Informācijas tehnoloģijas I, II, Datu bāzes un informācijas sistēmas I, II, Informātikas
metodika I, II, Informātikas skolas kursa zinātniskie pamati.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
1. „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un
praktisko
kompetenču
paaugstināšana‖
(Vienošanās
Nr.
2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001); tālākizglītības programmu izdales
materiālu eksperte.
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2. Eiropas Sociālā fonda projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība‖
(Vienošanās
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003);
tālākizglītības
programmu izdales materiālu eksperte.
3. No 01.01.2010 darbība projektā 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana‖
4. 2009./2010. mācību gadā dalība projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai
prioritārajos
mācību
priekšmetos‖
(Vienošanās
Nr.
2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) ietvaros: mācību materiālu izstrāde
10.klasēm mācību priekšmetā „Informātika‖.
5. 2006. – 2008. Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.5.1.aktivitātes „Atbalsts
lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās‖ projekta „Inovatīvi
programmatūras inţenierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai‖
metodikas eksperte.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Dz.Tomsons, A.Samuseviča, V.Tomsone (2009). Development of Competencies by
Playing Games and Using E-learning Environment. Proceedings of 7th International
JTEFS/BBCC conference "Sustainable development. Culture. Education." (Part II),
Daugavpils: Daugavpils University, 2009.
2. A.Samuseviča, Dz.Tomsons, V.Tomsone (2009). Competence development and
technology enhanced learning in higher education. Proceedings of International
Conference „Topical Issues In The Internationalisation Of Higher Education‖,
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russia, 2009.
3. Samuseviča A., Poľemecka V. Higher Education: Changes, Challenges and
Development. // Internacional Conference // Rakstu krājums: Teacher education in the
21st century: changes and perspektives. Lithuania: Šiauliai University, Faculty of
Education. 2007.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
1. No 01.01.2010 darbība projektā 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana‖
2. 2009./2010. mācību gadā dalība projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai
prioritārajos
mācību
priekšmetos‖
(Vienošanās
Nr.
2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) ietvaros: mācību materiālu izstrāde
10.klasēm mācību priekšmetā „Informātika‖.
3. 2006. – 2008. Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.5.1.aktivitātes „Atbalsts
lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās‖ projekta „Inovatīvi
programmatūras inţenierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai‖
metodikas eksperte.
Valodu prasmes: krievu un angļu valoda – sarunu valodas līmenī.

2011.gada 8.aprīlī

/paraksts/
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Vineta Tomsone

IVETA TUMAŠČIKA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 25.10.1965.
Kontaktadrese: Siena iela 3-28, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 296197352, e-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Izglītība:
No 2008. –
šobrīd
2005.-2007.
1995.-2000.
1984.-1988.

Studijas Liepājas Universitātes maģistrantūras studiju programmā
„Karjeras konsultants‖
Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātľu maģistra grāds valsts
tiesību apakšnozarē;
Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnēs,
5.līmeľa profesionālā kvalifikācija - jurists
Liepājas Pedagoģiskais institūts, matemātikas specialitāte,
kvalifikācija – matemātikas skolotāja

Papildus izglītība:
27.03.2008. seminārs Administratīvais process mācību iestādē, SIA „RAJOS‖
(sertifikāts),
11.03.2008. seminārs Pats sev jurists: svarīgākais, kam jāpievērš uzmanība,
slēdzot līgumus, SIA „Arhīvs L‖ (sertifikāts),
12.07.2007. seminārs Administratīvais process kā instruments tiesiskajās
attiecībās ar valsti un aktuālākās likuma prasības līguma slēgšanas
procesā, SIA „Ekspresdruka‖ (sertifikāts),
20.03.2007. seminārs Iekšējo normatīvo aktu izstrādāšana un piemērošana, SIA
„Ekspresdruka‖ (sertifikāts)
Profesionālā darbība:
No 20.11.2006.
No 25.10.2006.
No 01.2006.
01.02.2005.17.11.2005.
08.01.2002.01.02.2005.
01.02.1995.08.01.2002.

Liepājas Universitāte, juriskonsulte
Liepājas Universitāte, lektore
SIA „Avards‖, valdes locekle un kapitāldaļu īpašniece
SIA „TOLMETS‖, juriste
LR Uzľēmumu reģistrs, valsts notārs
LR Naturalizācijas pārvalde, Liepājas reģionālās nodaļas
vadītāja vietniece

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
publiskās tiesības, 2 KRP
komerctiesības, 2 KRP
civiltiesības, 2 KRP
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starptautiskās tiesības, 2 KRP
tūrisma darījumu tiesiskās attiecības, 2 KRP
autortiesības, 2 KRP
likumdošana izglītības sistēmā un bērnu tiesību aizsardzība, 2 KRP (kopā ar Silvju Zaķi)
likumdošana karjeras atbalsta sistēmā, 2 KRP
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Tumaščika I. Eiropas Savienības pilsoľa tiesības un pienākumi // Sabiedrība un
kultūra.XI : rakstu krājums / Liepājas Universitāte.Sociālo zinātľu katedra.Vadībzinātľu
katedra ; sast. Arturs Medvedckis. - Liepāja : LiePA, 2009. - 628 lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
11.2009.- 12.2009. – Projekts „Kļūsti par uzľēmēju 5 dienās!‖, lektore
Valodu prasmes:

2011. gada 25. martā

Latviešu - dzimtā valoda
Angļu – ar vārdnīcas palīdzību
Krievu - brīvi

.....................................
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Iveta Tumaščika

MĀRA ZELTIŅA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati
Dzimšanas gads
Kontaktadrese
Ziņas par darba vietu
E-pasts
Izglītība
Izglītības iestādes nosaukums
Piešķirtā kvalifikācija
Akadēmiskie nosaukumi,
zinātniskie grādi

1955. gada 2. decembris
Republikas iela 21-3 LV 3401 Liepāja
mara.zeltina@liepu.lv
Latvijas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultāte (1974.-1979. gads)
Biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs
Bioloģijas doktors (Latvijas ZA A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas
institūts)

Profesionālā darbība
Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un sociālo zinātľu fakultātes
dekāne; profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides pārvalde‖
direktore; docente; vides zinātnes nozares vadītāja
LiepU Vadībzinātľu institūta pētniece
Latvijas vides zinātnes un izglītības padomes locekle
Liepājas pilsētas domes Vides komisijas locekle
Liepājas pilsētas domes Vides daļas vadītāja, eksperte (1999-2006)
Akadēmiskie kursi
Ilgtspējīgas attīstības plānošana
Stratēģiskā vides pārvaldība
Uzľēmumu pārvaldības sistēmas
Pētījumu metodoloģija; Pētniecība sabiedrības vadībā
Vides zinātne; Vides tiesības; Ekosistēmu aizsardzības un pārvalde
Zinātniski pētnieciskā
darbība
Augstskolu pētnieciskais potenciāls- reģionālās attīstības veicināšanai
(Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments; pētniece; 20102012)
Multidisciplinārā sadarbība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai
(2008/IZM/05; projekta vadītāja)
Augstākās izglītības vajadzību izpēte un studiju programmu
optimizācijas Kurzemes plānošanas reģionā (2008/IZM/03; pētniece)
Pilsētas attīstības stratēģiju pārraudzība‖ (2007/IZM/07; projekta
vadītāja)
Nozīmīgākās zinātniskās
publikācijas un mācību
literatūra
Zeltiľa, M., Medveckis, A., Rimšāns, J.. Sadarbība starp Liepājas
zināšanu institūcijām un praktiķiem reģiona ilgtspējīgai attīstībai. No:
Augstskolas reģionos: zināšanu pārnese un prakses mijiedarbe
Tīsenkopfs, T., Bela, B., Kunda, I. (red.). Rīga: Zinātne, 2011, 337.366. lpp.
Karule, L., Glikasa, O., Zeltiľa, M. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai.Skolotājs, 1. nr. 2009, 14.-17.lpp.
Zeltiľa. M. Piekrastes pilsētu dabas aizsardzība: pilsētvides pārvaldes
attīstības iespējas.-Ernšteins, R., Jūrmalietis, R. (red.) Piekrastes
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ilgtspējīga attīstība: sadarbības pārvaldība. Rakstu krājums, Eiropas
Parlamenta Nāciju Eiropas grupa un Latvijas
Universitāte, LU EVF Vides pārvaldības katedra, LU Akadēmiskais
apgāds, Rīga, 2008, 49.-55. lpp.
Zeltiľa, M. Padomju armijas atstātās pēdas. No: Liepājas kā attīstības
ceļvedis. Stratēģiskās analīzes komisija: Zinātne, 2008, 233.- 240. lpp.
Leitane, I., Liduma, D., Zeltina, M. Innovative Leistungen lettischer
Unternehmungen.-Innovationsfaeigkeit und kulturelles Wandel
mittelstaendisher Unternehmungen, XVII Betriebswirtschaftliche Tage
uz Schwerin 2007, Band 17, 133-141 S.
Zeltiľa, M. Ilgtspējīgas attīstības vērtēšana pašvaldībās. Starptautiska
konference „Vides zinātne un izglītības Latvijā un Eiropā‖- Rīga,
2007. gada 8.-9. februāris. Konferences rakstu krāj., RTU
izdevniecība: Rīga, 56. lpp.
Zeltina, M., Hartman, T. Liepaja developes an Action Plan for its Air
Management System.- Baltic Cities Environmental Bulletin, 2005, p.
18-19.
Papildus ziņas par
profesionālo darbību
Projekti

Valodu prasmes

ESF „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos: Atbalsts pedagogu darbam skolā
nepieciešamai kvalifikācijai (ESF, 2009-2010; lektore)
Pedagoģiskās korekcijas programmas IKT jomā izstrāde un īstenošana
jauniešiem ar zemu pamatprasmju un zināšanu līmeni (ESF, 20072008; eksperte)
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Informācijas Tehnoloģiju
programmas studentu kvalifikācijas prakse (ESF, 2007-2008; eksperte)
Inovatīvi programmatūras inţenierijas spēļu risinājumu zināšanu
sabiedrības prasmju attīstīšanai- Sprīdītis (ERAF, 2005-2008; eksperte)
Pētniecības un augstākās izglītības kohēzija vadībzinātľu nozarē
(2006/IZM/04; projekta vadītāja)
Informācijas tehnoloģijas vides izglītībai un ilgtspējīgai attīstībai
(Latvijas vides aizsardzības fonds, 2005; projekta vadītāja)
Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno ES dalībvalstu pašvaldībās
(2005-2007; koordinatore)
Ilgtspējīga transporta attīstība (INTERREG, 2005-2008; koordinatore)
Vācu, krievu, angļu

2011.gada 1. jūnijā

Māra Zeltiľa
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INTA ZNOTIŅA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1978
Kontaktadrese: Cukura 5-42, Liepāja, LV-3414
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Matemātikas un informātikas katedra,
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
E-pasts: inta.znotina@liepu.lv
Izglītība:
2001.-2003.g. studijas LPA Izglītības zinātľu maģistratūrā informātikas didaktikā
(28.06.2003. izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā Dipl.nr.000495) Maģistra darba tēma:
„Animācijas tehnoloģijas mācību procesā‖
1996.-2001.g. studijas LPA studiju programmā "Informātikas skolotājs, datorspeciālists"
(28.06.2000. dabaszinātľu bakalaurs datorzinātnēs; 15.06.2001. informātikas skolotāja un
pamatskolas matemātikas skolotāja; tehniskas grafikas skolotāja kvalifikācija Dipl.nr.001017)
Bakalaura darba tēma: „Tālmācības metodes programmēšanas pamatu apguvē‖, Kvalifikācijas
darba tēma: „Tālmācības elementi programmēšanas mācīšanā skolā‖
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
Lektore, Mg.sc.educ.
Profesionālā darbība:
No 01.09.2010. līdz šim brīdim lektore LiepU Dabas un sociālo zinātľu fakultātē;
No 01.09.2003.-31.08.2010. lektore LiepU Matemātikas un informātikas katedrā;
No 01.09.2001.-31.08.2003. asistente LPA Matemātikas un informātikas katedrā;
No 01.09.2000.-31.08.2001. datorspeciāliste Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē;
No 01.09.1999.-31.08.2000. laborante LPA Matemātikas un informātikas katedrā;
No 01.01.1999.-31.05.1999. informātikas skolotāja (2.-6.klasei) A.Spāģa Dunalkas pamatskolā
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Programmēšanas pamati - Pascal, C++, Visual Studio (Basic, C#), HTML, ActionScript;
Ievads datorikā
Mācību programmatūras izstrāde
Informātikas olimpiāţu uzdevumu risināšanas praktikums
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
1. Publikācija Polijas 6. starpdisciplinārajā nacionālajā zinātniskajā konferencē Fase of the
Internet "(Re) Defining the Web": I.Znotiľa, A.Jansone "An Approach to the Internet
Environment Personalization", Elblag, Polija 25.-26.09.2010.
2. Referāts+publikācija (raksts iesniegts publicēšanai) 13. starptautiskā zinātniskā konferencē
„Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija‖: I.Znotiľa „E-studiju vides personalizācija‖,
Liepāja, Latvija 29.-30.04.2010.
3. Referāts+publikācija starptautiskajā konferencē "Annual Proceedings ICTE in Regional
Development": I.Znotiľa, A.Kapenieks, G. Jākobsone-Šnepste, Dz.Tomsons, A. Hohfelde,
J.Kapenieks sen., G. Štāle, A.Strazds, A.Ozolina. "Empowering the Disabled by Helping them
Achieve their Educational Aspirations by a Multimedia Game-Based Approach", ISBN 9984633-13-6, Vidzeme University College, Valmiera, Latvija 2008.
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4. Referāts starptautiskajā konferencē „Saturs un zināšanas – ērti un interaktīvi lietojumi‖:
I.Vītoliľa, D.Kurnajeva, I.Znotiľa, A.Kapenieks „Izglītības spēle sociālā riska atstumtības
grupu iesaistīšanai, pieredze Ogres kultūrtelpā‖, Meţotne, Latvija 11.-12.06.2008.
5. Referāts+publikācija starptautiskajā konferencē "Amazing e-Learning II": I.Znotiľa,
A.Kapenieks, G.Jākobsone-Šnepste, Dz.Tomsons, A.Hohfelde, J.Kapenieks sen., G.Štāle,
A.Strazds, A.Ozoliľa. "Using a Multimedia Game-Based Approach to Empower the Disabled
and Help them Achieve their Educational Aspirations", Bangkoka, Taizeme 7.-12.03.2008.
6. Referāts 7. starptautiskajā konferencē "Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives":
I.Znotiľa.
"The
applications
of
information
technology
for pupils individual work learning Mathematics in secondary school", Tartu, Igaunija 2006.
7. Publikācija Latvijas i-sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijā LatSTE‘2005: D.Ţaime, I.Znotiľa.
"Dinamiskās ģeometrijas programmas GEONExT un mērījumu saskarnes aparatūra
COACH 5 izmantojamība mācību procesā", Smiltene, 2005.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
I.Znotiľa, ―Programmēšana I (C++)‖. Mācību kurss virtuālajā studiju vidē Moodle:
http://moodle.liepu.lv/course/view.php?id=25, 2009
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
No 08.06.2006. piešķirts Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata metodiķa statuss
Līdzdalība projektos:
1. No 15.11.2010 vecākais satura eksperts "Programmēšanas pamatu apguves iespējas" darba
grupā Eiropas sociālā fonda projektā "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība"
(Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003)
2. No 01.06.2009. matemātikas darba grupas konsultants IT jautājumos Eiropas sociālā fonda
projektā ―Dabaszinātnes un matemātika‖ (Nr. 2008/0002/1DP/2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/001)
3. No 01.06.2006. līdz 30.05.2007. mācību programmatūras eksperts Eiropas sociālā fonda
aktivitātes 3.2.4.2. "Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs"
projektā "Tālākizglītības e-kursa "Datordizains IT speciālistiem" izstrāde un aprobācija"
(Nr. VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094)
4. No 01.09.2005. līdz 15.01.2008. matemātikas darba grupas konsultants IT jautājumos Eiropas
Savienības struktūrfondu nacionālās programmas ―Mācību kvalitātes uzlabošana
dabaszinātľu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā‖ projektā ―Mācību
satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātľu, matemātikas un tehnoloģiju
priekšmetos‖ (Nr. 2005/0100/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.2/0001/0181)
5. No 01.09.2005. līdz 31.11.2006. programmētājs Profesionālās izglītības attīstības aģentūras
aktivitātes 3.3.7. Sociālās integrācijas projektā "Draudzīgi un motivējoši zināšanu sabiedrības
risinājumi
jauniešiem
ar
speciālām
vajadzībām
sociālai
integrācijai"
(Nr. 2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007)
Valodu prasmes:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - pārvaldu;
Angļu valoda - lasu ar vārdnīcas palīdzību

2011. gada 4. aprīlis

Inta Znotiľa
/paraksts/
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4.Studiju kursu programmas
Sakārtotas atbilstoši kursu daļām pēc tipveida plāna (A, B, Prakse,
Gala/valsts pārbaudījumi, C daļa)
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A daļa
KURSA KODS FilzP917
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA
Filozofija
Philosophy
Studiju programma „Tūrisma vadība‖

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Zaigonis Graumanis
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; P – profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

A daļa
2 KRP

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
LiepU Dabas un sociālo
zinātľu fakultāte
80 stundas

Amats, grāds
Docents, filozofijas doktors

16 stundas

16 stundas
P
eksāmens
Nav nepieciešamas

Filozofija
Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, savdabību, lomu cilvēka
dzīvē, vietu garīgajā kultūrā un gūt priekšstatu par tās
attīstības vēsturiskajiem laikmetiem.
Filozofijas kursā ir jāizpilda virkne uzdevumu. Tie ir šādi:
apgūt (izstudēt, izkonspektēt ) ar filozofiju saistītās sadaļas,
kuras var sekojoši sagrupēt: 1) filozofijas būtība, priekšmets,
priekšnoteikumi, loma cilvēka dzīvē; 2) filozofijas,
mitoloģijas un reliģijas attiecības; 3) filozofijas vēstures
laikmeti un virzieni; 4) kultūras izpratne filozofijā, 5)
svarīgākās tēmas filozofijas vēsturē, kurām ir aktuāla nozīme
mūsdienās.
Kursa noslēgumā students 1) izprot filozofijas savdabību, tās
attiecības ar citām garīgās dzīves formām, kā arī lomu cilvēka
dzīvē; 2) prot saistīt abstrakto ar konkrēto, atšķir filozofisko
domāšanu no cita veida domāšanas; 3) zina un prot lietot
filozofijas galvenos jēdzienus; 4) izprot objektīvās patiesības
nozīmi; 5) iegūst prasmi saskatīt galveno daudzveidībā,
saprast būtību un jēgu; 6) izprot svarīgākās filozofiskās
mācības un apzinās to nozīmi sabiedrības dzīvē.
Latviešu valoda
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KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

Kursā ietilpst šādi jautājumi: filozofijas
rašanās, tās priekšnoteikumi, sastāvdaļas,
metodes, virzieni, Filozofijas attiecības ar
citām garīgās dzīves formām. Austrumu
filozofijas savdabība. Antīkā filozofija, tās
periodizācija. Viduslaiku filozofija.
Teocentrisms. Patristika, sholastika.
Renesanses laikmeta filozofija. Jauno laiku
empīrisms un racionālisms. Apgaismība,
tās pārstāvji. Vācu klasiskā filozofija. I.
Kants.
A. Šopenhauers un dzīves
filozofija. Marksisma-ļeľinisma ideoloģija.
Ieskats 20. gs. filozofijās: psihoanalīzē,
eksistenciālismā, fenomenoloģijā,
postmodernismā.

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

The course comprises the following themes: the
reason for the origin of philosophy, trends,
problematic issues, functions. Relationships of
philosophy with other forms of mental life.
Singularity of the Eastern philosophy. Periods in
the history of philosophy. Differences between
classical philosophy and modern philosophy.
Ideas of Christian philosophy. Empiricism and
rationalism in the philosophy of the New Times.
Philosophy of the Enlightenment period and its
representatives in Latvia.
Philosophical thought at the beginning of the 20th
century in Latvia. Life philosophy. Psychoanalysis.
Existentialism. Phenomenology. Postmodernism.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms stundās

Tēma un apakštēma
Filozofijas
Filozofijas rašanās, sastāvdaļas, loma cilvēka
savdabība
dzīvē
Filozofijas attiecības ar citām garīgās dzīves
formām.
Filozofijas
Materiālisms un ideālisms kā pretstati
vēstures laikmeti,
virzieni
Patiesības
Subjektīvā un objektīvā patiesība
problēma
Antīkās filozofijas Pirmssokratiskais posms.
vēstures posmi
Sofistika, tās iezīmes
Sokrats, mazās sokratiskās skolas
Platona filozofija
Hellēniskā perioda filozofija. Stoicisms
Viduslaiku
Kristīgās filozofijas pamatjēdzieni.
filozofija
Teocentrisms. Sholastika
Renesanses
Renesanses filozofijas iezīmes
filozofija
Jauno laiku
Jaunlaiku empīrisms un racionālisms
filozofija
19. gadsimta otrās A. Šhopenhauers un dzīves filozofija
puses filozofija
MarksismsMarksisma-ļeľinisma ideoloģijas iezīmes
ļeľinisms
Psihoanalīze un
Z. Freids, K. G. Jungs, Ē. Fromms
tās filozofiskie
aspekti
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Veids

2 st.
Lekcija
2 st.
2 st.

Lekcija
Seminārs

2 st.

Lekcija

2 st.
2 st.
2 st.
2 st.
2 st.
2 st.

Seminārs
Lekcija
Seminārs
Lekcija
Seminārs
Lekcija

2 st.

Seminārs

2 st.
2 st.
2 st

Lekcija
Seminārs
Seminārs

2 st.

Lekcija

2 st.

Seminārs

Apjoms stundās
Studenta patstāvīgais darbs
1. Semināru tēmu gatavošana ( literatūras avotu studēšana, konspektēšana, informācijas
32
meklēšana plašsaziľas līdzekļos).
2. Neliela apjoma referāta filozofijā sagatavošana (tēmas dod pasniedzējs ).
10
3. Gatavošanās kontroldarbu rakstīšanai
6
Ir jābūt ieskaitītiem visiem semināriem un kontroldarbiem, kā arī
Prasības KRP iegūšanai
jāsaľem pozitīva atzīme eksāmenā.
1. Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., 1997
2.
Mācību pamatliteratūra
Braiens Megi. Filozofijas vēsture. – R., 2000.
3. Filozofijas atlants / attēli un teksti.- R., 2000.
4. Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz mūsdienām.
–
R., 2006.
5. Klīve V. V. Gudrības ceļos. – R., 1996.
6. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998.
7. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 2000.
8. История философии в кратком изложении. – М., 1991.
1. Airaksinens Timo. Filosofijas pamati vidusskolai. – R.:
Mācību papildliteratūra
Zvaigzne ABC.
2. Dirāns Vils. Filosofijas stāsts. – R.: Zvaigzne ABC, 2010.
3. Semane T. Gudrību meklējot. – R., 2003.
4. Vilks A. Ievads filozofijā vidusskolām. – R., 2000.
5. Vorbertons N. Filosofijas pamati / Mācību līdzeklis. – R.,
2001.
6. Sūna U., Oļševskis G. Ievads filozofijā. – R., 1993.
www.filozofija.lv, www.satori.lv
Periodika, interneta resursi un citi

avoti
Zaigonis Graumanis

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa
Paraksta atšifrējums
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Datums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.14,
12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Politoloģija

Political Science
Tūrisma vadība
A daļa
2KRP (7.sem.)

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Ārijs Orlovskis

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte
80

Amats, grāds
lektors

st.)

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

8

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

8

Ieskaite

Panākt, lai studenti izprastu politikas būtību, tās lomu
sabiedriskajos procesos, tās dalības spēkus, nosacījumus,
vēsturiskās tendences.
Palīdzēt studentiem kompetenti izvēlēties un ieľemt savu
nostāju politikā.
1. Iepazīt un izanalizēt politikas zinātnes avotus un
literatūras paustās atziľas.
2. Apzināt un izanalizēt, ar ko demokrātiskie reţīmi atšķiras
no autoritārajiem un totalitārajiem reţīmiem un kā notiek
pāreja no viena reţīma uz otru.
Studenti iegūs priekšstatu par politikas būtību, tās teorijām
un praksi.
Latviešu valoda

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kursa ietvaros tiks sniegtas zināšanas par
politikas būtību, tās tipiem un formām,
ideoloģijām, interešu grupām, kustībām un
partijām, kā arī ar piemēriem no pasaules un
Latvijas politiskās prakses tiks apskatīts, kā
daţādos reţīmos risina sociālās, nacionālās,
konstitucionālās problēmas, stabilizē varas
sistēmu. Tiks analizēts ar ko demokrātiskie
politiskie reţīmi atšķiras no autoritārajiem un
totalitārajiem reţīmiem un kā notiek pāreja no
viena reţīma uz citu reţīmu.

The course develops knowledge of the
fundamentals of the politics as well as its types,
forms, ideologies, various political parties,
movements and interests. Examples of the
political experience in Latvia and worldwide
demonstrate how different political regimes deal
with social, national and constitutional problems
as well as stabilize its system of the power. The
course analyses the differences in democratic,
authoritarian and totalitarian regimes as well as
transitions from one political regime to another.
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms
stundās
32

Tēma un apakštēma

1. Politikas saturs.
Kas ir politika? Grupu un sabiedrības intereses politikā.
Politikas objekts un subjekts. Politikas efektivitāte.
Politikas tipoloģija un formas. Politikas līdzekļi.
2. Politiskie reţīmi.
Jēdziens. Demokrātiskie reţīmi. Autoritārie un totalitārie
reţīmi. Pāreja no viena reţīma uz otru.
3. Politiskā sabiedrība.
Pilsoniskās sabiedrības pamatiezīmes.
Pilsoniskās sabiedrības veidošanās priekšnosacījumi.
Valsts un pilsoniskā sabiedrība.
4. Politiskā līdzdalība.
Līdzdalība: kāpēc? Kāda? Cik bieţi?
Politiskā līdzdalība un valsts politiskā un
sociālekonomiskā attīstība.
5. Politiskās partijas.
Partiju tapšana. Partijas funkcijas. Partiju tipoloģija.
Partiju sistēmas.
6. Interešu grupas.
Interešu grupas atšķirība no politiskās partijas. Interešu
grupu tipoloģija. Ietekmes kanāli.

Veids

4

1 lekcijas
1 seminārs

2

1 lekcija

2

1 lekcija

2

1seminārs

2

1lekcija

2

1seminārs

2

1seminārs

7. Sociālās kustības.
Sociālās kustības veidošanās cēloľi. Sociālā bāze.
Stihiskums un organizētība sociālajās kustībās.
8. Politiskā ētika.
Politikas sakars ar morāli. Morāle un politiskās rīcības
regulēšanas veids. Mērķu un līdzekļu attieksmes politikā.
Morāle un politiskie reţīmi.
9. Tiesības.
Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji.
Sociālais taisnīgums. Personas brīvības. Vienlīdzība.
Tiesību un brīvību klasifikācija.
10. Konstitūcija.
Konstitūciju rašanās. Konstitūciju veidi un tipi.
Konstitūcija un citi likumi un noteikumi. Cilvēku
konstitucionālo tiesību un brīvību vēsturiskā attīstība.
11. Varas institūcijas.
Varas būtība un loma. Valsts tipi. Valsts forma. Varas
dalīšana. Likumdevējvara. Izpildvara. Tiesu vara. Valsts
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2

1 lekcija

2

1seminārs

2

1lekcija

2

1lekcija

2

1seminārs

kontrole.
12. Valsts aparāts un birokrātija.
Birokrātijas rašanās un būtība. Birokrātijas korporatīvās
intereses. Birokrātijas kultūra.
Birokrātija un demokrātija. Demokrātiskas pārvaldes
aparāta veidošana.
13. Pašvaldības.
Pašvaldību jēdziens un principi. Pašvaldību modeļi un
līmeľi. Funkciju sadale starp valsti un pašvaldību.
Starptautiskie tiesību dokumenti par pašvaldībām.
Pašvaldību reformu būtība.

2

1lekcija

2

1seminārs

2

1lekcija

14. Konflikts un sadarbība.
Saistība starp konfliktu un sadarbību.
Konfliktu klasifikācija un cēloľi. Konfliktu ietekme uz
sabiedrību. Konfliktu risināšanas veidi. Starptautisko
organizāciju loma konfliktu novērošanā.
15. Starptautiskā politika.
Kas ir starptautiskā politika? Pieejas starptautiskai
politikai. Starptautisko organizāciju raksturojums.
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Teorētiskās literatūras studijas un gatavošanās pārbaudes 24
darbiem.
24
Izstrādāt referātu un sagatavot prezentāciju par tēmām
pēc izvēles:
1. Politikas būtība un kāpēc tā ir vajadzīga?
2. Pāreja no totalitāriem un autoritāriem reţīmiem uz
demokrātiskiem reţīmiem.
3. Cilvēku attieksme pret politiku. Kas to nosaka?
4. Kāpēc totalitārie reţīmi cilvēkus mobilizē politiskai
līdzdalībai?
5. Politiskās partijas Latvijā. Būtība un problēmas.
6. Kā Latvijā pašreiz darbojas kādas interešu grupas?
7. Sociālo kustību veidošanās cēloľi.
8. Raksturojiet politisko ētiku daţādos politiskajos
reţīmos.
9. Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji.
10. Cilvēku konstitucionālo tiesību un brīvību vēsturiskā
attīstība.
11. Parlamentārisma būtība un problēmas.
12. Birokrātija un birokrāstisms.
13. Pašvaldību reformas būtība un problēmas Latvijā.
14. Mūsdienu laikmeta globālās problēmas, politikas
nozīme to risināšanā.
15. Galvenie mūsdienu starptautisko problēmu
risināšanas virzieni.
Sekmīga piedalīšanās semināru nodarbībās, sekmīgi
*Prasības KRP iegūšanai
izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi un apgūts
teorētiskais kurss, sekmīgi uzrakstīts un aizstāvēts
referāts.
1. Ievads politikā,-R.,1998.,353.lpp.
*Mācību pamatliteratūra
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Mācību papildliteratūra
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2. Ašmanis M. Politikas teorija.-R.,2004.,215.lpp.
3. Cipeluss R. Vispārējā mācība par valsti.R.,1998.,290.lpp.
4. Globalizācija un globālā politika.-R., Stratēģiskās
analīzes komisija, 2005., 145.lpp.
5. Tauriľš G. Politika. I, II., III. sēj. –R.,2001.-2003.,
840.lpp.
6. Bealey F. Ihe blackwell dictionary of political
science.- Oxford, 1999, 383p.
7. Delury G.E. Political systems and parties. Volume IIII -New York, 1999.,1269 p.
8. International encyclopedia of government and
politics. Volume one, two. –London, 1996.,1557p.
9. Maddex R. Constitutions of the world.-London,
1996.,338 p.
10. Myxaeв Р. Хрестоматия по политологииM.,2000.,420.lpp.
11.Vēbers M.Politika kā profesija.-R.,2002.,135.lpp.
1. Orlovskis Ā., Nikolajeva J. Mana valsts.R.,1999.,123.lpp.
2. Kiss J.Mūsdienu politiskā filosofija.-R.,1998.,462.lpp
3. Frenks Dţ. Demokrātiskas valdības modeļi.R.,1996.,90lpp.
4. Finns Č.,Krisps dţ.,Forsaists A. u.c. Politika brīvā
sabiedrībā.-R.,1995.,101lpp.
5. Mihelss R.Partijiskuma socioloģija.-R.,2004.,431.lpp.
6. Tautas attīstība.-R.,2002.,153lpp.
7. Pilsoniskā apziľa.-R.,1998.,320.lpp.
8. Pabriks A.Politikas mazais leksikons.-R.,2006.,255lp
9. Bards A.,Sēderkvists J. Netokrātija.-R.,2005.,162.lpp
ţ. ―Likums un Tiesības‖ –R., sākot no 2000.
ţ. ―Эxo плaнеты‖ –M., sākot no 2001.
www.politika.lv
Ārijs Orlovskis

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Paraksts
DSZF prodekāne

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa
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15.03.2011.
Datums
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14, 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Kultūras vēsture
Tūrisma vadība

2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Arturs Medveckis

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte
80

Amats, grāds
Lektors, Mg.sc.educ.

st.)

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

8

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
8
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
P
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
E
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Kursa apgūšanai nepieciešamas priekšzināšanas vispārīgajā
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) vēsturē, filozofijā
Kultūrfilozofija
Zinātņu nozare/apakšnozare
Iepazīstināt studentus ar mūsdienu kulturoloģijas pamatproblēmām, sniedzot
Kursa mērķi
ieskatu pasaules kultūras attīstības gaitā no vissenākajiem laikiem līdz
mūsdienām, piedāvājot problēmu loka pētīšanas alternatīvos variantus
Apgūt teorētiskos kursus un izpildīt semināra uzdevumus, nokārtot
Kursa uzdevumi
pārbaudījuma darbus
Zināšanas par kulturoloģijas būtību, pamatjautājumiem, teorijām. Izpratne par
Kursa rezultāti
(apgūstamās
kultūras tipoloģiju. Prasme apgūt, analizēt un sistematizēt reģionu
kompetences)
kultūrvēsturiskās īpatnības vēsturisko un sociālo nosacījumu kontekstā.
latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kultūras vēstures studiju kursa saturā iekļautas
tēmas, kuras atklāj metodoloģiskās
pamatnostādnes, sniedz kultūrvēsturisko procesu
atainojumu noteiktā kultūrvidē daţādās kultūras
izpausmes formās, respektējot vēsturiskuma
problēmorientētos tematiskos un kultūrreģionālos
dalījuma pamatprincipus. Kultūras teorijas,
kultūras vēstures priekšmets un uzdevumi. Kultūras
evolūcijas etapi un to klasifikācijas pamatprincipi.
Kultūras vissenākās formas. Seno austrumu
kultūra. Indijas kultūras reģions. Ķīna un Japāna.
Antīkā kultūra. Bizantijas kultūra. Viduslaiku
Eiropas kultūra. Renesanse. Reformācija un jauno
laiku kultūra. Apgaismības laikmeta kultūra. 19. un
20.gs. Rietumeiropas kultūra. Mūsdienu pasaules
kultūra tipoloģija. Kultūras reģioni. Latvijas
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kultūrvēsturiskās attīstības gaita laikmetu grieţos
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma
1.tēma
Kultūras vēstures priekšmets: Kultūras definēšanas daudzveidība:
etnogrāfiskais, antropoloģiskais, socioloģiskais konteksts un terminoloģiski
lingvistiskais un semiotiskais aspekts. Kultūras izpratnes skatījums kā vēstures
gaitā evolucionējošs cilvēka spēju, sasniegumu, izturēšanās veidu-uzvedības
normu, rīcības principu un darbības paraugu kopums. Lietu un parādību
simboliskais raksturs. Vēsturiskais un sociālāis determinisms izturēšanās veidā
un cilvēka mērķtiecīgas darbības produktos, idejās un attieksmēs iemiesotais
kopums.
1. seminārs
No katras izveidotās darba grupas viens pārstāvis veido savu komandu, lai
būtu pārstāvēti visi izstrādātie kultūras teoriju virzieni un veic mājas darbu
salīdzināšanu, pēc kā seko kultūras definīciju
prezentācija pēc iespējamā iedalījuma darba grupas skatījumā.
Jautājumi un diskusijas par definīciju grupējuma atbilstību teorijām.
2. tēma
Kultūras teoriju daudzveidība: Kulturoloģija – mācība par kultūru.
Evolucionistiskās teorijas (E.B.Tailors, H.Spensers). Bioloģiskās teorijas
(Ţ.A.Gobino).Psihoanalītiskais un psihoanalītiskais virziens (Z.Freids,
K.Jungs). Funkcionālistiskais modelis (H.Spensers, B.Malinovskis).
Antropoloģiskā veseluma teorijas (L.Vaits, A.Krēbers). Ē.Fromma idejas
kulturoloģijā. A.Maslova uzskati par kultūru. K.Gīrca kultūras interpretācija:
K.Klakhona uzskatu kritika un M.Vēbera uzskatu radniecība; kultūras
semiotiskās interpretācijas dominante.
2.seminārs
1. Pēc kopsavilkuma izstrādāt šķirkļa tekstu iespējamajai kulturoloģijas
vārdnīcai par kultūras teoriju, par kuru izstrādāts kopsavilkums un sagatavots
citātu konspekts.
2. Prezentēt šķirkļa tekstu, pamatot teksta veidošanas un atlases kritērijus.
3. Jautājumi, debates par izvēlēto citātu atbilstību prezentētajam šķirkļa
tekstam.
3.tēma
Kultūras tipoloģija: Kultūras tipoloģijas veidi. Evolucionārais un
revolucionārais kultūras tips. Austrumu un rietumu kultūras konteksts.
Kulturoloģijas pragmātiskā ievirze. Kultūras nozares(jomas): pedagoģiskā
kultūra, profesionālā kultūra, politiskā kultūra, ekonomiskā kultūra. Elitārā
kultūra. Popkultūra. Masu kultūra. Tautas kultūra.
Civilizācija. Reģionalitāte. Etniskums (etnicitāte). Nacionālā kultūra. Lokālā
kultūra.
3.seminārs
1. Grupu darbā katrā pa 4-5 studentiem savstarpēji prezentēt un salīdzināt
atrastos tipoloģijas veidus. Noformulēt protokola veidā kopīgo un atšķirīgo
katra grupas dalībnieka apkopotajā materiālā.
2. Prezentēt patstāvīgi sagatavoto definīciju un neskaidru formulējumu
gadījumā sagatavot prezentācijas materiālu terminu skaidrošanai un definīcijas
pamatošanai
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Apjoms
stundās
2

lekcija

2

seminārs

2

lekcija

2

seminārs

2

lekcija

2

seminārs

Veids

4.tēma
Austrumu kultūra: Seno Tuvo Austrumu kultūra: priekšmets un avoti. Senās
Ēģiptes un Mezopotāmijas kultūras veidošanās priekšnosacījumi – daba,
Visums, cilvēks, sabiedrība, valdnieki, dievu pasaule, filozofija, māksla,
arhitektūra, materiālo lietu pasaule.
Seno Austrumu kultūras nozīme pasaules kultūras attīstības vēsturē.
Indijas kultūrvēsturiskās attīstības savdabība. Reliģijas, citu apziľas formu
mijattiecības, to reprodukcija un izpausme mākslā.
Indijas kultūras ietekme un tās nozīme pasaules tautu kultūrā.
Ķīnas kultūras veidošanās process. Reliģijas, filozofisko mācību daudzveidība,
to saikne ar ētiku, cilvēku dzīvesveidu. Valodas un zīmju sistēmas īpatnības
daţādos mākslas veidos.
Japāna no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Japānas kultūras
vienreizīguma vēsturiskās saknes. Tradīcijas un novitāte
4. seminārs
1. Salīdzinošo tabulu savstarpējā izvērtēšana grupu darbā.
2. 2.uzdevuma prezentācija, debates par kultūras kopīgajām un atšķirīgajām
iezīmēm.
5.tēma
Antīkā kultūra: Antīkās kultūras rašanās vēsturiskie priekšnosacījumi.
Antīkās kultūras vēsturiskie periodi: Senā Grieķija - arhaika, klasika,
hellēnisms; Senā Roma - Romas republika, Romas impērija.
Antīkās kultūras izpausmes formas sabiedriskajās attiecības, raţošanā, mākslā,
zinātnē, filozofiskās domas attīstībā.
5.seminārs
1. Scenārija teksta un materiālu prezentācija.
2. Trijās darba grupās izstrādā 3 jaunas scenārija versijas: Antīkās Grieķijas
kultūra, Hellēnisma kultūra, Romas kultūra.
6.tēma
Viduslaiku kultūra: Bizantijas kultūrvēsturiskās attīstības pamatposmi.
Sociālpolitiskās īpatnības Bizantijā – filozofiskie uzskati, izglītība, literatūra,
tēlotājmāksla, mūzika, arhitektūra.
Bizantijas vieta pasaules kultūras attīstībā, tās kultūrvēsturiskā ietekme Eiropā.
Rietumeiropas kultūras veidošanās vēsturiskie nosacījumi. Viduslaiku kultūras
periodizācijas problēmas. Viduslaiku mākslas vēsturiskie stili: romānika,
gotika.
6.seminārs
1. Referātu tēţu prezentācija, recenziju nolasīšana.
2.Grupudarbā izstrādāt rezolūciju par Bizantijas un Rietumeiropas kultūru
īpatnību raksturojumu
7.tēma
Jauno laiku kultūra: Renesanse – viduslaiku vēsturiskā kultūrlaikmeta
loģisks turpinājums kā antitēze, kas balstās uz iepriekšējā laikmeta pieredzi un
retrospektīvu Antīkās kultūras kvalitatīvu pārmantošanu.
Renesanses laikmeta pirmsākumi – jauns pasaules redzējums kultūras aprisēs.
Trečento – Renesanses ―pavasaris‖. Kvatročento – Renesanses ―vasara‖.
Činkvečento – Renesanses ―rudens‖ Renesanse Eiropā. Citi Jauno laiku
kultūrfilozofiskie aspekti. Baroks. Klasicisms.
7.seminārs
Patstāvīgi noorganizēt konferenci ar ziľojumiem, jautājumiem un debatēm.
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2

lekcija

2

seminārs

2

lekcija

2

seminārs

2

lekcija

2

seminārs

2

lekcija

2

seminārs

8.tēma
Jaunāko laiku un mūsdienu kultūra: Laikmeta kultūras sabiedriski
vēsturiskā analīze.
Zinātnes, mākslas, estētiskās, tikumiskās dzīves un sociālās kultūras aspekti.
Kultūra un globālistikas problēmas.
Mūsdienu pasaules kultūras tipoloģija. Kultūras reģioni.
Kultūras reģionu izdalīšanas metodoloģiskais pamats.
Kultūras reģionu nosacītais raksturs: sintēze, simbioze, tuvināšanās,
konfrontācija.
Kultūras reģionu īpatnību vienreizīguma analīze.
8.seminārs
Izveidot laika asis un kultūrvēsturisko notikumu kaleidoskopu, kultūras
panorāmu
Studenta patstāvīgais darbs

2

lekcija

2

seminārs

Apjoms
stundās

6 st.
Patstāvīgi sagatavot 1. semināram:
1. Izmantojot mācību literatūru, zinātnisko rakstu avotus, preses izdevumus, interneta
resursus, sagatavot (sagrupēt) kultūras definīcijas, tās pakārtojot pēc piederības
iespējamajam etnogrāfiskajam, antropoloģiskajam, socioloģiskajam, terminoloģiski
lingvistiskajam vai semiotiskajam kontekstam.
2. Pēc iepriekšējās vienošanās akadēmiskajā grupā izveido 4-5 studentu darba grupas,
kuras izvēlas un izstrādā vienu kultūras definēšanas aspektu, balstītu uz atzītajām
kulturoloģijas socioloģijas... Kultūras teorijas pamatojuma ziľojums. Citātu konspekts.
Secinājumu kopsavilkums.
Patstāvīgi sagatavot 2. semināram:

6 st.

1. Akadēmiskajā grupā, savstarpēji vienojoties, katram studentam sagatavot par
zināmajām kultūras teorijām kopsavilkumu par vadošo teorētiķu darbiem, izmantojot
mācību literatūru, oriģināldarbus, tulkojumus un citus informācijas avotus.
2. Apkopot izvēlētās kultūras teorijas pārstāvja (pārstāvju) vismaz 5 citātus, kas atklāj
pārstāvētās kultūras teorijas būtiskākās iezīmes. Citātu konspekts. Kopsavilkums.
Patstāvīgi sagatavot 3. semināram:
1. Zinātniskajā un uzziľu literatūrā, interneta resursos atrast kultūras tipoloģijas veidus un
izveidot shematisku eksplikāciju.
2. Par kādu no kultūras tipoloģijām vai tajās apskatītajiem komponentiem sagatavot
definīciju un definīcijā iekļauto jēdzienu skaidrojošo vārdnīcu.
Patstāvīgi sagatavot 4. semināram:
1. Izveidot Ēģiptes un Mezopotāmijas kultūras salīdzinājumu, ietverot dabas un
klimatisko apstākļu raksturojumu, dievu, valdnieku, sociālās struktūras, nodarbošanās
veidu, mākslas, zinātnes un tehnikas sasniegumus. Salīdzinoša tabula.
2. Brīvi izraudzītas kultūras izpausmes formas raksturojums Indijas, Ķīnas un Japānas
kultūrā. Brīva prezentācija.
Patstāvīgi sagatavot 5. semināram:
Grupā proporcionāli sadalīt semināra tēmas par Antīkās kultūras pamatposmiem un
katram izstrādāt laikmeta raksturošanai videoīsfilmai 5 minūšu scenāriju.
Patstāvīgi sagatavot 6. semināram:
1. ½ akadēmiskajai grupai katram studentam -Bizantijas kultūrvēsturiskās attīstības
pamatposmu raksturojumu, izmantojot brīvi izvēlētu kultūras formu, mākslas veidu.
2. ½ akadēmiskajai grupai katram studentam izstrādāt Rietumeiropas viduslaiku kultūras
raksturojumam brīvi izraudzītu kultūras formu, mākslas veidu. Referāts un tēzes.
3. Nodrošināt savstarpēju pa pāriem referātu recenzēšanu.
Patstāvīgi sagatavot 7. semināram:
1.Sagatavoties klasiskajam semināram (konspekts) par tēmām:
Reformācijas sociālekonomiskā un politiskā būtība.
Reformācijas ideoloģiskā būtība.
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6 st.

6 st.

6 st.

6 st.

6 st.

Reformācijas procesi Eiropas kultūrā.
Apgaismības laikmeta būtība.
Apgaismības laikmeta nozīme Eiropas kultūras attīstībā
Reformācija un apgaismības kultūras izpausme Latvijā.
6 st.
Patstāvīgi sagatavot 8. semināram:
Grupā, savstarpēji vienojoties, sadalīt kultūrvēsturiskās attīstības posmus Eiropas kultūrā
un par katru kultūras periodu izstrādāt sinhronās kultūras raksturojuma tabulas Latvijas
teritorijā. Sagatavot kultūras programmas prezentāciju.
1) apmeklēti visi semināri un saľemta ieskaite par visiem semināriem,
Prasības KRP
2) par neieskaitītajiem semināriem iesniegti norādītie darbi, saľemts par tiem
iegūšanai
pozitīvs vērtējums un saľemta ieskaite kolokvijā par iepriekšējo neieskaitīto
tēmu.
Lekciju un nodarbību apmeklējums – 30 %
Patstāvīgais darbs – 40 %
Eksāmens – 30 %

Mācību
pamatliteratūra

Mācību
papildliteratūra

Agrā Renesanse. - R.: Zvaigzne, 1981. - 320 lpp.
Andersone Z. Kulturoloģija. 1.daļa. – Rīga: RaKa, 2001. – 169 lpp.
Andersone Z. Kulturoloģija. 2.daļa. – Rīga, RaKa, 2002. – 180 lpp.
Cerams K.V. Dievi, kapenes un zinātnieki. - R.: Zinātne, 1982. - 431 lpp.
Gombrich E.H. Mākslas vēsture. Zvaigzne ABC, 1997. – 688 lpp.
Herdera vārdnīca ―Simboli‖. Mākslas, mitoloģijas, reliģijas, arheoloģijas un
literatūras simboli. - R.: Pētergaiļa bibliotēka, 1994. - 173 lpp.
7. Hoks Dţ. Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā. Ilgtspējīgas attīstības
4.pilārs. Culturelab, 2007. – 91 lpp.
8. Indiešu literatūra. - R.: Zvaigzne, 1985. - 269 lpp.
9. Kleins A. Kultūrpolitika. Jāľa Rozes apgāds, 2008. – 256.lpp.
10. Kosidovskis Z. Bībeles stāsti. - R.: Zinātne, 1978. - 496 lpp.
11. Kūns V. Sengrieķu mīti un varoľteikas. - R.: LVI, 1959. - 428 lpp.
12. Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļi: Aizsardzība un
izmantošana. - R.: Zinātne, 1988. - 189 lpp.
13. Lerner R.E., Meacham S., McNall Burns E. Western Civilizations. – New
York, London, 1988. – 1098 p.
14. Mitoloģijas enciklopēdija. - R.: Latvijas enciklopēdija. - 1.sēj. - 1993. - 320
lpp.; 2.sēj. - 1994. - 416 lpp.
15. Priedītis A. Ievads kulturoloģijā : kultūras teorija un kultūras vēsture. –
Daugavpils: A.K.A., 2003. – 227 lpp.
16. Raudive K. Dzīves kultūrai. Mūsdienu cilvēka problēmas. - R.: Akc. sab.
―Valters un Rapa‖, 1940. (Faksimilizdevums. - R.: Kabata, 1992. - 334
lpp.).
17. Rubenis A. 19.gadsimta kultūras vēsture. Zvaigzne ABC, 2002. – 591 lpp.
18. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā absolūtisma un apgaismības laikmetā.
Zvaigzne ABC, 1996. – 366 lpp.
19. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā II. Zvaigzne ABC, 1994. –
139 lpp.
20. Solovjevs E. Neuzvarētais ķeceris. - R.: Avots, 1988. - 299 lpp.
21. Veinbergs J. Kristietisma izcelšanās. - R.: LVU, 1963. - 255 lpp.
22. Veinbergs J. Piramīdu un zikurātu ēnā. - R.: Zinātne, 1988. - 236 lpp.
23. Ключков М.С. Духовная культура Bавилонии: человек, судьба,
21. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М.:
Высшая школа, 1990. - 351 с.
22. Литература и культура Китая. - М.: 1972. - 360
1.Gidenss Entonijs. Sabiedrības veidošanās / tulk. Antra Puriľa ; Aivara Tabuna
priekšv. - Rīga : AGB, 1999. - 399, [1] lpp. - (Cilvēks un sabiedrība). - Palīgrād.:
365.-399.lpp. ISBN 9984-91699-5
2.Klīve V. V. Rīcības ceļos : Ētikas vēsture ar atskatu uz kristīgās ētikas pieredzi /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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V. V. Klīve. - Rīga : Zinātne, 1998. - 146, [3] lpp. ISBN 5-7966-1194-1
3.Kūle Maija. Eirodzīve : formas, principi, izjūtas / Maija Kūle. - [Rīga] : LU
Filozofijas un socioloģijas institūts, 2006. - 435 lpp. : il. - Rād.: 430.-435. lpp.
ISBN 9984-624-38-2
4.Featherstone Mike. Undoing Culture : globalization, Postmodernism and
Identity / Mike Featherstone.- London : Sage, 2000. - 178 p. ISBN 0-8039-7606-2
5.Lash, Scott. Global Culture Industry: The Mediation of Things / Scott Lash,
Celia Lury. - Cambridge : Polity, 2007. - vii, 240 lpp. : il. - Bibliogr.: 218.228.lpp. ISBN 9780745624839
6.Berlin Isaiah (1909-1997). Četras esejas par brīvību / J.Berlins ; tulk.
Z.Rozenberga ; māksl. I.Blumbergs. - Rīga : SIA "Jānis Roze", 2000. - 254 lpp. :
il. - (Cilvēks un sabiedrība). ISBN 9984-699-01-3
7.Buzans Barijs. Cilvēki, valstis un bailes : problēmas, kas saistītas ar
starptautiskās drošības izpēti periodā pēc aukstā kara / Barijs Buzans ; zin. red.
Daina Bleiere ; Ţanetas Ozoliľas pēcv. ; tulk. Gunta Kaurāte. - Rīga : Izdevniecība
AGB, 2000. - 375,[1] lpp. - (Cilvēks un sabiedrība) Oriģ. izd.: People, States and
Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era /
Barry Buzan. - 2nd ed. - Boulder, Colorado : Lynne Rienner Publishers, 1991. Alf. rād.: 358.-370.lpp. ISBN 9984-663-24-8
8.Bodrijārs Ţans. Simulakri un simulācija / Ţans Bodrijārs ; Tulk. S.Madţule ;
Māksl. I.Blumbergs. - [Rīga] : Omnia mea, 2000. - 159 lpp. - (Cilvēks un
sabiedrība). ISBN 9984-92505-6
9.Kalniņa Līga. Lielā mitoloģijas enciklopēdija / Līga Kalniľa, Ilmārs Zvirgzds. - Rīga :
Jumava, [2006]. - 464 lpp., [16] lpp. krās. iel. : il. - Bibliogr.: 464. lpp. (20 nos.). ISBN 9984380-65-3
10.Mitoloģijas vārdnīca / sast. Ilze Vjatere. - Rīga : Avots, 2004. - 336 lpp. : il. Izmantotā literatūra: 330.lpp. ISBN 9984-7573-6-6
11.Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Nacionālā programma "Kultūra"
2000-2010 : īsinātais variants / Nacionālās programmas vad. kultūras ministre
Karina Pētersone. - Rīga : LR Kultūras ministrija, 2001. - 182 lpp. ISBN 998493366-0
12.Eko Umberto. Rozes vārds / Umberto Eko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. Rīga : Jāľa Rozes apgāds, 1998. - 694 lpp. ISBN 9984-623-07-6
Simboli : Herdera vardnica : mākslas, mitoloģijas, reliģijas, arheoloģijas un
literatūras simboli : apm. 1000 šķirkļu un 450 attēlu / tulk. no 1990.g. izd. - Rīga :
S-ba Pētergailis, 1993. - 173 lpp. : il. - (Pētergaiļa b-ka). ISBN 9984-504-00-X
13.Brūsa-Mitforda Miranda. Zīmes un simboli : ilustrētā enciklopēdija / no
angļu val. tulk. Gunta Ločmele ; il. sagat. Šārona Sazrena ; alf. rād. un skaidr.
vārdn. sagat. Dţoena Leina. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 128 lpp. : krās.
il. Oriģ. nos.: The illustrated book of signs and symbols / Miranda BruceMitford. - Skaidrojošā vārdnīca: 120.-121.lpp. - Alf. rād.: 122.-126.lpp.
ISBN 9984-04-991-4
14.Fulans Maikls. Pārmaiľu spēki : Izglītības reformu virzieni / Maikls Fulans ;
No angļu val.tulk. N.Kalnbērziľš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 167 lpp. (Cilvēks un sabiedrība). - Šī grāmata sagatavota un izdota ar Sorosa fondaLatvija. ISBN 9984-17-562-6
15.Kūle Maija. Filosofija : eksperimentālā māc. grām. / Maija Kūle, Viesturs
Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 656 lpp. ISBN 9984-17-119-1
16.Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti kultūras pieminekļu
aizsardzībā. - Rīga : Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2000. 68 lpp.
17.Gombrihs E.H. Mākslas vēsture / E.H.Gombriha izklāsts ; no angļu val. tulk.:
Vija Stabulniece, Kristiāna Ābele ; red. Biruta Alksne. - Rīga : Zvaigzne ABC,
1997. - 688 lpp. : krās. il., ģīm. Oriģ. nos.: The story of art / E.H.Gombrich. Bibliogr.: 646.-654.lpp. - Palīgrād.: 670.-686.lpp. - Uz vāka aut.: E.H.Gombrich.
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ISBN 9984046451 (ies.)
18.Gadamers Hanss-Georgs. Patiesība un metode : Filosofiskas hermeneitikas
pamatiezīmes / Hanss-Georgs Gadamers ; Tulk. I.Šuvajevs ; Red. I.Ozoliľa ;
Māksl. I.Blumbergs. - Rīga : Jumava, 1999. - 509,[1] lpp. - (Cilvēks un
sabiedrība). - Bibliogr.: 479.-498.lpp. - Personu rād.: 499.-506.lpp. ISBN 998405-228-1 ISBN 9984-600-02-5
19.Gudjons, Herberts. Pedagoģijas pamatatziľas / Herberts Gudjons ; no vācu
val. tulk. Ieva Sproģe. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 395 lpp. : tab., sh. (Cilvēks un sabiedrība). - Bibliogrāf. nodaļu beigās. ISBN 9789984170510
20.Rotčailds Dţozefs. Etnopolitika: konceptuālās aprises / Dţozefs Rotčailds ;
zin. red. Elmārs Vēbers ; tulk. Mārtiľš Poišs. - Rīga : Izdevniecība AGB, 1999. 247,[1] lpp. - (Cilvēks un sabiedrība) Oriģ. izd.: Ethnopolitics: a Conceptual
Framework / Joseph Rothschild. - New York : Columbia University Press, 1981. Bibliogr.: 214.-228.lpp. - Alf. rād.: 229.-237.lpp. ISBN 9984-663-07-8
21.Erikson Erik H. (Erik Homburger) (1902-1994). Identitāte: jaunība un
krīze / Eriks H.Eriksons ; tulk. Signe Rirdance ; red. Brigita Ceplīte ; māksl.
Ilmārs Blumbergs ; fotogr. Gvido Kajons. - Rīga : Jumava, 1998 : SIA "Talsu
tipogrāfija". - [271] lpp. ; 21 cm. - (Cilvēks un sabiedrība). - Bibliogr. un
piezīmes: 254.-263.lpp.- Alf. rād.: 264.-271.lpp. - Oriģ. nos.Identity: youth and
crisis / Erik H.Erikson. ISBN 9984-05-180-3
22.Ārente H. Prāta dzīve / H. Ārente ; No angļu val. tulk. N. Pukjans, u.c. 1.d.
Domāšana. - Rīga : Intelekts, 2000. - 244 lpp. - (Cilvēks un sabiedrība).
ISBN 9984-90515-2
23.Vīķe-Freiberga, Vaira. Kultūra un latvietība : esejas / Vaira Vīķe-Freiberga ;
galv. red. Ieva Kolmane ; red. Guntis Berelis ; vāka dizains: Māris Sīmansons. Rīga : Karogs, 2010 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 231 lpp. ; 23 cm. - Bibliogr.
norādes parindēs. - V. Vīķe-Freiberga uz daudziem jautājumiem par latvietību un
kultūru meklē atbildes esejiski aizraujošā formā, izmantojot plašu kultūrvēsturisko
faktu materiālu un liekot lietā gan savas zināšanas etnogrāfijā, foklorā,
valodniecībā, antropoloģijā un citās zinātnēs, gan arī politiķes pieredzi.
ISBN 9789984505930 (ies.)
24.Ēriksens, Tomass Hillanns. Mazas vietas - lieli jautājumi : ievads
sociālantropoloģijā / Tomass Hillanns Ēriksens ; no norvēģu val. tulk. Agnese
Cimdiľa ; lit. red.: Ruta Puriľa, Gita Bērziľa ; vāka dizains: Agnis Dzilna. - Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 526 lpp. : il., tab. ;
25 cm. - Bibliogr.: 483.-508. lpp., nodaļu beigās un norādes parindēs. - Palīgrād.:
511.-515., 517.-526. lpp. ISBN 9789984452470 (ies.)
25.Smits Entonijs D. Nacionālā identitāte / tulk. Mārtiľš Poišs ; Elmāra Vēbera
pēcv. - Rīga : AGB, 1997. - 223, [1] lpp. - (Cilvēks un sabiedrība) Oriģinālizd.:
Smith, Anthony D. National Identity.-[S.l.]:Penguin Books,1991. - Bibliogr.: 194.209.lpp. ISBN 9984-91696-0
26.Rotčailds Dţozefs. Etnopolitika: konceptuālās aprises / Dţozefs Rotčailds ;
zin. red. Elmārs Vēbers ; tulk. Mārtiľš Poišs. - Rīga : Izdevniecība AGB, 1999. 247,[1] lpp. - (Cilvēks un sabiedrība) Oriģ. izd.: Ethnopolitics: a Conceptual
Framework / Joseph Rothschild. - New York : Columbia University Press, 1981. Bibliogr.: 214.-228.lpp. - Alf. rād.: 229.-237.lpp. ISBN 9984-663-07-8
27.Kaneti Eliass. Masa un vara / tulk., bibliogr. sast. Igors Šuvajevs ; māksl.
Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Jumava, 1999. - 441, [3] lpp. - (Cilvēks un
sabiedrība).- Bibliogr.:427.-441.lpp. ISBN 9984-05-273-7
28.Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei : [rakstu krājums] /
Stratēģiskās analīzes komisija ; zin. red. un iev. aut. Elmārs Grēns ; red. Aivars
Kļaviľš ; Kristīnes Plūksnas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Valsts prezidenta
kanceleja : Zinātne, 2007 : Jelgavas tipogrāfija. - 250, [5] lpp. : diagr., sh., tab. ;
21 cm. - (Zinātniski pētnieciskie raksti ; 3(14)2007). - Bibliogr. rakstu beigās.
ISBN 9789984808123
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Interneta resursi

1.
2.
3.
4.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Tiešsaiste: http://www.km.gov.lv/lv/
TNS Latvia. Tiešsaiste: http://www.tns.lv/
http://www.ecsocman.edu.ru/vocabulary/index.html

Latvijas reģioni, augstskolas un zināšanu pārnese. Tiešsaiste:
http://www.petnieciba.lv/
5. Centrālas statistikas pārvaldes datu bāze. Tiešsaiste:
http://data.csb.gov.lv/dialog/statfile16.asp
6. EUROSTAT - Eiropas Savienības statistikas datubāze. Tiešsaiste:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
TNS Latvia. Tiešsaiste: http://www.tns.lv/
Kursa autors:
Arturs
Medveckis

Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14,
12.05.2011.

Kurss
apstiprināts:
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts
studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa semestriem, ja

Socioloģija un sociālā statistika
Sociology and social statistics
Tūrisma vadība
A
2 KRP

kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Liene Romaľuka
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un

DSZF
80
8

Amats, grāds

Lektore, Mg.man

laboratorijas darbi = 2 st.)

8
Semināru vai praktisko nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 5-6 –
P
akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P – profesionālais)
Ieskaite
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa,
kurā kurss jāapgūst)
Lietišķā socioloģija
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt praktiski izmantojamas zināšanas un iemaľas par
Kursa mērķi
socioloģijas un sociālās statistikas metoţu izmantošanu sabiedrības
pētīšanā.
1) Atainot socioloģijas un sociālās statistikas vietu citu zinātľu
Kursa uzdevumi
vidū.
2) Izskaidrot socioloģijas un sociālas statistikas terminoloģiju.
3) Veidot izpratni par sociālo parādību un procesu galvenajām
likumsakarībām.
4) Sniegt zināšnas par socioloģijas un sociālas statistikas metoţu
izmantošanu sabiedrības pētīšanā.
5) Veidot izpratni par statistiskās informācijas vākšanu,
apkopošanu, grupēšanu un apstrādi.
Kursa rezultāti (apgūstamās
Iegūtas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas par
kompetences)
socioloģijas un sociālās statistikas būtību un izmantojamību
sabiedrībā notiekošo procesu izpētē.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kursa ietvaros tiek atainota socioloģija un
sociālā statistika citu zinātľu vidū. Izskaidrota
socioloģijas un sociālas statistikas terminoloģija.
Veidota izpratne par sociālo parādību un procesu
galvenajām likumsakarībām. Sniegtas zināšanas
par socioloģijas un sociālas statistikas metoţu
izmantošanu sabiedrības pētīšanā. Ieskats sociālo
pētījumu plānošanas un realizācijas procesā kā
arī iegūto datu apkopošanā un grupēšanā.

There are displayed place of sociology and social
statistics among other sciences in the frames of
course. Explained terminology of sociology and
social statistics. Formed insight about social fact
and main regularity of processes.
Given
knowledge about sociology and social statistic
methods usage to research society. Insight in
social research planning and realization process as
well as acquired data collection and classification.
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma
1. Socioloģijas un sociālās statistikas vieta citu zinātņu vidū.
2. Socioloģijas un sociālas statistikas terminoloģija.
3. Socioloģija kā zinātne.
Sabiedrība kā sociāla sistēma.
Socioloģijas zinātnes definīcijas.
Socioloģijas pētīšanas jomas.
Socioloģijas funkcijas.
4. Sociālās statistikas priekšmets un uzdevumi.
Sociālās statistikas priekšmets, objekts, metodes un rādītāji.
5. Iedzīvotāju skaits un sastāvs.
Iedzīvotāju skaita un sastāva aprēķini. Dinamikas rindas, to analīze.
Iedzīvotāju dzimumsastāvs, nacionālais sastāvs. Iedzīvotāju reģistrs.
6. Socioloģisks pētījums.
Pētījuma vispārīgās pazīmes.
Sociālie pētījumi un to izmantojamība, nozīme, nepieciešamība.
7. Socioloģisko pētījumu veidi.
Pilotpētījumi, pamatpētījumi. Lietišķie pētījumi, teorētiskie pētījumi.
Izlases pētījumi, masveida pētījumi.
8. Ieskats socioloģisko pētījumu metodēs.
Kvantitatīvā pieeja un kvalitatīvā pieeja pētniecībā.
Aptaujas metode un aptaujas tipi.
Aptaujas anketas izstrādes pamatprincipi.
Interviju veidi.
Novērošana, tās klasifikācija. Novērošanas ticamības paaugstināšana.
Dokumentanalīze.
Kontenanalīze.
Fokusgrupu diskusijas (intervijas) .
Sociometriskā aptauja.
9. Statistiskā datu sakopošana un grupēšana.
Iegūto (empīrisko) datu sagatavošana apstrādei, iegūto datu apstrāde.
Tabulu veidošana. Grafisko attēlu būtība un nozīme. Ieskats kvantitatīvo
datu apstrādes programmas SPSS for Windows izmantošanā. Ieskats
kvalitatīvo datu apstrādes programmas Voice Editing izmantošanā.
10. Statistiskie pārskati.
LR Centrālā statistikas pārvalde datu analīze.
Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms
stundās
2
2
2

1lekcija
1 lekcija
1lekcija

2

1lekcija

6

2

1lekcija
1
seminārs
1 lekcija

2

1 lekcija

8

2 lekcijas
2
semināri

2

1lekcija

4

1 lekcija
1
seminārs
Apjoms
stundās
8 stundas
8 stundas

Veids

1. Socioloģisko un sociālas statistikas terminu skaidrojošās vārdnīcas izveide.
2. Izvēlēties vienu sociālu problēmu un veikt tās analīzi balstoties uz pieejamo literatūru,
elektroniskajiem resursiem un jaunāko statistiku (5-6.lpp.)
3. Izvēlēties vienu no pilsētām Latvijā un veikt tās statistisko izpēti (par iedzīvotā skaitu,
8 stundas
sastāvu, iedzīvotāju dzimumsastāvu utt.).
4. Veikt novērošanu, fiksēt rezultātus..
8 stundas
5. Patstāvīgi izstrādāt aptaujas anketu balstoties uz anketas izstrādes pamatprincipiem.
16
Veikt pilotpētījumu, apkopot iegūtos datus un veikt iegūto datu analīzi
stundas
Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja tiek izpildītas sekojošas prasības: izstrādāti visi
Prasības KRP
patstāvīgie darbi.
iegūšanai
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Mācību
pamatliteratūra

1. Bernard Harvey Russell. Social Research Methods : Qualitative and Quantitative
Approaches / H.R.Bernard. - London : SAGE Publications Ltd, 2000. - XXV, 755 p.
ISBN 0-7619-1403-x

2. Goša Zigrīda. Statistika : Mācību grāmata / Zigrīda Goša. - Rīga : Latvijas
Universitāte, 2003. - 334 lpp. ISBN 9984-661-51-2
3. Laķis Pēteris. Socioloģija. Ievads socioloģijā. – R.,Zvaigzne ABC, 2002.
4. Krastiņš Oļģerts. Statistika : mācību grāmata augstskolām / Oļģerts
Krastiľš, Inta Ciemiľa. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. - 267
lpp.
5. Ozolzīle Gunārs. Socioloģija : mācību līdzeklis / Gunārs Ozolzīle ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Humanitārais institūts. Socioloģijas un pedagoģijas katedra. - Rīga :
RTU Izdevniecība, 2006 : (RTU). - 91 lpp. : zīm., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: nodaļu
beigās. ISBN 9984-329-58-5

Mācību
papildliteratūra

6. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009 : atbildīgums / LU Sociālo un
politisko pētījumu institūts ; galv. red.: Juris Rozenvalds, Ivars Ijabs ; priekšv.
sarakst. Valdis Zatlers, Mārcis Auziľš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2009. - 226 lpp. : diagr., il., ģīm., sh., tab., karte ; 30 cm. - Bibliogr.: 214.226. lpp. ISBN 9789984451626 (Skatīt ikgadējus izdevumus).
7. Socioloģija Latvijā / sast. un zin. red. Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2010. - 533, [16] lpp. : il. ISBN 9789984451596
8. Sociālās statistikas darbības stratēģija (2006-2010) / Latvijas Republikas
Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde, 2006. - 24 lpp. : tab. ; 21 cm.
9. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. – R., 1981.
10. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca.- R.,1997.
11. Tūrisms Latvijā 2009. gadā: statistikas datu krājums : a collection of
statistical data = Tourism in Latvia in 2009 / Latvijas Republikas Centrālā
statistikas pārvalde ; angļu val. tulk. Kristīne Karaseva ; atb. par izd. Edīte
Miezīte. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 63
lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. - (Latvijas statistika). - (Tūrisms LatvijāTourism in
Latvia). - Teksts paral. latviešu un angļu val.
ISBN 9789984063799 ISSN 1407-2653
12. Zepa Brigita, Zobena Aija. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. – Rīga:
LU Socioloģijas katedra, 1996.
13. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования – М.,2000
1. Dzīves kvalitāte Latvijā : [rakstu krājums] / Stratēģiskās analīzes komisija ;
zin. red. un iev. "Dzīves kvalitāte kā sabiedrības mērķis", 7.-12. lpp., sarakst.
Baiba Bela, Tālis Tisenkopfs ; red. Aivars Kļaviľš ; Kristīnes Plūksnas vāka
dizains. - Rīga : Latvijas Valsts prezidenta kanceleja : Zinātne, 2006 : (Preses
nams). - 430 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Par aut.:
[426.]-430.
lpp. Pieejams
arī:
http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1124_Dzives_kval
itaate_Latvija.pdf. ISBN 9984-7677-5-2
2. Giddens, Anthony. Sociology / Anthony Giddens. - 5th ed. - Cambridge :
Polity, 2006. - xxiv, 1094 p. : ill. - Bibliogr.: p. 970-1006. ISBN 0-74563379-x
3. Latvijas iedzīvotāju sastāvs, izvietojums un tā pārmaiľu izredzes XXI
gadsimta 1. ceturksnī : pētnieciskā darba rezultāti = Population of Latvia:
distribution and change of it in 1 st quarter of XXI century / Latvijas ZA
Ekonomikas institūts ; aut. P. Eglīte, I.M. Markausa, u.c. - Rīga : LZA
Ekonomikas institūts, 2003. - 139 lpp. - (Apcerējumi par Latvijas
iedzīvotājiem ; Nr.10). ISBN 9984-95748-9 ISSN 1407-2246
4. Latvijas statistikas gadagrāmata, 2003 : Statistical Yearbook of Latvia,
2003 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde ; angļu val. tulk.
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5.

6.

Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

1.
2.

Zane Ozola. - Rīga, 2003. - 272 lpp. : diagr., sh., tab., kartes ; 30 cm. - Alf.
rād.: 265.-272.lpp. - Paral. latviešu, angļu val. ISBN 9984-06-1965 ISSN 1407-0626 (Izdevumi: 2003.; 2004.; 2005.; 2006.; 2008.; 2009.;
2010.;
Socioloģija : socioloģijai Latvijā - 40 : sociology in Latvia - 40
Anniversary = Sociology / galv. red. Tālis Tisenkopfs ; red. vietn. Brigita
Zepa. 736.sēj. Latvijas Universitātes raksti. - Rīga : Latvijas Universitāte,
2008. - 194 lpp. : tab. ISBN 9789984825670
Volkovs Vladislavs. Socioloģijas teorijas: XIX gadsimts – XX gadsimta
sākums. Lekciju kurss. Daugavpils Universitāte. Akadēmiskais apgāds
‖Saule, 2007.
Latvijas reģioni, augstskolas un zināšanu pārnese. Tiešsaiste:
http://www.petnieciba.lv/
2010 Экономика. Социология. Менеджмент Tiešsaiste:
http://www.ecsocman.edu.ru/vocabulary/index.html

3. Centrālas statistikas pārvaldes datu bāze. Tiešsaiste:
http://data.csb.gov.lv/dialog/statfile16.asp
4. Eiropas statistisko EUROSTAT (Eiropas Savienības statistikas datu bāze)
datu lietotāju atbalsta centrs Latvijā. Tiešsaiste: http://www.csb.gov.lv/
5. Baltic Sea region statistical database - Baltijas reģiona statistikas datubāze.
Tiešsaiste: http://www.grida.no/prog/norbal/basics/index.htm
6. EUROSTAT - Eiropas Savienības statistikas datubāze. Tiešsaiste:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
7. TNS Latvia. Tiešsaiste: http://www.tns.lv/
Liene Romaľuka

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Kurss
apstiprināts:

Datums

Irina Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as,
kurai/-ām tiek piedāvāts
studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP

Valodas un runas kultūra
Culture of language and speech

Tūrisma vadība
A
2 KRP

sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Linda Lauze
Sandra Okuľeva

Kopējais stundu skaits (1

KURSA AUTORES
Struktūrvienība
Humanitāro un mākslas zinātľu
fakultāte
80

Amats, grāds
Dr. philol., asoc. profesore
Mg. philol., lektore

KRP = 40 st.)

Lekciju skaits (1 lekcija,

6 (12 stundu)

seminārs, praktiskie un
laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 –
akadēmiskā bakalaura; 5-6 –
akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa,
kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

10 (20 stundu)
P

Ieskaite
Īpašu nosacījumu nav

Valodniecība/ lietišķā valodniecība
Pilnveidot komunikatīvo un lingvistisko kompetenci
Iepazīties ar teorētisko literatūru, vārdnīcām, apgūt prasmi veidot
savus un analizēt daţāda stila publicētos tekstus un daţādas publisko
runu situācijas, analizēt to pareizību un piemērotību mērķauditorijai.
Pilnveidot publiskās runas prasmes.
Kursa apguves rezultātā studenti:
 pratīs realizēt iemaľas un prasmes teksta un publiskās runas
novērtēšanā;
 apzināsies literārās valodas normas;
 pārzinās publiskās runas gatavošanas pamatprincipus;
 pratīs sasniegt mērķi, izvēloties piemērotākos valodas izteiksmes
līdzekļus rakstītajā vai runātajā tekstā atbilstoši paredzētajai
mērķauditorijai un runas situācijai kopumā, un pārliecinoši
uzstāties.
Latviešu
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KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kursa ietvaros paredzēts gūt zināšanas un
pilnveidot
prasmes
publiskajā
runā,
akcentējot
verbālās
un
neverbālās
komunikācijas nozīmi, izkopjot runas
tehniku, kā arī apgūstot zināšanas par runas
uzbūvi un runu veidiem.

During the course students are expected to get
knowledge about and improve their skills in public
speech creating, emphasizing the meaning of verbal and
nonverbal communication, perfecting speech technique
as well as getting knowledge about structure and types
of speech.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma

Apjoms
stundās

I daļa
Runas kultūra un retorika.
Ieskats retorikas vēsturē. Mūsdienu publiskās runas pamatprincipi.
Neverbālā komunikācija.
Ķermeľa valoda (acu kontakts, mīmika, ţesti, stāja, distances)
Intonācijas nozīme komunikācijā (loģiskais akcents, pauze, intonatīvais
temps, intonatīvais tembrs, intonatīvais spēks, intonatīvais pārgarums,
teikuma melodija).
Runas tehnika.
Balss īpašības. Elpošana. Runas dikcija.
Runas uzbūve.
Runas sākums. Galvenā daļa (izklāsts un argumentācija). Runas nobeigums.
Runas daļu funkcijas un iespējami varianti.
Runu veidi.
Runu klasifikācija. Informatīvā runa, tās galvenās iezīmes. Svinību jeb
iedvesmojošā runa, tās galvenās iezīmes. Argumentācijas jeb pārliecināšanas
runas īpatnības. Argumentācija. Prezentācija.
Uzstāšanās.
Uzstāšanās situāciju analīze. Uzstāšanās stils.Uzstāšanās ar argumentācijas
runu. Uzstāšanās videoieraksta analīze.
II daļa
Valodas kultūras jēdziens.
Latviešu literārā valoda, tās funkcijas sabiedrībā. Valodas normas, to
ievērošana. Atkāpes no literārās valodas normām, kas rodas valodu
kontaktos.
Lietvārds valodas kultūras aspektā.
Lietvārda deklinācijas. Personvārdu locīšana, iespējamās neskaidrības.
Kopdzimtes uzvārdi. Pieklājības forma ar vārdiem kungs, kundze. Dzimtes
kategorija profesiju un amatu nosaukumos. Deminutīvu darināšana.
Īpašības vārds, skaitļa vārds, vietniekvārds valodas kultūras aspektā.
Īpašības vārdu noteiktās un nenoteiktās galotnes lietojums. Nozīmē tuvas
īpašības vārdu izskaľas. Gadskaitļi. Atbilstošu vietniekvārdu izvēle.
Darbības vārds un palīgvārdi valodas kultūras aspektā.
Daudzskaitļa 2. personas forma īstenības izteiksmes vienkāršajā tagadnē un
pavēles izteiksmē, to nozīmes salīdzinājums. Iespējamās neprecizitātes
atgriezenisko darbības vārdu lietojumā. Prievārdu un citu palīgvārdu
lietošanas normas.
Interpunkcijas jautājumi.
Atsevišķi savrupināšanas gadījumi. Saīsinājumu pieraksts. Defises un
domuzīmes šķīrums datorrakstā.
Leksikostilistikas jautājumi.
Valodas funkcionālie stili, to realizācija rakstītā vai runātā tekstā. Stilistiski
neiederīgu vārdu aizstāšana ar piemērotāku valodas izteiksmes līdzekli.
Studenta patstāvīgais darbs
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Veids

2

1 lekcija

4

1 lekcija,
1 praktiskā
nodarbība

2

Seminārs

2

1 seminārs

2

1 lekcija

4

2
praktiskās
nodarbības

2

1 lekcija

6

1 lekcija
2
praktiskās
nodarbības
1 praktiskā
nodarbība

2

2

1 praktiskā
nodarbība

2

1 praktiskā
nodarbība

2

1 seminārs

Apjoms

stundās
„Uztraukuma mazināšanas iespējas‖ vai „Harismātiska oratora iezīmes‖. Eseja (2 – 3 lpp.
datorrakstā)
Runu sagatavošana. Runas sagatavošanas pamatprincipi un galvenie etapi. Materiāla
vākšana un atlase. Runas satura un kompozīcijas izveide. Runas teksta pirmvariants.
Teksta rediģēšana. Prezentācijas sagatavošana. Uzstāšanās mēģinājums.
Teorētiskās literatūras studijas, iepazīšanās ar kādu aktuālu valodas kultūras jautājumu (pēc
izvēles).
Gatavošanās kontroldarbam par personvārdu locīšanu un lietišķo rakstu veidiem.
Gatavošanās semināram „Leksikostilistikas jautājumi‖.

10
22

6
5
5

Prasības KRP iegūšanai

Nodarbību apmeklējums (10 %), patstāvīgi veicamo darbu sekmīga
izpilde (40%) un sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums (50%)

Mācību pamatliteratūra

1. Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 439
lpp.
2. Bredberijs, E. Izcilas prezentācijas prasmes : ko teikt un kā izturēties
prezentācijā, lai panāktu vēlamo rezultātu. Rīga : Zvaigzne ABC,
2008. 139 lpp.
3. Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika.
Pārstrādāts izdevums. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. 231 lpp.
4. Keigels, T. Uzstāšanās māksla : droši paņēmieni, kā pārliecināt
auditoriju un patikt klausītājiem. Rīga : Atēna, 2008. 214 lpp.
5. Kramiľš, E. Runas prasme saziņā : monogrāfija par komunikatīvās
kompetences veidošanos runas apguves procesā. Rīga : Biznesa
augstskola Turība, 2005.688 lpp.
6. Mencels, V. Retorika : prasme brīvi un pārliecinoši runāt. Rīga : DeNovo, 2002. 128 lpp.
7. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā.
Rīga : Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1999. 74 lpp.
8. Pīzs, A. Ķermeņa valoda. Rīga : Jumava, 1995. 208 lpp.
9. Rozenbergs, J. Latviešu valodas stilistika. Rīga : Zvaigzne ABC,
1995. 231 lpp.

Mācību papildliteratūra

1. Denijs, R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga : Jāľa Rozes apgāds,
2002. 123 lpp.
2. Hindls, T. Prasme uzstāties. Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 72 lpp.
3. Hofmanis, K. D. Prezentācija un moderācija: Efektīva komunikācija
un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005.
128 lpp.
4. Indriksone, I. Prezentēšana [Elektroniskais resurss: CD] - Rīga : SIA
Biznesa augstskola Turība, 2004.
5. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga :

Avots, 1995. 945 lpp.
6. Moze, M. Latviešu valodas interpunkcijas prakse. Liepāja : LPA,
1997. 49 lpp.
6. Nelke, K. Prezentēšana. Rīga : DE NOVO, 2000. 111 lpp.
7. Skujiľa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC,
1999. 147 lpp.
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1.Vurio Dţ. Tas ir lielisks rīks, ja to izmanto lietderīgi –
http://microsoft.com/latvija/bussinessportal/themes/maerketing/article5.
mspx
2. Prezentācijas plānošana - http://www.liis.lv/ecdl/am6/6112.htm
3. www.ted.com u.c.
Raksti krājumos: „Latviešu valodas kultūras jautājumi‖, „Valodas
prakse: vērojumi un ieteikumi‖, „Vārds un tā pētīšanas aspekti‖.
Interneta resursi: www.lu.lv/filol/valoda/
www.valoda.lv , www.vvk.lv

Kursa autores:
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Linda Lauze

06.04.2011.

Sandra Okuľeva

06.04.2011.

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa
Paraksta atšifrējums
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Datums

Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. 14, 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja kursam
ir vairākas daļas

Vadības kultūra un psiholoģija
Organizational Culture and Psychology
Tūrisma vadība
A daļa
2 KRP

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dabas un sociālo
Lektore, MBA
zinātľu fakultāte
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 80
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko nodarbību 8
skaits
Laboratorijas darbu skaits
P
Kursa līmenis
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss
jāapgūst)
Psiholoģija
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt psiholoģijas teorijas atziľas, kas ļauj izprast
Kursa mērķi
darbinieku uzvedību darbā
1. Iepazīstināt ar vadības psiholoģijas terminoloģiju,
Kursa uzdevumi
galvenajiem jēdzieniem un analīzes līmeľiem.
2. Radīt izpratni par indivīda personīgo faktoru
ietekmi uz
izturēšanos darbā un darba rezultātiem.
3.
Iepazīstināt ar grupas lomu darba rezultātu
sasniegšanā.
4. Iepazīstināt ar organizāciju kultūras lomu.
Kursa rezultāti (apgūstamās
Profesionālās kompetences: motivēt personālu;
kompetences)
organizēt un vadīt struktūrvienību un personāla darbu.
Sociālās kompetences: attiecību veidošanas prasme.
Latviešu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kurss sniedz studentiem loģiski izkārtotu, uz This course focuses on 3 levels of behavior in
teoriju balstītu priekšstatu par vadītāja lomu organizations. Course investigates the impact
un uzdevumiem organizācijā, fokusējoties uz that individuals, groups and structure have on
3 organizācijas uzvedības līmeľiem. Kursā behavior within organizations, for the
Vārds, uzvārds
Anita Meţinska
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pēta indivīdus, grupas un organizāciju purpose of applying such knowledge toward
struktūru, lai iegūtās zināšanas varētu better understanding of employees and
praktiski pielietot darbinieku uzvedības improving an organization effectiveness.
izprašanā un organizācijas efektivitātes
paaugstināšanā.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Ievads: kursā izmantotie termini; vadības psiholoģijas
2
1 lekcija
analīzes līmeľi un jēdzieni
Indivīds: darbinieks kā indivīds; indivīdu raksturojošie
14
3 lekcijas
faktori - biogrāfiskie dati, personība, vērtības,
4
praktiskās
attieksmes, spējas, uztvere, motivācija, individuālā
nodarbības
mācīšanās
Grupa: komunikācija, vara, politika, grupas struktūra,
10
2 lekcijas
komanda, līderis, lēmumu pieľemšana
3
praktiskās
nodarbības
Organizācija: kultūra, struktūra
6
2 lekcijas
1 praktiskā nodarbība
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
1) teorētiskās literatūras studijas;
15
2) individuālo uzdevumu gatavošana:
- viena neatkarīgā mainīgā lieluma teorētiskā un
6
praktiskā izpēte;
- darbinieku apmierinātības pētījuma veikšana;
10
- grupas/ komandas darba izpēte un
aprakstīšana;
6
- esejas par līderību rakstīšana;
- individuālā lēmumu pieľemšanas procesa
3
izpēte un aprakstīšana;
3
3) grupu darba - lēmuma pieľemšana grupā - un
prezentācijas gatavošana.
5
Students
sekmīgi
uzrakstījis
vismaz
4
(no
5) zināšanu
Prasības KRP iegūšanai
pārbaudes testiem, piedalījies grupu darba un prezentācijas
sagatavošanā, iesniedzis rakstu darbus un saľēmis sekmīgu
novērtējumu. Sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens
Reņģe Viesturs ((1952-1952-). Mūsdienu organizāciju
Mācību pamatliteratūra
psiholoģija / Viesturs Reľģe ; red. Aigars Cinis. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2007 : (Poligrāfists). - 215 lpp.
1. Reņģe Viesturs. Psiholoģija. Personības psiholoģija :
Mācību papildliteratūra
lekciju kurss / Viesturs Reľģe ; aut. red. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2000. - 127 lpp.
2. Reņģe Viesturs. Psiholoģija : savstarpējo attiecību
psiholoģija : lekciju kurss / Viesturs Reľģe ; aut. red. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004 : (a/s "Poligrāfists"). - 116,
[1] lpp.
3. Reņģe Viesturs. Sociālā psiholoģija / Viesturs Reľģe ;
red. Aigars Cinis. - Rīga : Zvaigzne, 2002.
4. Līderības fenomens Latvijā : [intervijas ar Juri Biķi,
145

Periodika, interneta resursi
un citi avoti

Aivaru Ţimantu, Juri Bindi, Kārli Miķelsonu, Ingrīdu
Blūmu, Nilu Melngaili, Edgaru Štelmaheru] / lit. red.
Oskars Lapsiľš ; pārskatu Vadītājs, līderis un līderība,
11.-44. lpp., sagat. Viesturs Reľģe ; priekšv. sarakst.
Gitāna Dāvidsone ; māksl. Māris Jansons ; fotogr. Gvido
Kajons. - Rīga : O.D.A., SIA, 2008. - 285 lpp.
5. Belding Shaun. Ej ellē, sātaniskais priekšniek! : ceļvedis
dzīvei ierakumos / Šons Beldings ; no angļu val. tulk.
Guntars Dreijers ; lit. red. Gundega Blumberga ; vāka
dizains: Gunārs Rutkis. - Rīga : Kvalitātes vadība, 2008.
6. Толочек Владимир Алексеевич. Современная
психология труда : учеб. пособие для вузов по
направлению и специальностям психологии / В. А.
Толочек. - Москва : Питер, 2006. - 478 с.
Biznesa psiholoģija : [ţurnāls] / galv.red. Elga Zēģele. Ikšķile : Saules Bite, 2008. - sēj. : il. ; 29 cm. Apr.pēc
(febr./marts 2008). - Ţurnāla mērķa auditorijas: organizāciju
un uzľēmumu visu līmeľu vadītāji; personāla, mārketinga,
komunikāciju un citi vadošie speciālisti; augstskolu docētāji
un studenti. - Pieejams arī elektroniski:
http://www.biznesapsihologija.lv/.
www.biznesam.lv
Anita Meţinska

Kursa autori:
Kurss
apstiprināts:

DSZF prodekāne
Irina Strazdiľa
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15.03.2011.
Datums
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14,
12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek
piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa

Stratēģiskā vadība I
Strategic Management
Tūrisma vadība
A daļa
2 KRP

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte
80
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 8
un laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko nodarbību skaits 8
Vārds, uzvārds
Anita Meţinska

Amats, grāds
Lektore, MBA

Laboratorijas darbu skaits
P
Kursa līmenis
Ieskaite
Pārbaudes forma/ -as
Uzľēmējdarbība (A daļa)
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Vadības zinības/ uzľēmējdarbība
Zinātņu nozare/apakšnozare
Iepazīstināt studentus ar stratēģiskās vadības pamatiem, stratēģijas plānošanas
Kursa mērķi
procesu un stratēģiskās izvēles iespējām
1) iepazīt, izprast stratēģiskās vadības terminus;
Kursa uzdevumi
2) izprast stratēģijas plānošanas procesu;
3) iemācīties praktiski pielietot stratēģiskās plānošanas instrumentus;
4) teorētiski un praktiski apgūt nozares analīzes metodes;
5) iepazīt operatīvajā, biznesa un korporatīvajā līmenī izmantojamās stratēģijas.
Profesionālās kompetences: izprast uzľēmuma/ iestādes darbības kopsakarības;
Kursa rezultāti
(apgūstamās
analizēt uzľēmuma/ iestādes darbību, identificēt problēmas un izstrādāt to
kompetences)
risinājumus; formulēt uzľēmuma mērķus, izstrādāt attīstības stratēģisko plānu;
analizēt dinamiskā ekonomiskajā vidē notiekošos procesus un pieľemt
atbilstošus lēmumus
Latviešu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kurss sniedz loģiski izkārtotu, uz teoriju balstītu
priekšstatu par stratēģisko vadību uzľēmumā.
Kursu veido 5 daļas: ievads; misija un mērķi; ārējās
vides analīze; iekšējās vides analīze; stratēģijas
izvēle. Studenti teorētiski un praktiski apgūst
nozares vides analīzi, izmantojot M. Portera 5
spēku modeli, mācās praktiski pielietot SVID
analīzes metodi.

This course delivers logical, based on the theory
knowledge in strategic management. Course
consists of 5 parts: Introduction, Mission and
Goals, External Analysis, Internal Analysis, and
Strategic Choice. Students theoretically and
practically master field analysis by M. Porter 5
Forces model, and develop practical application
of SWOT analysis.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma
Ievads:
1) termini, to skaidrojums;
2) stratēģijas jēdziens, stratēģiskās plānošanas soļi;
3) stratēģiskie vadītāji, to loma stratēģijas izstrādē;
4) izraudzītā un pēkšľā stratēģija, tās ieviešana.
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Apjoms
stundās
2

Veids
1 lekcija

Misija un mērķi:
1) vīzija, misija/ koncepcija, tās veidošanas principi;
2) misija un ieinteresētās puses;
3) mērķi, to hierarhija, formulēšana.
Ārējās vides analīze:
1) vides raksturlielumi, iespējas un draudi;
2) M. Portera 5 spēku modelis, tā izmantošana;
3) makro vides ietekme uz nozari;
4) nozares dzīves cikls, tā stadijas;
5) mītnes valsts un globalizācijas ietekme uz konkurētspēju.
Iekšējās vides analīze:
1) konkurētspējīgās priekšrocības, to veidošana;
2) biznesa funkcijas, vērtības radīšana;
3) atšķirīgās prasmes;
4) uzľēmuma stiprās un vājās puses.
Stratēģijas izvēle:
1) operatīvā līmeľa stratēģijas;
2) biznesa līmeľa stratēģijas;
3) korporatīvā līmeľa stratēģijas.

Studenta patstāvīgais darbs

4

1 lekcija
1 praktiskā
nodarbība

10

2 lekcijas
3 praktiskās
nodarbības

8

2 lekcijas
2 praktiskās
nodarbības

8

2 lekcijas
2 praktiskās
nodarbības

Apjoms
stundās

1) teorētiskās literatūras studēšana
15
2) individuālo uzdevumu gatavošana:
- misijas un mērķu izstrāde;
1
- konkurētspējīgās priekšrocības izvēle;
1
- procesa analīze;
2
- nozares analīze, izmantojot M. Portera 5 spēku modeli.
6
3) grupu darbu un prezentāciju gatavošana:
- nozares vides faktoru ietekme;
2
- SVID analīze;
3
- nozares analīze, izmantojot M. Portera 5 spēku modeli;
8
- keisa (Case) analīze, izmantojot Pros. un Cons. metodi.
10
Students apguvis teorētisko kursu, piedalījies visu grupu darbu un prezentāciju
Prasības KRP
gatavošanā, sekmīgi nokārtojis visus individuālos darbus, sekmīgi nokārtojis
iegūšanai
vismaz ¾ no mazajiem pārbaudes testiem, sekmīgi nokārtojis rakstisko ieskaiti
1. Caune Jānis. Stratēģiskā vadīšana / Jānis Caune, Andrejs Dzedons ; J. Caunes
Mācību
red. ; lit. red. Ieva Jansone ; priekšv. sarakst.: Ivars Fabriciuss, Tatjana Volkova ;
pamatliteratūra
māksl. Dina Antuma-Jansone. - 2. izd. - Rīga : Lidojošā zivs, 2009.
1. Leiks, Nevils. Stratēģiskā plānošana : praktisks mācību līdzeklis / Nevils
Mācību
Leiks ; no angļu val. tulk. Rūta Dina Vilīte. - Rīga : Multineo, 2007. - 247
papildliteratūra
lpp.
2. Analoui Farhad. Strategic Management in Small and
Medium Enterprises / Farhad Analui, Azhdar
Karami. – London : Thomson, 2003. - xiii, 306 p.
www.biznesam.lv; www.nozare.lv
Periodika, interneta
Laikraksts „Dienas Bizness‖
resursi un citi avoti
Anita Meţinska

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

DSZF prodekāne

Irina Strazdiľa
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30.03.2011.
Datums
DSZF domes sēdē,
protokols 14, 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Zane Gaile
Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Stratēģiskā vadība II
Strategic Management II
Tūrisma vadība
A daļa
2 KRP

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo
zinātľu fakultāte
80
8

8
P

Eksāmens
Uzľēmējdarbība (A daļa)
Vadības zinības/ uzľēmējdarbība
Iepazīstināt studentus ar stratēģiskās vadības pamatiem,
projektu vadīšanas pamatprincipiem.
Sniegt teorētiskās pamatzināšanas projektu organizācijā
un vadīšanā; praktiski izstrādāt projekta pieteikuma un
plānojuma paraugu; gūt teorētiskas zināšanas un
praktiskas projekta prezentēšanas prasmes.
Profesionālās kompetences: praktiski izstrādāts
projekta pieteikuma un plānojuma paraugs; iegūtas
teorētiskas zināšanas projektu prezentācijas
sagatavošanā un praktiskas projekta prezentēšanas
prasmes.

latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
Kurss sniedz priekšstatu par projektu

Amats, grāds
Lektore, MBA

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Study course gives a view into a Project
149

vadības nozīmi uzľēmuma vadības
sistēmā. Kursa saturs: projektu vadīšanas
vēsture un tendences mūsdienās; projekta
raksturojums; projekta pieteikuma
izstrāde. Studenti teorētiski un praktiski
apgūst projekta pieteikuma sagatavošanu
un prezentāciju.

management as one part of enterprise
management system. Content: history of Project
management and trends nowadays; description
of Project; Project planning and elaboration of
Project Application form. Students acquire
practical skills in elaboration and presentation of
the project.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms stundās

Tēma un apakštēma
Projektu vadīšanas vēsture un tendences mūsdienās
 Ievads
 Projekta definīcijas
 Pirmie projekti pasaulē
 Projekti Latvijā

4

Veids
2 lekcijas

Projekta raksturojums
8
3 lekcijas
1
praktiskā
 Projekta pazīmes
nodarbība
 Projekts – neprojekts
 Projektu veidi
 Projekta organizācija
 Projekta dzīves cikls
 Projekta attīstības standartfāzes
 Projekta kvalitāte
Projekta pieteikuma izstrāde
20
4 lekcijas
6 praktiskās
 Situācijas apraksts
nodarbības
 Mērķis un uzdevumi
 Projekta gaitas apraksts
 Sagaidāmie rezultāti
 Projekta kontrole
 Projekta ilgtspēja
 Projekta budţets
 Pielikumi
 Kontroljautājumi projekta pieteikumam
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
4) teorētiskās literatūras studēšana
15
5) individuālo uzdevumu gatavošana:
- projekta situācijas analīze
5
- projekta alternatīvu analīze
8
- projekta risku izvērtējums
5
6) grupu darbu un prezentāciju gatavošana:
- projekta pieteikuma sagatavošana
10
- projekta pieteikuma prezentācijas gatavošana
5
Students apguvis teorētisko kursu, piedalījies visu grupu darbu un
Prasības KRP
prezentāciju gatavošanā, sekmīgi nokārtojis visus individuālos darbus,
iegūšanai
sekmīgi nokārtojis vismaz ¾ no mazajiem pārbaudes testiem, sekmīgi
nokārtojis rakstisko ieskaiti
Mācību
pamatliteratūra

Geipele, Ineta. Projektu vadīšana : studijām un biznesam / Ineta
Geipele, Tatjana Tambovceva ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Valters un
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Rapa, 2004 (Rīga : (Preses nams). - 187 lpp.
Projektu vadīšanas rokasgrāmata. - [Abonentizdevums]. - Rīga :
Mācību
Dienas bizness, 2003.
papildliteratūra
Uzulāns, Juris. Projektu vadība / Juris Uzulāns. - Rīga : Jumava,
2004. - 244 lpp. : il. - (Biroja sērija).
Grundy, Tony. Strategic Project Management : creating
Organizational Breakthroughs / Tony Grundy, Laura Brown. - London
: Thomson, 2002. - 258 p.
Projektu vadība / no angļu val. tulk. Ilgonis Krištopāns, Agnese Orupe
; lit. red. Regīna Janmane ; fotogr. Aivars Siliľš. - Rīga : Lietišķās
informācijas dienests, 2007.
www.lnpva.lv
Periodika, interneta resursi un citi
www.managementhelp.org
avoti

Kursa autors:
Paraksts

Zane Gaile
Paraksta atšifrējums

01.06.2011
Datums

Kurss apstiprināts:
Irina Strazdiľa
Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14,
12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Cilvēkresursu vadība I; II
Human Resource Management I, II
Tūrisma vadība
A
4 KRP (2 KRP 6.sem.); (2 KRP 7.sem)

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dabas un sociālo
Docente, Dr.psych.
zinātľu fakultāte
Daina Lieģeniece
Pedagoģijas un
Dr.hab.paed., profesore
sociālā darba
fakultāte
Vija Kriķe
Dabas un sociālo
Lektore
zinātľu fakultāte
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
160
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un 16
laboratorijas darbi = 2 st.)
16
Semināru vai praktisko nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 5-6 P
– akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite; eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas Nav nepieciešamas - Cilvēkresursu vadība I
daļa, kurā kurss jāapgūst)
Psiholoģija, vadībzinības - Cilvēkresursu vadība
II
Vadības psiholoģija
Zinātņu nozare/apakšnozare
Radīt studentiem izpratni par ilgtspējīgas izglītības un cilvēkresursu vadības
Kursa mērķi
procesiem, likumsakarībām, specifiku.
Iepazīstināt ar etnopsiholoģiskām parādībām un to izmantošanas iespējām
tūrisma vadībā.
Sniegt ieskatu personālvadībā un cilvēkresursu vadībā.
1. Veidot studentiem teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas
Kursa uzdevumi
personāla vadības jomā
2. Apgūt prasmi efektīvi strādāt ar daţādiem izziľas avotiem, tekstiem.
3. Pilnveidot sadarbības iemaľas grupā.
4. Bagātināt studentu izpratni par procesiem Latvijā un pasaulē, saistībā ar
etnopsiholoģiska rakstura parādību izpratni;
5. Pilnveidot topošo tūrisma vadības speciālistu profesionālās kompetences
darbā ar daţādu kultūru un etnosu cilvēkiem
6. Sniegt ieskatu par personāla atlases procesu, par personāla motivēšanu un
vērtēšanu;
7. Apgūt iemaľas, kas nepieciešamas personālpolitikas īstenošanai
organizācijā.
1. Kompetence darbā ar zinātnisko psiholoģisko literatūru un izziľas avotiem.
Kursa rezultāti
(apgūstamās
2. Konceptuālās prasmes - spēja analizēt un diagnosticēt situāciju un atšķirt
kompetences)
cēloľus no to izraisītajām sekām, tas ir, plānošanas un organizatoriskajām
Vārds, uzvārds
Irina Strazdiľa
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prasmes.
3. Cilvēkresursu pārvaldes prasmes - spēja saprast, mainīt, vadīt un kontrolēt
indivīdu un grupu uzvedību, tas ir, komunicēšanas, koordinēšanas un
motivēšanas prasmes.
4. Tehniskās prasmes - specifiskas zināšanas un prasmes, lai strādātu noteikta
tipa organizācijā.
5. Sagatavotība reālai profesionālai darbībai uzľēmuma vai iestādes personāla
vadībā, īpašu uzmanību pievēršot personāla psiholoģijas analīzei
6. Viedokļa veidošanās par etnopsiholoģiska rakstura parādību izpaudumiem
cilvēku attieksmēs un attiecībās Latvijā un pasaulē;
7. Izpratnes veidošana par tūrisma vadības specifiku darbā ar daţādu etnosu
pārstāvjiem.
8. Iegūtas kompetences un prasmes darbinieku atlasē, motivēšanā, vērtēšanā
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Studiju kursa mērķis - Radīt studentiem izpratni
The aim of study course – To cause for students
par ilgtspējīgas izglītības un cilvēkresursu
understanding about sustainable education and
vadības procesiem, likumsakarībām, specifiku
human resources management process,
Kursa saturs - Ilgtspējīgas attīstības koncepcija
regularities, specificity.
Latvijā. Dzīves kvalitāte. Personības attīstība un
Course content – Sustainable development
pašrealizācija multikulturālā sabiedrībā.
conception in Latvia. Quality of life. Personal
Personība un daţādas pieejas tās izpratnei.
development and self-realization in multicultural
Sociālo lomu daudzveidība profesionālājā
society. Personality and different approaches to
darbībā, to realizēšanas iespējas. Identitāte,
the understanding. Social roles diversity in
ģenerativitāte (E.Eriksons). Stresa ietekme
professional activities, their disposal options.
pieaugušo dzīvē. Kognitīvo iespēju saglabāšana
Identity, generativity (E.Erikson). The effects of
un iespējas. Pieredze un meistarība. Pastāvība un stress in adult`s life. Cognitive opportunity
pārmaiľas profesionālajā dzīvē. Personāla
conservation and opportunities. Experience and
vadības process. Personālā plānošana. Personāla workmanship. Permanence and changes in
izvēle un darbinieku skaita samazināšana.
professional life. Process of personnel
Personāla atlase. Personāla apmācība. Karjeras
management. Personnel planning. Staff`s
iespējas, izaugsme. Vadība reorganizācijas un
management process and staff reductions.
jaunievedumu laikā. Inerce un pretošanās
Recruitment. Staff training. Career opportunities,
pārmaiľām organizācijā. Vadība pārmaiľu laikā. growth. Management in reorganizations and in
times of innovation. Inertia and resistance to
Etnopsiholoģija tiek aplūkota kā integrēta
change in organization. Management in times of
psiholoģijas zinātnes apakšnozare ciešā saistībā
change.
ar sociālās psiholoģijas likumībām cilvēku
attieksmēs, attiecībās un uzvedībā. Tiek atklāti
Ethno psychology is treated as an integrated
jēdzieni „kultūra‖, „etnopsiholoģija‖, „etniskās
branch of psychology science in close connection
grupas‖, „minoritātes‖, „nacionālais raksturs‖,
with regularities of social psychology within
„multikulturālisms‖. Tiek atklātas mūsdienu
human relations, attitudes and behavior. The
Rietumu demokrātisko valstu pieeja etnopolitikai notions "culture", " ethno psychology ", "ethnic
un kultūrpolitikai. Tiek analizēti Latvijas
groups", "minorities", "national character",
identitātes raksturojumi pagātnē un šodien.
"multiculturalism" are dealt with. Approaches of
(J.Students, M.Dirba), krievu nacionālā rakstura
contemporary democratic Western countries to
izpaudumi salīdzinājumā ar citu Rietumu zemju
ethno policy are revealed. Characteristics of
vidusmēra pilsoľa raksturojumiem (G.Hofstede,
Latvian identity of the present day and past times
V.Kočetkovs). Etnosa psiholoģiski raksturojumi
are analysed (J.Students, M.Dirba) and Russian
daţādu autoru pieejās (K.Jungs, I.Šuvajevs,
manifestations of national character in
Ļ.Šumiļovs, J.Students, M.Dirba u.c.) tiek
comparison with the characteristics of the average
aplūkoti saistībā ar mūsdienu globalizētās
Western citizen (G.Hofstede, V.Kočetkovs).
pasaules etnopsiholoģiska rakstura procesiem.
Psychological characteristics of the ethnos in
Tūrisma vadītāju profesionālās kompetences
approaches by different authors (C. Jung,
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darbā ar daţādu kultūru un etnosu cilvēkiem.
Personālvadība. Cilvēkresursu vadība.
Personālvadības modeļi. Personāla kvantitatīva
un kvalitatīva analīze. Personāla plānošana.
Personāla meklēšana. Amatu apraksti. Personu
īpašības. Sludinājums. Pieteikums. Darbā
pieľemšanas process. Darba intervijas:
jautājumi, vieta, norise. Vienošanās. Darba
līgumi: sastādīšana, nozīme. Darbinieku
adaptācija. Motivēšana. Apmācība. Darbinieku
novērtējums. Novērtēšanas intervijas

I.Šuvajevs, Ļ.Šumiļovs, J.Students, M.Dirba and
others) are viewed in the context of the ethno
psychological processes in the present-day
globalised world. Professional competences of
specialists in their work with people from different
cultures and ethnos.
Personnel management. Human Resources
Management. HR models. Personnel quantitative
and qualitative analysis. Personnel planning.
Personnel search. Job descriptions. Personal
qualities. Advertisement. Application.
Recruitment process. Job interview: questions,
place, pace. Agreement. Employment contracts:
drafting role. Employee adaptation. Motivation.
Training. Employee assessment. Assessment
interview

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Personība un daţādas pieejas tās izpratnei. Sociālo lomu
4
Lekcija, praktiskā
daudzveidība profesionālājā darbībā, to realizēšanas iespējas.
nodarbība
Identitāte, ģenerativitāte (E.Eriksons). Kognitīvo iespēju saglabāšana
un iespējas. Pieredze un meistarība. Pastāvība un pārmaiľas
profesionālajā dzīvē.
Organizācijas psiholoģija. Organizācijas jēdziens un struktūra:
4
Lekcija, seminārs
Organizāciju tipi, vadīšanas funkcijas. Organizāciju vērtības un
kultūra. Vadības stili, psiholoģiskā tipoloģija. Līderisms, mūsdienu
vadītāja portrets (diagnostika). Komandas vadība. Grupu procesi,
galveno lomu noteikšana komandā. Pārmaiľu vadība. Psiholoģiskās
barjeras un to pārvarēšana; Darbinieku spēju un talantu atklāšana un
pilnveidošana. Lojalitāte.
Personāla vadības nozīme organizācijā un stratēģiskajā plānošanā;
4
Lekcija, seminārs
• Personāla plānošana un darba attiecību vadība;
• Darbinieku apmācība un attīstība
Darbinieku atalgojums un motivācija;
4
Lekcija, praktiskā
Saskarsmes psiholoģija. Prezentācijas prasmes.
nodarbība
Cilvēkresursu vadības sistēma.
Pasaules tendences personāla vadībā
Cilvēkresursu plānošanas, atlases un darba novērtēšanas procedūras.
4
Lekcija, praktiskā
Karjeras un mācību iespēju plānošana
nodarbība
Darbinieku motivācijas sistēma
4
Lekcija, seminārs
Kompetenču pieeja cilvēkresursu vadībā
4
Lekcija, seminārs
Cilvēkresursu loma inovatīva uzľēmuma veidošanā. Stresa ietekme
4
Lekcija, seminārs
pieaugušo dzīvē.
1.Etnopsiholoģijas kā zinātnes raksturojums
2
Lekcija
1.1. Etnopsiholoģija kā integrēta zinātne
1.2. Etnopsiholoģijas izcelsme un mūsdienu tendences „kultūra‖,
‖etnopsiholoģija‖, „politika‖ – atšķirības un saistība
2. Etnopsiholoģijas daţādu parādību raksturojošie jēdzieni
2.1. Etniskās grupas, minoritātes
4
Lekcija, seminārs
2.2. Nacionālais raksturs
2.3. Etnocentrisms
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2.4. Savstarpējā ideju un viedokļu apmaiľa multikulturālismā.
Problēmas.
3. Latvijas identitāte
3.1. Latviešu nacionālais raksturs
3.2. Latvijā dzīvojošo minoritāšu etniskie un sociālpsiholoģiskie
raksturojumi
4. Krievu un bijušā padomju cilvēka psiholoģiskais raksturojums
4.1. V.Kočetkova pētījumi par krievu nacionālo raksturu.
4.2. G.Hofstedes pētījumi par vērtībām daţādās kultūrās („pasaules
karte‖).
5.Tūrisma vadītāju darba specifika. Tūrisma vadītāju darba specifika
aktivitātēs ar daţādu etnosu cilvēkiem
Personālvadība. Cilvēkresursu vadība. Personālvadības modeļi.
Personāla kvantitatīva un kvalitatīva analīze.
Jaunu darbinieku meklēšanas process. Personāla plānošana. Personāla
meklēšana.
Amatu apraksti. Personu īpašības. Sludinājums. Pieteikums
Darbā pieľemšanas process. Darba intervijas: jautājumi, vieta, norise.
Vienošanās. Darba līgumi: sastādīšana, nozīme.
Darbinieku adaptācija. Motivēšanas veidi. Apmācība. Darbinieka
karjera.
Darbinieku novērtējums. Novērtēšanas intervijas.

4

Lekcija, seminārs

4

Lekcija, seminārs

2
2

Seminārs
Lekcija

2

Lekcija/ P

2
4

Lekcija/ P
Lekcija/ P

2
2

Lekcija/ P
Lekcija/ P

2
Studenta patstāvīgais darbs
Vides pārvaldības speciālista profesijas standarts
Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības
Pamatnostādnes 2008.-2013.gadam
Ilgtspējīgas attīstības koncepcija Latvijā. Dzīves kvalitāte.
Efektīvas pārvaldības ietekme uz jebkuras organizācijas un sabiedrības
labklājību.
Personāla vadīšanas būtība, funkcijas un vadītāja loma
Uzľēmuma korporatīvā identitāte; iekšējā komunikācija; sabiedrisko attiecību
nodaļas loma organizācijā /uzľēmumā. Komandas darba metodes, kreatīvās
tehnikas.
Vadītāja kompetenču modelis
Pasaules tendences personāla vadībā
Balstoties uz Blūma izstrādāto domāšanas taksonomiju (fakti, izpratne,
pielietojums, analīze, sintēze, novērtējums) studenti sagatavo prezentācijas par:
1) etniskās grupas, minoritātes,
2) Latvijas identitāte,
3) tūrisma vadītāju profesionālā kompetence darbā ar daţādu etnosu un kultūru
cilvēkiem.
Izstrādāt konkrēta (pēc studenta izvēles) amata aprakstu, sastādīt sludinājuma
tekstu vakances gadījumā, izveidot pretendenta pieteikuma anketu
Izstrādāt darba ( atlases) intervijas plānu, novadīt
darba interviju (grupu darbs auditorijā).
Aprakstīt motivatorus darbinieku motivēšanai,
pamatot to pielietojumu
Aprakstīt darbinieku vērtēšanu ( principus, pieejas, norises kārtību u.c.)
Prasības KRP
iegūšanai

Lekcija/P
Apjoms stundās
6
6
6
6
6
6

6
6
24

8

2
7
7

Nodarbības tiek organizētas interaktīvi. Pēc katras nodarbības studenti raksta
refleksīvu, analītisku darbu par notikušo nodarbību.
Zināšanu novērtēšana:
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 Piedalīšanās nodarbībās
 Patstāvīgo darbu veikšana
 Portfolio veidošana
 Rakstisks pašvērtējums
 Tests
Studenti piedalās semināros un uzraksta argumentētu eseju par problēmu
„Mana izpratne par etnopsiholoģijas zināšanu izmantošanu manā profesijā‖ (46 lpp.).
Eksāmens notiek miniprojekta veidā. To izstrādā un aizstāv studenti grupās (4
cilvēki), balstoties uz esejā atklāto izpratni.
Nodarbību apmeklējums, izstrādāti un prezentēti patstāvīgie darbi
Mācību
pamatliteratūra

1.
9.

2.
10.
3.
4.
5.
6.
11.
12.
7.
13.
14.
8.
15.
16.
Mācību
papildliteratūra

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Apine I. Politoloģija. Ievads etnopsiholoģijā. - R.: Zvaigzne ABC, 2001.
Boitmane Ilze. Personāla atlase un novērtēšana / Ilze Boitmane ; lit. red.
Regīna Janmane ; rec. aut. Solvita Vektere. - Atkārt. un papild. izd. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 186 lpp. : tab. ; 22 cm. (Mazās un vidējās uzľēmējdarbības bibliotēka). - Bibliogr.: [183.]-186.
lpp. (81 nos. ISBN 9789984826004
Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. R.: Merkūrijs LAT, 2004.-308
lpp.
Forands I. PERSONĀLA VADĪBA – R.: 2002.
Kehre M. Personālmenedţments uzľēmumā.- R.: Turība, 2004.
Ķīlis R. Sociālā atmiľa un nacionālā identitāte Latvijā.// Atmiľas un
vēsture. - R.: N.I.M., S., 1998.
Laķis P. Latviskā identitāte - psiholoģiskā, politiskā, mītiskā vai
metafiziskā realitāte? // Literatūras Avīze. - 1998. - 17.novembris.
Mouls Dţ. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. – Rīga: J.Roze,
2003.
Personāla vadības rokasgrāmata.- Rīga : Dienas bizness, 2007.
Smits E.D. Nacionālā identitāte. - R.: AGB, 1997.
Spulle A. Praktiskais personālmenedţments.- R.: Turība, 2004.
Tisenkopfs T. Par 21.gs. intrigu.// Latvijas Vēstnesis. 2000.g. 22.aug. 1.6.lpp.
Vīksna A. PERSONĀLA VADĪBA – R.:1999.
Vorončuka I. Personāla vadība. Rīga: LU, 1999. - 272 lpp.
Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. Учебное
пособие для вузов. - Москва, PERSE, 2002.
Стефаненко Т. Этнопсихология. - М.: Институт психологии РАН
"Акад.проект", 1999.
Baxendale M. Birojs : izdzīvošanas rokasgrāmata / iesaka Martin
Baxendale ; no angļu val. tulk. Andris Akmentiľš. - Rīga Egmont Latvija,
2004.
Belding S. Kā vadīt sātanisko darbinieku : treniľu un motivācijas
ceļvedis / Šons Beldings ; no angļu val. tulk. Guntars Dreijers ; lit. red.
Gundega Blumberga ; vāka dizains: Gunārs Rutkis. - Rīga : Kvalitātes
vadība, 2007.
Biznesa psiholoģija / galv. red. Elga Zēģele. - Ikšķile : Saules Bite, 2008.
Bokums. Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. -R.Kamane, 2000
Bolbate N. Cilvēkresursu vadība- efektīvas kvalitātes vadības sistēmas
priekšnoteikums // Dzīves jautājumi. - Rīga, LATVIJA: Sociālā darba un
sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2005. - 152.-176. lpp.
Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis.- Jelgava, SIA O.D.A.,
2008.
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7.
8.

9.

19.

10.
11.
12.
13.
20.
14.
15.
21.
16.
17.
22.

23.

Periodika, interneta
resursi un citi avoti

Dirba M. Latvijas identitāte. – Rīga: RaKa, 2004.
Dirba M. Skolas līdzdalība un iespējas jaukto ģimeľu bērnu latviskās
identitātes veidošanas procesā.// Vispārīgā didaktika un audzināšana. R.:
LU PPI, 2001, 166. - 172.lpp.
Dombrovska Ludmila Rita. Cilvēkresursu kapitāla vadība : teorija un
prakse / Ludmila Rita Dombrovska ; red. Elīna Vanaga ; Aigara Truhina
vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 212 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. (Bizness un karjera). - Bibliogr.: 211.-212. lpp. (36 nos.).
ISBN 9789984408873
Edeirs Dţ. Efektīva komunikācija : vissvarīgākā vadības mākslas
metode / Dţons Edeirs ; no angļu val. tulk. N.Pētersons ; māksl.
V.Didrihsons. - Rīga : Asja, 1999.
Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija.- R.:RaKa, 2003.
Herbsts D. Komunikācija uzľēmumā.- R.: Zvaigzne ABC, 2007.
http://www.leiput.lv/lv/consultations/cilvekresursu_vadiba
Inne Raimonds. Organizācijas intelektuālie resursi personālvadības
skatījumā.
Latvijas Darba likums ( stājies spēkā ar 2002.gada 1.jūniju)
Leiks Nevils. Stratēģiskā plānošana: praktisks mācību līdzeklis.- Rīga:
Multineo, 2007.
Personāla vadītājs / Profesijas standarts - apstiprināts ar Izglītības un
zinātnes ministrijas 2003.g 08.09. rīkojumu Nr.424
Pikeringa P.Personāla vadība. – R., Jāľa Rozes apgāds, 2002.
Reľģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija.- R.: Zvaigzne ABC, 2007.
Vidnere M. Pārdzīvojumu pieredzes psiholoģija. - R.: RaKa, 1999
Vintiša Katri. Cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodes mazam
un vidējam uzľēmumam / Katri Vintiša ; Latvijas Darba devēju
konfederācija. - Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 59
lpp. : sh., tab., veidlapas.
www.mk.gov.lv/file/files/aktuali/vk - Eiropas Sociālais fonds politikas
plānošanas sistēmas attīstībai, cilvēkresursu vadības sistēmas izveidei un
administratīvo šķēršļu samazināšanai.

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības
Pamatnostādnes 2008.-2013.gadam.www.mk.gov.lv/doc/2005/MKPamn_280108_1.doc
Daţādības vadības mācību rokasgrāmata.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=lv
www.innovation.lv
www.lideri.lv
http://www.lsif.lv/n
http://www.dnv.lv/certification/managementsystems/quality/karec.asp
http://www.dnv.lv/
www.workinfo.com/
http://www.12manage.com/i_hr_ru.htmlnage.com/i_hr_ru.html
http://cilvekresursi.lv
www.politika.lv
http://cvonline.lv/
Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumi Nr. 461 „Noteikumi par
profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un
aktualizēšanas kārtību‖ – www.likumi.lv
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Irina Strazdiľa

Kursa autori:

Daina Lieģeniece
Vija Kriķe
Paraksts

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa

Datums

Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums

DSZ fakultātes domes
sēdes protokols Nr. 14;
12.05.2011.

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa

Ekonomikas teorija I; II
Economic theory I; II
Tūrisma vadība
A daļa
3 KRP (1.sem.), 3 KRP (2.sem)

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Diāna Līduma

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

240
29

Amats, grāds
lektore, Mg.oec.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā

19
P

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)

Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Kursa uzdevumi

Ieskaite (I daļa), eksāmens (II daļa)

Ekonomika
Iepazīstināt studentus ar ekonomikas likumsakarībām un problēmām,
sniegt pamatzināšanas par tirgus ekonomikas funkcionēšanu no
mikroekonomikas un makroekonomikas viedokļa, mācot analizēt
apkārtējās vides un cilvēka savstarpējās attiecības tirgus ekonomikas
apstākļos.
Izprast:
 ekonomikas pamatproblēmu;
 tirgus saimniecības funkcionēšanu un tirgus mehānisma darbības
būtību;
 patērētāju rīcību tirgū un raţošanas jautājumus, izmaksu veidus;
 tirgus tipus un konkurenci;
 makroekonomikas pamatjautājumus un valsts lomu ekonomikā;



nacionālo norēķinu sistēmu un makroekonomisko
nestabilitāti;
 fiskālās un monetārās politikas pamatprincipus;
 starptautiskās ekonomikas un ārējo sakaru nozīmi.
Ekonomikas pamatvērtību izpratne un metodikas pielietošana
*Kursa rezultāti (apgūstamās
praktiski.
kompetences)
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Studiju kursa I daļa veido zināšanas par ekonomikas
pamatproblēmām, tirgus saimniecības funkcionēšanu, tirgus
mehānisma darbības būtību, patērētāju rīcību tirgū un
raţošanas jautājumiem, izmaksu veidiem, kā arī tirgus
tipiem un konkurenci, tādējādi radot izpratni par vispārējām
ekonomiskajām likumsakarībām, kā arī šo likumsakarību
pielietošanu gan saimnieciskā darbībā, gan arī ikdienas
dzīvē.
Studiju kursa II daļas sekmīgai apguvei nepieciešamās
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The study course part I includes: form knowledge
anout the economics basic problem, market economy
functioning, essence of the market mechanism work,
consumers‘ action in the market and production issues,
types of costs, and also about the market types and
competition. Thus creating the understanding about
the general economic regularities, and also the usage
of the regularities both in the economic work and daily
life.

priekšzināšanas mikroekonomikā.
Studiju kursa II daļa veido zināšanas par vispārējām
ekonomiskajām likumsakarībām, dot pamatjēdzienus par
plašu makroekonomisko jautājumu loku, īpašu vērību veltot
fiskālās un monetārās politikas instrumentiem, lai veicinātu
iekšzemes kopproduktu pieaugumu un ekonomisko
stabilitāti. Tādējādi iepazīstināt studentus ar
makroekonomisko jēdzienu un instrumentu pielietošanu
uzľēmumu ikdienas darbībā un stratēģijas izstrādē.

The necessary knowledge to acquire the course part II
successfully: micro economics
The content of the study course part II: form the
knowledge about general economic regularities; give
basic terms about wide variety of macro economic
issues, paying a special attention to fiscal and
monetary policy tools to promote the GDP increase
and economic stability. Thus introduce the students
with the usage of macro economic terms and tools in
the everyday work and strategy planning.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma
I daļa
Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas pamatproblēma. Vajadzību teorija.
Resursi un to ierobeţotība. Ekonomikas pamatvirzieni.

Apjoms
stundās

Veids

6

2 lekcijas,
1 seminārs
(patst.d.
Nr.1)

Raţošanas iespēju līkne
Ierobeţotība. Izvēles cena. Alternatīvas, minimuma un maksimuma principi

4

Uzņēmums, saimnieciskā darbība un raţotāja uzvedība.

4

Preces pieprasījums, piedāvājums, tirgus līdzsvars, elastība.
Pieprasījums un cena. Pieprasījuma funkcija. Ārpuscenas faktoru ietekme
uz preces un pakalpojumu pieprasījumu.

12

1 lekcija
1
seminārs
2 lekcijas
(patst.d.
Nr.2)

Piedāvājums un cena. Piedāvājuma funkcija. Ārpuscenas faktoru ietekme uz preces un
pakalpojumu piedāvājumu.
Pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvars. Tirgus cenas. Elastības jēdziens. Pieprasījuma
un piedāvājuma elastība.
Patērētāja rīcība tirgū.
Patērētāja uzvedības teorija. Patērētāja ienākumi un izdevumi.

3 lekcijas,
3
semināri
(patst.d.
Nr.3; 4)

6

2 lekcijas,
1
seminārs
(patst.d.
Nr.5)

Raţošanas teorija, izmaksas un ieņēmumi.
Ekonomiskās izmaksas un to veidi.
Bezzaudējumu punkts.

10

3 lekcijas
2
semināri
(patst.d.
Nr.6)

Tirgus tipi. Konkurence un peļņas maksimizēšana.
Tirgus formas un tipi.
Pilnīgas un nepilnīgas konkurences tirgus modeļi.

6

2 lekcijas,
1
seminārs
(patst.d.
Nr.7)

II daļa
Ievads makroekonomikā. Makroekonomika kā ekonomikas nozare. Svarīgākie
makroekonomiku ietekmējošie mainīgie resursi. Makroekonomikas sektori.
Nacionālo norēķinu sistēma Iekšzemes kopprodukts un tā aprēķināšanas metodes.
Nacionālais kopprodukts. Tīrais nacionālais produkts. Nacionālais ienākums.
Personiskais ienākums. Nominālais un reālais iekšzemes kopprodukts. Patēriľa cena un
indekss.

4

2 lekcijas

4

1 lekcija,
1
seminārs
(patst.d.
Nr.1)
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Makroekonomiskais līdzsvars. Kopējais pieprasījums un tā noteicošie faktori.
Kopējais piedāvājums.
Līdzsvara noteikšana un nodrošināšana.
Makroekonomiskā nestabilitāte. Nestabilitāte makroekonomikā. Biznesa cikli.
Nodarbinātība un bezdarbs. Inflācija.

2

1 lekcija

10

2 lekcijas,
3
semināri
(patst.d.
Nr.2)

Valsts loma ekonomikā.
Valsts funkcijas tirgus sistēmas nodrošināšanai un tirgus sistēmas regulēšanai.

6

Fiskālā politika. Valsts budţets un nodokļi.
Fiskālās politikas jēdziens. Valsts budţets un budţeta sistēma. Nodokļi. Nodokļu
funkcijas un veidi. Efektīvas nodokļu sistēmas kritēriji.

6

Nauda. Banku sistēma. Monetārā politika.
Naudas būtība un funkcijas. Naudas formas. Centrālā banka funkcijas. Naudas
piedāvājums un naudas pieprasījums.
Komercbankas un kredīts.

8

Starptautiskie ekonomiskie sakari.
Starptautiskie ekonomiskie sakari.

8

2 lekcijas
1
seminārs
(patst.d.
Nr.3)

2 lekcijas,
1
seminārs
(patst.d.
Nr.4; 5)

2 lekcijas
2
semināri
(patst.d.
Nr.6)

Ekonomiskā integrācija.

2 lekcijas,
2
semināri
(patst.d.
Nr.7)

Studenta patstāvīgais darbs – I daļa
1.

Mājas darbs: ziľojuma sagatavošana par tēmu ―Ekonomikas
pamatproblēma Latvijas mājsaimniecību skatījumā.‖ [Izmant. masu
informācijas līdz., stat.datu un elektroniskos resursus]

2.

Mājas darbs pirms lekcijas: materiālu studēšana par tēmu: ―Saimnieciskās
darbības motivācija Latvijā" [Izmant. teor. lit. un elektr.res.]
Darbs grupās, diskusija ―Tirgus attiecības un tās ietekmējošie faktori‖.
[Izmant. teor. pamatlit.: Mikroekonomika un Tirgus ekonomikas pamati]
Mājas darbs: uzdevumu risināšana par tirgu, pieprasījumu un
piedāvājumu. [Izmant. sagatavoti uzdevumi]
Mājas darbs: teorētiska materiāla studēšana atbilstoši tēmai ―Patērētāju
uzvedība tirgū‖. [Ieteic. teor. avoti: 3,9,12]
Mājas darbs: literatūras studēšana par tēmu ―Raţošanas izmaksas
uzľēmumā, t.sk., pakalpojumu sniedzējiem‖ [Ieteic. teor. avoti:
5,12,13,15] un uzdevumu risināšana par izmaksām, ieľēmumiem un
peļľu. [Izmant. sagat. uzdevumus]
Mājas darbs: referāta sagatavošana ―Tirgus modeļi Latvijā‖ [Ieteic. apj.
~7lpp., iespējams grupu darbs] un gatavošanās semināram ―Konkurence,
tās ietekme un nozīmība‖. [Izmant. masu informācijas līdz., stat.datu un
elektroniskos resursus]

3.
4.
5.
6.

7.

Studenta patstāvīgais darbs – II daļa
1.

Mājas darbs: ziľojuma sagatavošana par tēmu ―Statistikas dati par Latvijas
makroekonomisko situāciju‖ [Izmant. masu informācijas līdzekļus,
stat.datus un elektr. resursus]

2.

Darbs grupās diskusijas ―Inflācija un bezdarbs‖ sagatavošanai. [Izmant.
teor. pamatlit.: Makroekonomika]
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Apjoms stundās
Diskusija grupās, sagatavotā
ziľojuma prezentācija (~5min.)
(vērt.– atzīme.)
Darba apjoms - 6st.
Vērtēšana ieskaitē.
Darba apjoms - 5st.
Diskusijas seminārā (vērt.– iesk.)
Darba apjoms - 4st.
Vērtēšana ieskaitē.
Darba apjoms - 15st.
Diskusijas seminārā (vērt.– iesk.)
Darba apjoms - 5st.
Vērtēšana ieskaitē.
Darba apjoms - 5st.
Referāta prezentācija
(vērt. – atzīme.),
diskusijas problēmseminārā
(vērt. – iesk.)
Darba apjoms 8st.

Apjoms stundās
Diskusija grupās, sagatavotā
ziľojuma prezentācija (~5min.)
(vērt.– atzīme.)
Darba apjoms - 8st.
Diskusijas problēmseminārā (vērt.–
iesk.)

3.
4.

Mājas darbs: materiāla studēšana par tēmu ―Valsts funkcijas ekonomikā‖
[Izmant. teor. avoti: 4,6,11,21]
Mājas darbs: teorētiska materiāla studēšana atbilstoši tēmai ―Valsts
budţeta problēmas‖.

5.

Mājas darbs: referāta sagatavošana par tēmu ―Latvijas nodokļu politika‖.
(Ieteic. apj. ~5 lpp.)

6.

Mājas darbs: literatūras studēšana par tēmu ―Latvijas banku sistēma‖.
[Izmant. teor. lit. un elektr.res.]
Mājas darbs: tēţu sagatavošanai ―Latvijas ārējā ekonomika‖.

7.

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Darba apjoms - 4st.
Vērtēšana eksāmenā
Darba apjoms - 5st.
Vērtēšana eksāmenā
Darba apjoms - 5st.
Referāta prezentācija (~5min.)
(vērt. – atzīme.)
Darba apjoms - 8st.
Vērtēšana eksāmenā.
Darba apjoms - 6st.
Tēţu iesniegšana (apj.~3 lpp.) un
diskusijas problēmseminārā
(vērt. – iesk.)
Darba apjoms - 12st.

Teorētiskā kursa apguve, pastāvīgā darba uzdevumu izpilde un
sekmīga noslēguma pārbaudījuma nokārtošana.
I daļa
1. Ādamsone Liena. Mikroekonomikas analīze: tirgus
nepilnības un sabiedrības (valsts) iespējas to novēršanā :
mācību līdzeklis / L. Ādamsone, V. Nešpors. - Rīga : b.i.,
2007. - 120 lpp. ISBN 9789984393391
2. Libermanis
Georgs.
Mikroekonomika /
Georgs
Libermanis. - Rīga : Kamene, 2006. - 371 lpp. ISBN 99847583-9-7
3. Nešpors Viktors. Ievads mikroekonomikas teorijā / Viktors
Nešpors ; rec. Juris Saulītis, Marga Ţivitere. - Pārstrādāts
izdevums. - Rīga : autora izd., 2005. - 150 lpp. ISBN 9984636-52-6
4. Škapars Roberts. Makroekonomika/ Roberts Škapars ;
Latvijas Universitāte. - Rīga : LU, 2004 : (Petrovskis &
Ko). - 379 lpp. : zīm., ģīm., diagr., sh., tab. ; 23 cm. Bibliogr.: 371.-373.lpp. - Terminu rād.: 357.-365.lpp.
ISBN 9984-661-79-2
II daļa
1. Libermanis Georgs. Makroekonomika : [mācību grāmata] /
Georgs Libermanis. - Rīga : Kamene, 2006. - 445 lpp. :
tab. ISBN 9984-7583-8-9
2. Šenfelde Maija. Makroekonomika : māc. grām. / Maija
Šenfelde ; sagat.: M. Šenfelde, G. Blagova, L. Briede, L.
Čakša ; atb. red. J. Saulītis ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts. Rīga : RTU Izdevniecība, 2006 : RTU. - 231 lpp.
ISBN 9984-328-14-7
I daļa
1. Dzelmīte M. Mikroekonomika / M.Dzelmīte, M.Volodina.
- Rīga : Izglītības soļi, 2004. - 241 lpp. ISBN 9984-71256-7
2. Nešpors Viktors. Mikroekonomikas teorija : mācību
līdzeklis patstāvīgam darbam / Viktors Nešpors ;
Grāmatvedības un finansu koledţa. - 2., papild. izd. - Rīga
: KIF"Biznesa komplekss", 2002. - 60 lpp. ISBN 9984672-81-6
3. Škapars Roberts. Mikroekonomika : loģiskās shēmas /
Roberts Škapars. - Rīga : Ekonomikas pētījumu un
biznesa izglītības institūts, 2007. - xii, 369 lpp.- Grāmata
tapusi sadarbībā ar Hansabanka. ISBN 9789984390154
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Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca : mācību palīglīdzeklis
vidusskolām - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2007. 93 lpp. - Bibliogr.: 92.-93.lpp. ISBN 9789984766881
5. Mazā biznesa kurss : mācību līdz. / sagat.: Sniedze Joma,
Egita Kalnīte, Gundega Pelše, Jānis Pujāts, Daina Pūre,
Indra Ruperte; atb. red. Inga Zariľa ; māksl. Ints
Vilcāns. - 2., lab. un papild. izd. - Rīga : Jumava, 2006
(Rēzekne : (Latgales druka). - 326 lpp. : diagr., sh., tab. ;
25 cm. ISBN 9984-380-85-8
II daļa
1. Bikse Veronika. Makroekonomika : tālmācības kurss /
Veronika Bikse. - Rīga : SIA"Izglītības soļi", 2003. - 314
lpp. ISBN 9984-7122-9-X
2. Liepiľš Andris. Analītiskā makroekonomika / Andris
Liepiľš. - Rīga : Biznesa Augstskola Turība, 2002. - 43
lpp. - (Uzľēmējdarbības bibliotēka ; 32). ISBN 9984609-42-1
3. Šenfelde M. Makroekonomika : māc. līdzeklis /
M.Šenfelde, V.Ľikitina, I.Kullesa. - Rīga : Kamene, 2002.
- 158 lpp. ISBN 9984-636-40-2
4. Gods Uģis. Makroekonomika / Uģis Gods. - Rīga :
Biznesa augstskola Turība, 2002. - 351 lpp. (Uzľēmējdarbības bibliotēka ; 30). ISBN 9984-7281-9-6
Statistikas datu bāzes (www.csb.lv), www.em.gov.lv
(publikācijas)
Latvijas makroekonomika skaitļos, 2010 : statistisko datu
krājums = Macroeconomics of Latvia in Figures, 2010 :
statistical data collection / LR Centrālā statistikas pārvalde ;
atb. par izd. Elita Kalniľa. - Rīga : Latvijas Republikas
Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 67 lpp. : diagr., tab. (Latvijas statistika). - Teksts paral. latv. un angļu val.
ISBN 9789984063935 ISSN 1407-4745
Datu bāzes: Lursoft; Nozare.lv; EBSCO; SAGE;
ScienceDirect
Periodika: Kapitāls, Forbes, Latvijas Ekonomists, Lietišķā
diena, Dienas bizness
4.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Paraksts

Diāna Līduma

15.03.2011

Paraksta atšifrējums

Datums

Kurss apstiprināts:

Irina Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums
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DSZ fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14; 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Inese Leitāne
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Tūrisma mārketings
Tourism marketing
Tūrisma vadība
A daļa
2 KRP

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo
zinātľu fakultāte
80

Amats, grāds

9
7

P
Eksāmens
Ekonomikas teorija I,II (A)
Tūrisma vadība I,II,III (A)
ekonomikas
Sniegt zināšanas par tūrisma mārketinga specifiku un
pielietošanas iespējām tūrisma uzľēmumos, veidot prasmes
analizēt, plānot un pielietot mārketinga instrumentus
1. Veidot izpratni par tūrisma mārketinga jēdzienu un
Kursa uzdevumi
kompleksu
2. Iegūt
zināšanas
par
klientorientētas
pieejas
nepieciešamību tūrisma uzľēmuma darbībā
3. Apgūt mārketinga plānošanas pamatprincipus
Kursa rezultāti (apgūstamās
Prot analizēt un izprast patērētāju uzvedību un rīcību,
kompetences)
izstrādāt un realizēt mārketinga plānu
Latviešu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kursā
tiek
apgūti
mārketinga
teorijas
pamatjautājumi,
tiek
skaidrota
tūrisma
mārketinga būtība un rašanās cēloľi. Kurss
sniedz zināšanas par tūrisma mārketinga
organizēšanu,
funkcijām,
mārketingu
veidojošiem elementiem un to lomu uzľēmuma
attīstībā. Kursa noslēgumā tiek izstrādāts
mārketinga plāns.

In the course there are acquired the basic issues of
tourism marketing theory, the essence and
appearance causes of marketing are explained.
The course provides knowledge of the tourism
marketing organization, functions, marketing mix
and their role in the development of the company.
At the end of the course the marketing plan is
worked out.
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
1.Tūrisma mārketinga jēdziens, attīstības tendences.
2
2.Tūrisma mārketinga veidojošie pamatelementi,
2
Tūrisma produkts kā pakalpojums, tā specifika
3.Tirgus segmentēšana.
4
Patērētāju un pircēju rīcība tirgū.
4. Mārketinga vadības stratēģija:
4
1) produkta materializācija;
2) apkalpojošā personāla vadība;
3) klienta riska baiļu pārvarēšana;
4) savu iespēju piemērošana pieprasījumam;
5) apkalpošanas kvalitātes pastāvīgums;
6) saskarsme.
Klientu lojalitāte un tās vadīšana Tūrisma pakalpojumu kvalitāte,
klientu neapmierinātība, tās cēloľi
5.Mārketinga vide, tās faktoru ietekme un novērtējums.
4

7. Sadales un cenu politika
8. Tūrisma produktu virzīšana tirgū
9. Tūrisma e-komercijas tendences.
10.Mārketinga kompleksa plānošana un audits
Studenta patstāvīgais darbs
1.Teorētiskās literatūras studijas
2.Prezentācijas sagatavošana
3.Mārketinga plāna izstrāde un prezrentēšana
4.Gatavošanās testam

Mācību pamatliteratūra

1 lekcija
1 lekcija
1 lekcija
1 seminārs
1 lekcija
1 seminārs

1 lekcija
1 seminārs
4
1 lekcija
1 seminārs
2
1 lekcijas
4
1 lekcija
1 seminārs
2
1 praktiskā
nodarbība
4
1 lekcija
1 seminārs
Apjoms stundās

6. Tūrisma produkts, tā veidošana, zīmols

Prasības KRP iegūšanai

Veids

10
10
20
8

Lekciju un semināru apmeklējums, patstāvīgo darbu
izpilde, noslēguma tests
1. Blaits Dţ. Mārketings. – R.: Zvaigzne ABC, 2004.
– 284 lpp.
2. Niedrītis J. Mārketings : [mācību līdzeklis] / Jānis
Ēriks Niedrītis. - 2., papild. izd. - Rīga : Biznesa
augstskola Turība, 2001. - 267, [5] lpp.
3. Kotlers F. Mārketinga pamati..- R.: Jumava,
2006.- 647 lpp.
4. Freyer Walter. Tourismus-Marketing :
marktorientiertes Management im Mikro- und
Makrobereich der Tourismuswirtschaft / Walter
Freyer. - 4.Auflage. - Munchen : Oldenbourg,
2004. - 768 p
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Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi avoti

1. Meffert H. Dienstleistungsmarketing : Grundlagen
- Konzepte - Methoden Mit Fallstudien / Heribert
Meffert, Manfred Bruhn. - 5. Auflage. Wiesbaden : Gabler, 2006. - 980 S.
2. Котлер Ф. Маркетинг.Гостеприимство и
туризм. М.1998.
3. Zeithaml Valarie A. Services Marketing / Valarie
A. Zeithaml, Bitner Mary Jo. - 1st ed. - New
York, USA : McGraw-Hill Companies, Inc.,
1996. - 700 p.
5. Морган Н.,Причард А. Реклама в туризме и
отдыхе. – М.2004.- 495 с.
www.nozare.lv
www.db.lv, www.ekonomika.lv
www.tava.gov.lv, www.lra.lv
www.csb.gov.lv, www.ptac.gov.lv www.ecclatvia.lv
SAGE, EBSCO
Inese Leitāne

Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

15.03.2011.
Datums

Irina Strazdiľa

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14, 12.05.2011.

DSZF prodekāne
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP

Uzľēmējdarbība
Enterpreneurship
Tūrisma vadība
A daļa
2

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir
vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Meldra Gineite

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte
80

Amats, grāds
Lektore, Mg.sc.tqm

st.)

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

8

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

8
P
Eksāmens

Ekonomikas teorija (A)
Vadībzinātne, uzľēmējdarbības vadība
Iepazīstināt studentus ar uzľēmējdarbības priekšnosacījumiem
un principiem, sniedzot zināšanas par uzľēmējdarbības
procesu ietekmējošiem ārējiem un iekšējiem apstākļiem, to
savstarpējo mijiedarbību, kā arī veidot izpratni par praktiski
pielietojamām metodēm uzľēmējdarbības pārvaldīšanai.
Izskaidrot studentiem:
 uzľēmējdarbības ekonomisko un tiesisko pamatojumu,
 uzľēmējdarbības makro un mikro vides faktorus,
 uzľēmējdarbības procesa sastāvdaļas, uzľēmējdarbības
plāna būtību.
Spēja noteikt un analizēt daţādu mikro un makro faktoru
ietekmi uz uzľēmumu, pamatot, analizēt biznesa idejas.

Latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

Kursa laikā studējošie tiek iepazīstināti ar
uzľēmējdarbības
priekšnosacījumiem,
uzľēmējdarbības plānošanas un organizēšanas
procesu. Kurss sniedz zināšanas par uzľēmējdarbības
būtību, biznesa idejām, uzľēmējdarbības tiesisko
regulējumu, makrovidi, tās analīzes metodēm,
plānošanas lomu un būtību, produktu un tā kvalitāti,
uzľēmuma iekšējo vidi, riskiem un galvenajām
problēmām uzľēmējdarbībā.
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KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

During the course students understand
preconditions for starting their own business,
planning and organization process of
entrepreneurship. Course gives knowledge
about point of entrepreneurship, business
ideas, business laws, micro and macro
environment, methods to analyzing chances of
business, planning, products and its quality,
risks and main problems of entrepreneurship.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma

Apjoms
stundās

Uzņēmējdarbības būtība un loma, attīstības tendences
Definīcijas.
Uzľēmējdarbības vides raksturojums Latvijā.
Attīstības tendences: videi draudzīga uzľēmējdarbība; inovatīva
uzľēmējdarbība; sociāli atbildīga uzľēmējdarbība
Biznesa idejas
Biznesa ideju meklēšana, analīze.
Daţādu biznesa ideju analīze
Uzņēmējdarbības juridiskais regulējums
Komercdarbības formas.
Uzľēmuma dibināšanas procedūra.
Uzľēmējdarbības ierobeţojumi.
Uzľēmuma nosaukuma veidošana.
Likumdošana uzľēmējdarbībā.
Nodokļi.
Franšīze kā uzľēmējdarbības veids
Uzņēmuma makrovide, tās analīzes metodes
Makrovides sastāvdaļas.
PEST analīze.
Mērķauditorijas analīze
Konkurentu analīze
Plānošanas loma un būtība uzņēmējdarbībā
Plānošanas principi, veidi.
SVID analīze.
Biznesa plāns.
Misija un vīzija, mērķi.
Produkts. Produkta kvalitāte
Produkta iezīmes, īpašības, klasifikācija.
Produkta kvalitāti raksturojošās pazīmes.
Pircēja lēmuma pieľemšanas process.
Uzņēmuma iekšējā vide
Uzľēmuma funkcionēšanas process.
Darbinieku loma uzľēmējdarbībā.
Uzľēmuma organizatoriskā struktūra.
Darba aizsardzības un drošības jautājumu organizēšana.
Raţošanas tehnoloģiju plānošana. Raţošanas tehniskā bāze.
Resursu sagādes organizēšana.
Kvalitātes vadība uzľēmumā.
Riski un galvenās problēmas uzņēmējdarbībā
Risku veidi.
Problēmu risināšanas metodes.
Studenta patstāvīgais darbs

Veids

4

1 lekcija,
1seminārs

4

1 lekcija,
1 praktiskā
nodarbība
1 lekcija,
1 praktiskā
nodarbība

4

4

1 lekcija,
1 praktiskā
nodarbība

4

1 lekcija,
1 praktiskā
nodarbība

4

1 lekcija
1 seminārs

6

1 lekcija,
1 praktiskā
nodarbība
1 seminārs

2

1 lekcija

Apjoms
stundās

Sagatavot referātu un prezentāciju par brīvi izvēlētas tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā

8

Veikt aptauju par nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem
Veikt komercdarbības formu salīdzinājumu
Veikt tiešo un netiešo faktoru ietekmes analīzi
Veikt brīvi izvēlētas valsts (izľemot Latviju) uzľēmējdarbības vides analīzi (vispārēja
informācija, ekonomiskie rādītāji, nodokļi uzľēmējiem, attīstītākās nozares, attīstības
tendences), iekļaut raksturojošus datus, savus secinājumus un prognozes (apjoms – 3

3
3
8
8
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līdz 5 lpp.). Uzstāšanās seminārā (5 min)
4
Veikt SVID analīzi
4
Izstrādāt vīziju, misiju un mērķus
10
Gatavošanās eksāmenam
Sekmīgi izpildīti visi patstāvīgā darba uzdevumi.
Prasības KRP
Vērtējums veidojas no patstāvīgo darbu vērtējumiem un eksāmena vērtējuma (60% un
iegūšanai
40%)

Mācību
pamatliteratūra

1.

2.

3.

Mācību
papildliteratūra

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Ruperte Indra. Uzľēmuma vadīšana : īsi par galveno teorijā un praksē / Indra
Ruperte; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Lauma Asare ; Ineses Silinieces
noform. - Rīga : Jumava, [2010] : (Tipogrāfija Rota). – 197
Mazā biznesa kurss : mācību līdz. / sagat.: Sniedze Joma, Egita Kalnīte,
Gundega Pelše, Jānis Pujāts, Daina Pūre, Indra Ruperte ; atb. red. Inga
Zariľa ; māksl. Ints Vilcāns. - 2., lab. un papild. izd. - Rīga : Jumava, 2006
(Rēzekne : (Latgales druka). - 326 lpp.
Alsiľa Rasma. Uzľēmējdarbības plānošanas principi un metodes : mācību
līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu
studijām / Rasma Alsiľa, Gunārs Gertners ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Raţošanas un Uzľēmējdarbības ekonomikas katedra. - 2., pārstr. un papild.
izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. - 229 lpp.
Slavinska Inta. Uzľēmējdarbības plānošana un kontrole : [mācību līdzeklis] /
Inta Slavinska ; red. Vija Vāvere. - 2., papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola
Turība, 2005. - 175 lpp.
Abizāre Vēsma. Ievads uľēmējdarbībā : mācību līdzeklis / Vēsma Abizāre. Rīga : RaKa, 2004. - 140 lpp.
Rurāne Marita. Uzľēmējdarbības organizācija un plānošana / Marita
Rurāne. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. - 330 lp.
Pettere Gaida. Riski uzľēmējdarbībā un to vadība : mācību līdzeklis / Gaida
Pettere, Irina Voronova ; Banku augstskola ; māksl. Ieva Tiltiľa. - Rīga : Rasa
ABC, 2003
Zvirbule-Bērziľa Andra. Plānošana un raţošanas procesa organizēšanas
pamatprincipi : māc. līdz. / Andra Zvirbule-Bērziľa, Līga Mihejeva, Anita
Auziľa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004
„Harward Business Review on‖ Uzľēmuma darbības novērtēšana.Rīga:Lietišķās informācijas birojs, 2008.- 179 lpp.
Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā. Sarunas ar Latvijas
uzľēmējiem.- Rīga: Lietišķās informācijas birojs, 2008. -295 lpp.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Paraksts
DSZF prodekāne

1. Periodika: Kapitāls, Forbes, Latvijas Ekonomists,
Lietišķā diena, Dienas bizness, Biznesa psiholoģijas
2. Datu bāzes: Lursoft, LETA, Nozare.lv, NAIS, SAGE,
Latvijas statistika
Interneta resursi: www.biznesam.lv, www.liaa.gov.lv,
www.em.gov.lv, www.ted.com
Meldra Gineite
Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa
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Datums
DSZF domes sēdē, protokola
nr. 14, 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir
vairākas daļas

Starptautiskā tūrisma ekonomika
International tourism economy
Tūrisma vadība
A
2

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dabas un sociālo
Lektors, MBA
zinātľu fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 80
st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
8
*Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Ekonomikas teorija I, II, Tūrisma mārketings, Tūrisma
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) vadība I, II, III
Ekonomika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt priekšstatu par pasaules ekonomikas attīstības
*Kursa mērķi
tendencēm, to ietekmi uz tūrismu, kā arī ekonomikas un
tūrisma savstarpējo ietekmi
Vārds, uzvārds
Mārtiľš Gineitis

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sniedz ieskatu starptautiskajā
tūrismā un starptautiskajā ekonomikā,
tās attīstības tendencēs. Kursa laikā
liela uzmanība tiek pievērsta
ekonomikas un tūrisma mijiedarbībai,
sakarībām.

1. Izskaidrot starptautiskā tūrisma ekonomisko nozīmi.
2. Novērtēt starptautisko tūrismu, tā tendences
globalizācijas un pārmaiľu apstākļos.
Rezultātā studenti spēj analizēt ekonomikas un tūrisma
sakarības, kā arī spēj noteikt globālās tūrisma attīstības
tendences un likumsakarības.
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The course provides information about
the international tourism and the international economy,
its development trends. The course has a strong focus
on economic and tourism interaction.
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa Apjoms
Veids
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes stundās (lekcijas, semināri, praktiskās
formas)
nodarbības, laboratorijas
darbi)
Starptautiskā tūrisma loma un attīstība
2
Lekcija
Tūrisma industrijas modelis
2
½ lekcija, ½ praktiskā
nodarbība
Starptautisko tūristu klasifikācija, viľu vajadzības
4
Lekcija, praktiskā nodarbība
Starptautiskās ekonomikas pamatprincipi
2
½ lekcija, ½ praktiskā
nodarbība
Aktualitātes starptautiskajā ekonomikā
4
Lekcija, seminārs
Pasaules tendences un prognozes starptautiskajā tūrismā
4
Lekcija, seminārs
Tendences pasaulē tūrisma pakalpojumu piedāvājumā
4
Lekcija, seminārs
Tūrisma infrastruktūras attīstības tendences
4
Lekcija, praktiskā nodarbība
Tūristu galamērķa izvēle un motīvi daţādās valstīs
4
Lekcija, seminārs
Kultūru un mentalitāšu atšķirības, to ietekme uz tūrismu
2
Seminārs
*Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Atbilstoši lekciju plānam izstrādāt brīvi izvēlētas valsts
18
raksturojumu, iekļaujot gan ekonomiskos aspektus, gan
arī tūrisma, tūrisma infrastruktūras attīstību pēc dotajiem
kritērijiem.
Izstrādāt eseju un prezentāciju par vienu no dotajām
10
tēmām (Pozitīvie faktori, kas veicina uzľēmējdarbību
mainīgas ekonomikas apstākļos; Jaunākās tendences
uzľēmējdarbībā pasaulē, perspektīvie virzieni; Pagātnes
un nākotnes ekonomika – kopīgais, atšķirīgais un
iespējas; Nākotnes vadītājs – līderis tūrisma sektorā)
Studentu komandā izstrādāt starptautisko tūrismu
10
ietekmējošo faktoru analīzi
Izveidot kādas konkrētas, brīvi izvēlētas valsts tūrista
10
portretu
Piedalīšanās semināros.
*Prasības KRP iegūšanai
Sekmīgi izpildīti visi patstāvīgie darbi.
Eksāmena vērtējums veidojas no patstāvīgo darbu
vērtējumiem.
Oļevskis Grigorijs. Starptautiskā ekonomika: [Māc.
*Mācību pamatliteratūra
līdz.] / G.Oļevskis ; māksl. A. un J.Jaunarāji. - Papild.
izd. - Rīga : SIA "Jānis Roze", 2004. - 189 lpp.
Goeldner Charles R. Tourism: principles, practices,
philosophies / Charles R Goeldner, J.R. Brent Ritchie. 10th ed. - Hoboken, N.J. : J. Wiley, 2006. - XVII, 590 p.
Knowles Tim. The Globalization of Tourism and
Hospitality : a Strategic Perspektive / Tim Knowles,
Dimitrios Diamantis and Joudallah Bey El-Mourhabi. 2nd edition. - London : Thomson, 2004. - 321 p
Ilgspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze,
Mācību papildliteratūra
iespējas : rakstu krājums : starptautiskā zinātniskā
konference, Rīga, 2003. gada 25.aprīlis. - Rīga : Biznesa
augstskola Turība, 2003. - 359 lpp.
Evans Nigel. Strategic Management for Travel and
Tourism / Nigel Evans, David Campbell, George
Stonehouse. - Oxford : Butterworth Heinemann, 2003. 412 p.
Page Stephen J. ((1963-1963-). Transport and
Tourisms : global Perspectives / Stephen J. Page. - 2nd

Periodika, interneta resursi un citi avoti

ed. - Harlow : Pearson Prentice Hall, 2005. - xxiv, 450
p.
The Business of Tourism Management / edited by John
Beech and Simon Chadwick. - Harlow : Prentice Hall,
2005. - XXVI, 577 p.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu, LETA, Nozare.lv,
SAGE, EBSCO, ScienceDirect, http://www.eiropa.lv/
Mārtiľš Gineitis

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14, 12.05.2011.

Kurss apstiprināts:
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.KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa

Tūrisma vadība I; II; III
Tourism management I; II; III
Tūrisma vadība
A daļa
2 KRP (2.sem.), 2 KRP (3.sem.), 2 KRP (4.sem.)

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Diāna Līduma

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

240
24

Amats, grāds
lektore, Mg.oec.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā

23
P

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)

Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Kursa uzdevumi

Ieskaite (I daļa), ieskaite (II daļa), eksāmens (III daļa)

Ekonomikas teorija I (A)
Vadībzinātne
Sniegt pamatzināšanas par vadīšanas principiem, metodēm un funkcijām,
kas var nodrošināt noteiktu mērķu sasniegšanu uzľēmējdarbībā, īpaši, par
tūrisma procesu vadīšanas specifiku un praktiski pielietojamām metodēm
uzľēmējdarbības pārvaldīšanai tūrisma pakalpojumu tirgū.
Izprast:
 organizācijas būtību un veidus,
 vadīšanas procesa nozīmi un nepieciešamību,
 lēmumu pieľemšanas un komunikāciju jautājumus,
 vadīšanas funkciju pielietojamību un nozīmi,
 vadītāja lomu un efektīvas vadīšanas instrumentus,
 vadīšanas procesa praktisko pielietojamību (realizāciju) tūrisma
uzľēmumā.
Spēja analizēt tūrisma uzľēmuma vidi, īstenot vadīšanas procesa
funkcijas tūrisma uzľēmumā.

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

MĒRĶIS: Sniegt pamatzināšanas par vadīšanas principiem,
metodēm un funkcijām, kas var nodrošināt noteiktu mērķu
sasniegšanu uzľēmējdarbībā, īpaši, par tūrisma procesu
vadīšanas specifiku un praktiski pielietojamām metodēm
uzľēmējdarbības pārvaldīšanai tūrisma pakalpojumu tirgū.
SATURS: organizācijas būtība un veidi, vadīšanas procesa
nozīme un nepieciešamība, lēmumu pieľemšana un
komunikācija uzľēmumā, vadīšanas funkciju pielietojums,
vadītāja loma un efektīvas vadīšanas instrumenti, vadīšanas
procesa praktiskā īstenošana tūrisma pakalpojumu
uzľēmumā.

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
OBJECTIVE: To provide basic knowledge of
management principles, methods and functions that can
provide the defined goals in the business, particularly
travel management process specifics and practically
applicable methods of business management in tourism
market.
CONTENTS: The nature and types of organizations,
management process, the importance and necessity,
decision-making and communications in companies,
application of management functions, manager's role and
effective management tools, practical implementation
of the management process in tourism services company.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
I daļa
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Apjoms
stundās

Veids

Organizācija, tās būtība
Organizācija. Formālas un neformālas organizācijas. Organizācijas ārējā vide
un faktori.

4

1 lekcija,
1 seminārs
(patst.d. Nr.1)

Vadīšana. Vadīšanas process
Vadīšanas būtība un nepieciešamība. Vadīšanas procesa sastāvdaļas.
Vadīšanas funkcijas: plānošana, organizēšana, motivēšana, kontrole. Resursi
vadīšanas procesā. Menedţmenta efektivitāte. Pieejas uzľēmuma vadīšanā.
Lēmumi, to pieņemšanas process
Lēmumu veidi. Lēmumu pieľemšanas procesa sastāvdaļas. Kļūdas lēmumu
pieľemšanas procesā.
Komunikācijas
Komunikāciju veidi. Informācijas apmaiľas process, tā sastāvdaļas. Šķēršļi
informācijas apmaiľā.
Vadītājs un laika teorija
Laika faktors vadīšanas procesā. Laika teorijas principi.
Plānošana kā vadīšanas funkcija
Plānošanas būtība. Plānu veidi. Plānu hierarhija. Stratēģiskās plānošanas
process, tā sastāvdaļas. Misija. Mērķi. Vides analīzes nepieciešamība.
II daļa
Organizēšana kā vadīšanas funkcija
Organizēšanas būtība. Organizācijas iekšējā vide, tās sastāvdaļas.
Organizatorisko struktūru veidi, priekšrocības un trūkumi. Organizatoriskās
struktūras izveidošanas priekšnosacījumi.
Vadīšanas līmeņi
Vadīšanas līmeľu raksturojums. Vadīšanas līmeľu veidošanās
pamatnosacījumi. Vadītāja funkcijas atbilstoši vadīšanas līmenim.
Motivēšana kā vadīšanas funkcija
Motivēšanas būtība un nepieciešamība. Motīvu daudzveidība. Motīvu
atbilstība situācijai. Motivācijas teorijas
Kontrole kā vadīšanas funkcija
Kontroles būtība. Kontroles veidi. Kontroles process. Efektīvas kontroles
priekšnosacījumi.
Vadītājs kā profesija
Universāli vadīšanas pamatprincipi.
Vadīšanas stili
Vadīšanas stilu klasifikācija. Vadīšanas stilu veidošanās priekšnosacījumi.
Vadīšanas stilu priekšrocības un trūkumi.
Efektīvas vadīšanas instrumenti

6

2 lekcijas
1 seminārs
(patst.d. Nr.2)

4

1 lekcija,
1 seminārs

4

1 lekcija,
1 seminārs

4

1 lekcija

10

2 lekcijas,
3 semināri
(patst.d. Nr.3)

4

1 lekcija,
1 seminārs
(patst.d. Nr.1)

2

1 lekcija

6

2 lekcijas,
1 seminārs

6

1 lekcija
2 semināri

4

1 lekcija
1 seminārs
1 lekcija
2 semināri
(patst.d. Nr.2)
1 lekcija
1 seminārs
(patst.d. Nr.3)

6

4

III daļa
4

Tūrisma projekti, to veidi

4
Problēmas diagnosticēšana tūrisma projektam
4
Misijas un mērķu nozīmība tūrisma projekta vadībā
4
Tūrisma produkta tirgus izpēte un tūrisma produkti
4

Tūrisma projekta makrovides analīze
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1 lekcija
1 seminārs
1 lekcija
1 seminārs
(patst.d. Nr.1)
1 lekcija
1 seminārs
(patst.d. Nr.2)
1 lekcija
1 seminārs
(patst.d. Nr.3)
1 lekcija
1 seminārs

4

1 lekcija
1 seminārs
Mikrovide tūrisma projektam izveide un novērtēšana
(patst.d. Nr.4)
4
1 lekcija
Darbības plānošanas metoţu pielietojuma iespējas tūrisma projektā
1 seminārs
4
1 lekcija
1 seminārs
Tūrisma projekta budţets
(patst.d. Nr.5)
Studenta patstāvīgais darbs – I daļa
Apjoms stundās (48)
8. Mājas darbs: materiālu studēšana par tēmu: "Organizācijas, uzľēmuma Diskusijas seminārā (vērt.–
un uzľēmējdarbības vides faktoru iedalījums" [Izmant. teor. lit. un iesk.)
elektr.res.]
Darba apjoms – 16 st.
9. Mājas darbs: grupu darbs - ziľojuma sagatavošana par tēmu "Vadīšanas Diskusija grupās, sagatavotā
pieejas izvēles pamatojums" [Izmant. teor.lit., masu informācijas līdz.
ziľojuma prezentācija (~5min.)
un elektroniskos resursus]
(vērt.– atzīme.)
Darba apjoms – 16 st.
10. Mājas darbs: praktiska uzdevuma sagatavošana "Vadīšanas procesa Vērtēšana ieskaitē.
īstenošana grupu darbā"
Darba apjoms – 16 st.
Studenta patstāvīgais darbs – II daļa
Apjoms stundās (48)
Diskusija grupās, sagatavotā
8. Mājas darbs: materiālu studēšana par tēmu: "Organizācijas, struktūras
ziľojuma prezentācija (~5min.)
veidošana" un konkrēta uzľēmuma struktūras analīze [Izmant. teor. lit.
(vērt.– atzīme.)
un elektr.res.]
Darba apjoms – 8 st.
9. Mājas darbs: referāta sagatavošana par tēmu "Vadīšanas stila
Vērtēšana ieskaitē.
veidošanās un vadīšanas instrumentu ielietojums". (Ieteic. apj. ~5 lpp.)
Darba apjoms – 24 st.
Diskusijas problēmseminārā
10. Darbs grupās diskusijas "Vadītāja vadīšanas efektivitātes novērtēšana‖
(vērt.– iesk.)
sagatavošanai [balstoties uz filmas dok.filmas materiālu analīzi]
Darba apjoms – 16 st.
Studenta patstāvīgais darbs – III daļa
Apjoms stundās (48)
1. Darbs grupās: Problēmas koka izveide izvēlētajam tūrisma projektam.
Vērtēšana eksāmenā.
Darba apjoms – 8 st.
2. Darbs grupās: Misijas analīze un mērķu hierarhijas veidošana tūrisma
uzľēmumam
3. Darbs grupās: Mērķpircēju pieprasījuma un konkurences vērtējums
izvēlētajam tūrisma projektam
4. Darbs grupās: Organizatoriskās struktūras izveide un loģiskās shēmas
matrica personāla kvalifikācijas nodrošināšanai
5. Darbs grupās: Projekta izmaksu matricas veidošana

Prasības KRP
iegūšanai
Mācību
pamatliteratūra

Diskusijas problēmseminārā
(vērt.– eksāmenā.)
Darba apjoms – 10 st.
Diskusija grupās, sagatavotā
ziľojuma prezentācija (~5min.)
(vērt.– atzīme.)
Darba apjoms – 12 st.
Vērtēšana eksāmenā.
Darba apjoms – 10 st.

Diskusija grupās, sagatavotā
ziľojuma prezentācija (~5min.)
(vērt.– atzīme.)
Darba apjoms – 8 st.
Teorētiskā kursa apguve, pastāvīgā darba uzdevumu izpilde un sekmīga noslēguma
pārbaudījuma nokārtošana.
I daļa
1. Ruperte I. ((Indra). Uzľēmuma vadīšana : īsi par galveno teorijā un praksē /
Indra Ruperte ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Lauma Asare ; Ineses Silinieces
noform. - Rīga : Jumava, [2010] : (Tipogrāfija Rota). - 197, [2] lpp. : sh., tab. ; 24
cm. - Bibliogr.: [199.] lpp. (13 nos.). ISBN 9789984387413
2. Mazā biznesa kurss : mācību līdz. / sagat.: Sniedze Joma, Egita Kalnīte, Gundega
Pelše, Jānis Pujāts, Daina Pūre, Indra Ruperte; atb. red. Inga Zariľa ; māksl. Ints
Vilcāns. - 2., lab. un papild. izd. - Rīga : Jumava, 2006 (Rēzekne : (Latgales druka). 326 lpp. : diagr., sh., tab. ; 25 cm. ISBN 9984-380-85-8
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Mācību
papildliteratūra

3. Menedţments / mater. sagat. Agnese Pavloviča un Valērijs Praude. - Rīga : Latvijas
Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 2003. - 271 lpp. - (Esi līderis :
Komerczinības
vidusskolēniem) Pieejams
arī
tīmeklī
WWW.
URL:
http://www.luma.lv. ISBN 9984-7081-5-2
4. The Business of Tourism Management / edited by John Beech and Simon
Chadwick. - Harlow : Prentice Hall, 2005. - XXVI, 577 p. : il. - Includes
bibliographical references and index. ISBN 0-273-68801-6
II daļa
1. Pīrsija Robina. Informācijas menedţments : kā taupīt laiku un efektīvi arhivēt
dokumentus gan birojā, gan mājās / Robina Pīrsija ; no angļu val. tulk. Mārtiľš
Pomahs. - Rīga : Jumava, 2006. - 253, [2] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 253.-[254.] lpp.
ISBN 9984-380-71-8
2. Pīrsija Robina. Laika menedţments : kā pārvaldīt laiku un sasniegt savu mērķi /
Robina Pīrsija ; no angļu val. tulk. Sandra Volšteine. - Rīga : Jumava, 2005. - 199,
[1] lpp. : il., tab. ISBN 9984-380-34-3
3. Blančards, Kenets. Efektīvas vadības noslēpumi : kā paaugstināt produktivitāti,
ienākumus un jūsu labklājību / Kenets Blančards, Spensers Dţonsons ; no angļu val.
tulk. Linda Deičmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 118 lpp. - Oriģ. nos.The One
Minute Manager. ISBN 9789934000393
4. Allens, Rodţers E. Vinnijs Pūks un īstie vadības pamati : kas jādara vadītājam, lai
viľš būtu Labs Vadītājs / Rodţers E. Allens ; no angļu val. tulk. Uldis Sīlis ; red.
Diāna Spertāle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 142, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Tulk. no
izd.Winnie-the-Pooh on management. ISBN 9789984378046
5. Evans Nigel. Strategic Management for Travel and Tourism / Nigel Evans, David
Campbell, George Stonehouse. - Oxford : Butterworth Heinemann, 2003. - 412 p.
ISBN 0-7506-4854-6
III daļa
1. Geipele Ineta. Projektu vadīšana : studijām un biznesam / Ineta Geipele, Tatjana
Tambovceva ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Valters un Rapa, 2004 (Rīga : Preses
nams). - 187, [2] lpp. : diagr., sh., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.: 174.-[177.]
lpp. ISBN 9984-7680-3-1
2. Slavinska Inta. Uzľēmējdarbības plānošana un kontrole / Inta Slavinska. - 2.,
papildin. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005. - 175 lpp. : il. (Uzľēmējdarbības bibliotēka ; 37). - Literatūra: 174.lpp. ISBN 9984-7666-2-4
3. Forands Ilgvars. Projekta menedţments / Ilgvars Forands ; red. Inta Ceļdoma. Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2006. - 263 lpp. : tab. - Bibliogr.: 261.lpp.
ISBN 9984-95581-9
4. Ešenvalde Inese. Pārmaiľu vadība / Inese Ešenvalde. - Rīga : Jāľa Rozes apgāds,
2007. - 264 lpp. - Bibliogr.: 261.-264.lpp. ISBN 9789984232133
5. Kalve Ieva. Apseglot pārmaiľu vējus : stratēģiskā un pārmaiľu vadība / Ieva Kalve. Rīga : Turība, 2005 : (SIA "Elpa-2" tip.). - 295 lpp. : diagr., sh., tab., ģīm. ; 20 cm. (Uzľēmējdarbības bibliotēka ; 45). - Bibliogr.: 283.-289.lpp. (98 nos. ISBN 99847666-0-8
6. The Business of Tourism Management / edited by John Beech and Simon
Chadwick. - Harlow : Prentice Hall, 2005. - XXVI, 577 p. : il. - Includes
bibliographical references and index. ISBN 0-273-68801-4
I daļa
1. Alsiľa Rasma. Uzľēmējdarbības plānošanas principi un metodes : mācību līdzeklis
ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām / Rasma Alsiľa,
Gunārs Gertners ; Rīgas Tehniskā universitāte. Raţošanas un uzľēmējdarbības
ekonomikas katedra. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. 229 lpp. : sh., tab. ISBN 9789984328058
2. Edeirs, Dţons. [How to grow leaders Latviešu val.] Kā izaudzēt līderus : septiľi
galvenie efektīvas līderības attīstības principi / Dţons Edeirs ; [no angļu valodas
tulkojusi Evija Rubene]. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 186 lpp. :
il. ; 22 cm. - (Sērija "Līderība" ; 4). ISBN 978998482601
II daļa
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Periodika,
interneta resursi
un citi avoti
Kursa autors:

1. Caune Jānis. Stratēģiskā vadīšana : funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeľa
stratēģija / Jānis Caune, Andrejs Dzedons. - Rīga : De Novo, 2004. - 120, [1] lpp. :
diagr., sh., tab. ; 17 cm. - (Rokasgrāmata ; 13). - Bibliogr.: 119.-120.lpp. - Par aut.:
[121.] lpp. ISBN 9984-96839-1
2. Edeirs Dţons. Līderība un inovācija : kā veidot radošumu komandā un gūt idejas /
Dţons Edeirs ; no angļu val. tulk. Inese Bernsone ; lit. red. Regīna Janmane ; fotogr.
Atis Ieviľš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 126 lpp. : tab. ; 22 cm. (Līderība ; 1). ISBN 9789984991481
3. Hellers Roberts. Darba grupas vadība / R.Hellers ; no angļu val. tulk.
L.Rubene ; red. A.Puriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - (Veiksmīga karjera). ISBN 998417722x. - 72 lpp. : il.
4. Personāla vadības rokasgrāmata / Jūlija Artjuhova, Baiba Kreišmane, Iveta Serţante ;
priekšv. sarakst. Jānis Stauga. - Abonentizdevums. - Rīga : Dienas bizness, 2007. [310] lpp.
5. Reľģe Viesturs. Mūsdienu organizāciju psiholoģija / Viesturs Reľģe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2007. - 215 lpp. : zīm., tab. - Bibliogrāfija: 189.-215. lpp.
ISBN 9789984379142
III daļa
1. Rurāne Marita. Uzľēmējdarbības organizācija un plānošana / Marita Rurāne. - Rīga :
Biznesa augstskola Turība, 2002. - 330 lp.
2. Forands Ilgvars. Biznesa vadības tehnoloģijas / Ilgvars Forands. - Rīga : Latvijas
Izglītības fonds, 2004. - 333 lpp. ISBN 9984-95582-6
3. Edeirs, Dţons. [Art of creative thinking Latviešu val.] Radošas domāšanas māksla :
kā radīt jaunas un izcilas idejas / Dţons Edeirs ; [no angļu valodas tulkojusi Evija
Rubene]. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 119 lpp. ; 22 cm. - (Sērija
"Līderība" ; 6) "Swedbank iesaka"--Uz vāka. ISBN 9789984826134
4. Veal Anthony James. Research Methods for Leisure and Tourism : a practical guide /
Anthony James Veal. - 3rd ed. - Harlow : Financial Times, Prentice Hall, 2006. XXIII, 421 p. - Includes bibliographical references and indexes. ISBN 0-273-682008
Datu bāzes: Lursoft; Nozare.lv; EBSCO; SAGE; ScienceDirect
Periodika: Kapitāls, Forbes, Latvijas Ekonomists, Lietišķā diena, Dienas bizness,
Biznesa psiholoģija
Diāna Līduma

15.03.2011

Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Dekāns/ prodekāns/

Irina Strazdiľa
Paraksta atšifrējums

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas

Lietvedība
Record keeping
Tūrisma vadība
A daļa
2 KRP

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dabas un sociālo
Lektore, filoloģijas zinātľu
zinātľu fakultāte
maģistre
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 st.
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
8
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)
Ieskaite ar atzīmi
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
1. Dokumentēšanas nozīmes un satura izpratne.
Kursa mērķi
2. Teorētisko zināšanu un praktisko iemaľu apguve lietvedības procesa
organizēšanā un īstenošanā atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
3. Praktisko iemaľu apguve pārvaldes dokumentu izstrādāšanā un
noformēšanā.
1. Apgūt zināšanas par lietvedības procesa organizāciju.
Kursa uzdevumi
2. Iepazīties ar galvenajiem lietvedību reglamentējošajiem dokumentiem
LR.
3. Pārzināt dokumentu iedalījumu un dokumentu juridiskā spēka
piešķiršanas nosacījumus.
4. Prast pielietot dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vispārīgos
noteikumus.
5. Apgūt praktiskas iemaľas galveno pārvaldes dokumentu veidu
noformēšanā.
6. Iepazīties ar dokumentu reģistrēšanas un aprites prasībām.
7. Veidot priekšstatu par dokumentu uzkrāšanu, arhīva darba
pamatprasībām, lietu nomenklatūras veidošanu.
Apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas lietvedības darba
Kursa rezultāti
(apgūstamās
organizācijā, pārvaldes dokumentu noformēšanā un dokumentu
kompetences)
saglabāšanā.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Vārds, uzvārds
Ausma Klestrova

Studenti tiek iepazīstināti ar lietvedības darba
organizāciju, dokumentu noformēšanas
noteikumiem un tos regulējošiem normatīviem
dokumentiem, datorlietvedības pamatiem un

Students are acquainted with organisation of
record-keeping, regulations for designing
documents and the standard requirements in the
field, basics of computer record-keeping and the
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elektroniskā dokumenta jēdzienu, lietu veidošanu
un dokumentu saglabāšanu. Tiek veidotas
praktiskās iemaľas pārvaldes dokumentu veidu
noformēšanā.

notion of an electronic document, making files
and storing documents. Practical skills at
designing different types of administration
documents are developed.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma

Apjoms
stundās

1. Lietvedības jēdziens.
1.1. Lietvedības būtība un nozīme pārvaldes darbībā.
1.2. Galvenie lietvedību reglamentējošie normatīvie dokumenti.
1.3. Ieteicamā literatūra un avoti.
2.Lietvedības dienests, lietvedības organizācija.
2.1. Iestādes darbības dokumentēšana un darba ar dokumentiem jēdziens.
2.1. Lietvedības darba organizācijas formas.
2.3. Pamatnosacījumi lietvedības darba organizācijai valsts iestādēs.
3.Dokumentēšana, tās juridiskais pamatojums.
3.1. Iestādes darbības fiksēšana.
3.2. Dokumenta jēdziena skaidrojums šaurākā un plašākā nozīmē.
3.3. Plašāk lietojamās dokumentācijas sistēmas, to īpatnības.
3.4. Prasības juridiskā spēka piešķiršanā dokumentam.
3.5. Elektroniskie dokumenti un elektroniskais paraksts.
3.6. Dokumentu dalījums pēc daţādām pazīmēm: pēc veida, pēc virzības, pēc
sagatavošanas stadijas, pēc darbības un glabāšanas laika, pēc atklātības
pakāpes u.c. pazīmēm.
4. Pārvaldes dokumentu izstrādāšanas tehniskie nosacījumi.
4.1. Papīra formāts, dokumenta malas, burtu lielums, starprindu attālumi u.c.
4.2. Krāsu un tehnisko līdzekļu lietojums, burtu veidi, izcēlumi.
5.Dokumenta teksts.
5.1. Dokumenta teksta iedalījums un teksta veidošanas noteikumi.
5.2. Lietišķais valodas stils, tā galvenie principi un iezīmes.
6.Dokumentu rekvizīti un dienesta atzīmes, to noformēšanas prasības.
6.1. Rekvizīti ar juridisku nozīmi visos vai atsevišķos dokumentu veidos.
6.2. Rekvizīti ar juridisku palīgfunkciju.
6.3. Dokumentu oriģinālu atvasinājumu pareizības apliecināšanas rekvizīti.
6.4. Dokumentos lietojamās dienesta atzīmes.
7.Pārvaldes dokumenti.
7.1. Organizatorisko dokumentu noformēšana.
7.2. Rīkojuma dokumentu noformēšana.
7.3. Izziľu un pārskata dokumentu noformēšana.
7.4. Sarakstes dokumenti jeb darījumraksti, to noformēšana.
7.5. Personālsastāva dokumentācijas noformēšana.
8.Darba ar dokumentiem organizācija.
8.1. Dokumentu uzskaite, reģistrēšana, sagatavošana, nosūtīšana.
8.1. Dokumentu aprites un izpildes kontroles organizācija.
9.Dokumentu sakārtošana un noformēšana turpmākai glabāšanai.
9.1. Arhīvu veidi, uzdevumi un galvenās funkcijas.
9.2. Iestādes arhīva darbības noteikumi.
9.3. Lietu nomenklatūra.
9.4. Lietu veidošana.

1.
2.
3.
4.

Studenta patstāvīgais darbs
Lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu apguve
Teorētisko zināšanu apguve par lietvedības darba organizācijas
pamatprincipiem
Normatīvo dokumentu apguve par elektroniskajiem dokumentiem
Dokumentu rekvizītu shēmas izveide
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Veids

2

Lekcija

2

Lekcija

2

Lekcija

2

Lekcija

2

Lekcija

2

Lekcija

4

Praktiskās
nodarbības

4

Lekcija

6

Praktiskās
nodarbības

1
2

Lekcija
Praktiskās
nodarbības
1
Lekcija
Praktiskās
2
nodarbības
Liepājas
zonālajā
arhīvā
Apjoms stundās
6
6
2
4

5. Juridiskās personas veidlapas sagatavošana
2
6. Bieţāk lietojamo juridiskās personas dokumentu praktiska
16
sagatavošana.
7. Fiziskās personas dokumentu paraugu sagatavošana.
8
8. Teorētisko zināšanu apguve par dokumentu uzkrāšanas un
4
saglabāšanas noteikumiem, normatīvo aktu izpēte.
Piedalīšanās teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. Praktisko uzdevumu
Prasības KRP
izpilde un patstāvīgā darba uzdevumu izpilde. Esejas sagatavošana par arhīvu
iegūšanai
darbības mērķiem un uzdevumiem. Pašvērtējuma testa izpilde teorētisko
zināšanu un praktisko iemaľu pārbaudei. Zināšanu un iemaľu novērtēšanas
forma – ieskaite ar atzīmi.
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība. – 2010.gada Ministru
Mācību
kabineta noteikumi Nr.916.
pamatliteratūra
Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. – R.: Kamene, 2005.
Andrejs Jurevičs. Ievads dokumentēšanā. – R.: Pētergailis, 2003.
Ieva Kalve, J.Augucēvičs. Dokumentu datorizētā sagatavošana. – R.: Biznesa
augstskola ―Turība‖, 2002.
Ieva Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. - R.: Biznesa augstskola ―Turība‖, 2002.
Lietvedība: Komerczinības vidusskolēniem ―Esi līderis‖. – R.: Latvijas
Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, Rīgas Komercskolas Tālmācības
nodaļa, 2003.
V.Skujiľa. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – R.: Zvaigzne ABC, 2003.
V.Skujiľa. Lietišķo rakstu paraugi. - R.: Zvaigzne ABC, 2006.
Arhīvu likums, 2011. gada
Mācību
Dokumentu juridiskā spēka likums, 2010.
papildliteratūra
Lietvedību reglamentējošie tiesību akti un normatīvie dokumenti.
Terminu vārdnīcas.
Zemļanovs V., Krasiļľikova I. Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā.
Lietvedība. Darba un dokumentu apgrozības vadīšanas organizācija. - .R.: 2002.
Ţurnāls „Office manager‖
Periodika,
Tildes biroja dokumentu paraugi
interneta resursi
un citi avoti
07.04.2011.
A.Klestrova

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

I.Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas

Kvantitātes metodes vadībā
Quantitative methods
Tūrisma vadība
A
2KRP

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dina Barute
Dabas un sociālo
Lektore, Mg.sc.educ.
Inese Briška
zinātľu fakultāte
Lektore, Mg.sc.educ.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
8
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Apgūt kvantitatīvās metodes procesa vadīšanā.
Kursa mērķi
Iepazīties ar matemātiskiem modeļiem.
Kursa uzdevumi
Iepazīstināt studentus ar lineārās programmēšanas pamatjēdzieniem.
Iepazīstināt studentus ar matemātisko modeļu atrisināšanas metodēm.
Apgūt datu grupēšanu un grafisko attēlošanu.
Apgūt trenda noteikšanu un izmantošanu.
Kursu beidzot studenti spēs pielietot matemātiskās un statistiskās
Kursa rezultāti
(apgūstamās kompetences)
metodes daţādu procesu vadīšanā.
Latviešu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kursa ietvaros tiks apgūtas matemātiskās un statistiskās Course
provides
knowledge
about
metodes.
mathematical models, linear programming.
Lineārās programmēšanas pamatjēdzieni, matemātisko Course offers statistical methods for
modeļu sastādīšana un atrisināšana. Datu grupēšana un
representing
data,
working
with
attēlošana diagrammās, sakarību pētīšana.
relationships and projecting the future.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma

Apjoms
stundās

Kvantitatīvās metodes un to lietošanas
vispārīgs raksturojums.
Jēdziens par modeli un modelēšanu.
Modeļu veidi.
Jēdziens par matemātisko modeli, labākā risinājuma meklēšana.
Datu attēlošana diagrammās. Daţādu funkciju grafiki. Funkciju lielākās
un mazākās vērtības noteikšana. Brīvie un nosacītie ekstrēmi.
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Veids

2

Lekcija

4

Lekcija,
praktiskā

Lineārās programmēšanas pamatjēdzieni.
Lineārās programmēšanas uzdevumu matemātiskā modeļa sastādīšana un
atrisināšana. Lineārās programmēšanas uzdevumu grafiskā atrisināšana un
izmantojot MS Excel rīku SOLVER.
Transporta uzdevumi. Klasiskais transporta uzdevums. Uzdevumi un to
atrisināšanas metodes.
Statistiskās metodes. Datu grupēšana veidi, attēlošana grafiski.

2
6

Statistiskie raksturlielumi (vidējie un izkliedes rādītāji) un to
aprēķināšana.

4

Procesa modelēšanas pamati. Sakarības starp pazīmēm. Matemātiskā
modeļa identificēšana ar mazāko kvadrātu metodi. Matemātiskā modeļa
identificēšana ar MS Excel Trendline metodi.

4

Dinamikas rindu analīzes un prognozēšanas metodes.

4

2
4

Studenta patstāvīgais darbs

nodarbība
Lekcija
Lekcija,
praktiskās
nodarbības
Praktiskās
nodarbība
Lekcija,
praktiskā
nodarbība
Lekcija,
praktiskā
nodarbība
Lekcija,
praktiskā
nodarbība

Lekcija,
praktiskā
nodarbība

Apjoms stundās

Patstāvīgā darba uzdevumi

48

Sekmīgi nokārtots eksāmens
Prasības KRP
iegūšanai
1. Peļľa Marija. Optimizācijas uzdevumi ekonomikā : Mācību līdzeklis / Marija
Mācību
Peļľa, Māra Gulbe. - Rīga : Datorzinību Centrs, 2003. - 159 lpp.
pamatliteratūra
2. Augucēvičs Jānis. Praktiskie uzdevumi datorzinībās un risinājumi / Jānis
Augucēvičs, Juris Ozols, Egmonts Treiguts. - Rīga : Biznesa augstsk. "Turība",
2001. - 119 lpp.
3. Arhipova Irina. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam : māc. līdzeklis /
Irina Arhipova, Signe Bāliľa. 1.d. - Rīga : Datorzinību centrs, 1999. - 164 lpp.
1. D. Kļaviľš. Optimizācijas metodes ekonomikā I, II. Rīga: Datorzinību centrs.
Mācību
2000. – 203 lpp.
papildliteratūra
2. Curwin Jon. Quantitative Methods : a Short Course / Jon Curwin and Roger
Slater. - London : Thomson, 2004. - x, 14, 326 p.
http://www.cengage.co.uk/curwin3/students/ppt.htm
Periodika, interneta
resursi un citi avoti
I.Barute
Kursa autors:
I.Briška
Paraksts
Paraksta
Datums
atšifrējums
Kurss apstiprināts:
I.Strazdiľa
Dekāns/
prodekāns/

Paraksta
atšifrējums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir
vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Māra Zeltiľa

Pētījumu metodoloģija
Research Methodology
Tūrisma vadība

A
2 KRP

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte

Amats, grāds
Docente, dr. biol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
8
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Ieskaite
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Vadībzinātne
Zinātņu nozare/apakšnozare
Iepazīstināt studentus ar zinātnisko pētījumu metodoloģiju, sistematizēt zināšanas
Kursa mērķi
par zinātniska pētījuma īstenošanas priekšnosacījumiem tūrisma vadībā, tā loģisko
norisi, metodoloģiju, datu vākšanas, apstrādes, analīzes metodēm. Attīstīt praktiskas
zinātniski pētnieciskā darba tūrisma vadībā izstrādes iemaľas.
Kursa uzdevumi  Izskaidrot pētniecībā lietoto terminu specifiku.
 Iepazīstināt studentus ar zinātnisko pētījumu metodoloģiju un metodiku.
 Apgūt zinātnisko pētījumu plānošanas un organizēšanas metodiku.
 Veidot priekšstatu par kvalitatīvo un kvantitatīvo pieeju pētniecībā.
 Iepazīstināt studentus ar empīriskās informācijas iegūšanas metodēm.
 Iepazīstināt studentus ar iegūto datu apkopošanas, apstrādes un analīzes posmiem
pētniecībā.
 Izstrādāt un nostiprināt praktiskās iemaľas pētījumu veikšanā tūrisma vadībā un
brīvā laika organizēšanā.
Sekmīga studiju kursa satura apgūšanas rezultātā studenti iegūst nepieciešamās
Kursa rezultāti
(apgūstamās
zināšanas pētījumu metodoloģijā, kas nepieciešamas studiju darbu izstrādāšanai un
kompetences)
patstāvīgai pētījumu veikšanai- spēj formulēt pētniecības mērķus un uzdevumus
tūrisma vadības jomā, sastādīt eksperimentālo pētījumu plānus, veikt iegūto
eksperimentālo datu matemātisko apstrādi, izmantojot datorprogrammas un
matemātiskās analīzes metodes.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Sniegt ieskatu pētniecībā lietoto terminu skaidrojumos. To provide insight into explanation of terms
Pētījuma vispārējās pazīmes, saturs, galvenās
used in research. General features of research,
sastāvdaļas. Pētījuma veidi pētniecībā. Pētījuma
content, main components. Forms of research.
plānošana/organizēšana. Kvantitatīvie un kvalitatīvie
Research planning/organization. Quantitative
pētījumi, to specifika un galvenās atšķirības. Daţādu
and qualitative research its specific features
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pētījumu metoţu pielietojums pētniecībā, to
and main differences. Different study methods
raksturojums un pamatojums. Instrumentārija
usage in research its disposition and
veidošana un tā veidošanas pamatprincipi. Ģenerālās
substantiation. Forming instruments and its
kopas un izlases noteikšana. Iegūto empīrisko datu
basic principles. Definition of general sets and
apstrāde, interpretēšana. un izmantošana pārskata
selection. Processing acquired empirical data,
sagatavošanai.
interpretation and its usage to prepare review.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
2
1lekcija
Pētnieciskās terminoloģijas skaidrojumi.
4
Pētījums.
1 lekcija
Pētījuma vispārīgās pazīmes, nozīme, aktualitāte..
1
seminārs
Problēmas pamatojuma izvirzīšana pētījumam.
Pētījuma mērķis un uzdevumi.
Objekts un priekšmets.
Hipotēze(-s).
2
1 lekcija
Pētījumu veidi.
Pilotpētījumi, pamatpētījumi. Lietišķie pētījumi, teorētiskie pētījumi.
Izlases pētījumi, masveida pētījumi.
2
1 lekcija
Pētījumu darba plāna sagatavošana.
Pētījuma norises galvenie etapi un to secība.
2
1 lekcija
Pētījumu programmas izstrādes principi.
Programmas teorētiskās un metodiskās daļas veidošanas pamatprincipi.
2
Kvantitatīvā pieeja un kvalitatīvā pieeja pētniecībā.
1 lekcija
Specifika un galvenās atšķirības.
Izmantošanas iespējas.
4
1 lekcija, 1
Zinātnisko pētījumu vadībzinātnē metodes un nozīme. Zinātnisko
praktiskais darbs
pētījumu tūrisma vadībā specifika un piemēri.
Sociālo zinātņu pētījumu metodes.
Aptaujas metode un aptaujas tipi.
Aptaujas anketas izstrādes pamatprincipi.
Interviju veidi.
Novērošanas metode.
Dokumentanalīze.
Kontenanalīze.
Fokusgrupu diskusijas (intervijas).
Respondentu apjoma noteikšana.
Ģenerālā kopa un izlase. Izlases veidi. Ticamība.
Datu vākšanas process pētniecībā.
Lauka darbs.
Iegūto datu apstrāde.
Iegūto (empīrisko) datu sagatavošana apstrādei, iegūto datu apstrāde.
Ieskats kvantitatīvo datu apstrādes programmas SPSS for Windows
izmantošanā.
Ieskats kvalitatīvo datu apstrādes programmas Voice Editing
izmantošanā.
Studenta patstāvīgais darbs

4

1 lekcija
1 seminārs

2

1 lekcija

4

1 lekcija
1 seminārs
1 lekcija
1 seminārs

4

Terminu skaidrojošās vārdnīcas izveide.
Formulēt pētījuma problēmu individuāli izvēlētai tēmai, kura saistīta ar tūrisma
jomu. Izvirzīt mērķi, uzdevumus, objektu, priekšmetu, hipotēzi(-es). Veikt
galveno jēdzienu interpretāciju.
8. Interpretēt pamatjēdzienus kādas sociālas problēmas (studenta izvēle) izpētei.
9. Zinātniskas publikācijas analīze un rezultātu prezentācija
10. Patstāvīgi izstrādāt aptaujas anketu, balstoties uz anketas izstrādes
pamatprincipiem.
6.
7.
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Apjoms
stundās
6 stundas
6 stundas

6 stundas
6 stundas
6 stundas

11. Veikt novērošanu, fiksēt rezultātus.
12. Veikt ekspertu interviju (individuāli izvēloties ekspertu vides jomā). Veikt

transkripciju.
Prasības KRP
iegūšanai
Mācību
pamatliteratūra

Mācību
papildliteratūra

8 stundas
10 stundas

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja tiek izpildītas sekojošas prasības:
2) izstrādāti visi patstāvīgie darbi;
3) iesniegta un pozitīvi novērtētā pētījuma koncepcija.
14. Laķis Pēteris. Socioloģija. Ievads socioloģijā. – R.,Zvaigzne ABC, 2002.
15. Goša Zigrīda. Statistika : Mācību grāmata / Zigrīda Goša. - Rīga : Latvijas
Universitāte, 2003. - 334 lpp. ISBN 9984-661-51-2
16.
Kroplijs, A. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga:
RaKa, 2004.-178 lpp.
17.
Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis ekonomikas un
vadības fakultāšu studentiem.-Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte ,
2005.-97 lpp.
18.
Mc.Burney, D.H., White, Th.,L. Research Methods. Seven Edition.
Thomson Learning, 2007, 441 p.
19. Veal, A.J. research Methods for Leisure and Tourisms. A practical Guide.
Pearson Education, 2006, 421 p.
1. Lasmanis Aivars. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un
psiholoģijas pētījumos. – Rīga: SIA „Mācību apgāds NT‖, 1999. – 190 lpp.
Eko Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Rozes apgāds, 2006.- 319 lpp.
Bredberijs, E. Izcilas prezentācijas prasmes: ko teikt un kā izturēties prezentācijā, lai
pamāktu vēlamo rezultātu.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 139 lpp.
1. TNS Latvia. Tiešsaiste: http://www.tns.lv/
2. 2010 Экономика. Социология. Менеджмент Tiešsaiste:
http://www.ecsocman.edu.ru/vocabulary/index.html
2.
3.

Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

3. Latvijas reģioni, augstskolas un zināšanu pārnese. Tiešsaiste:
http://www.petnieciba.lv/
4. Centrālas statistikas pārvaldes datu bāze. Tiešsaiste:
http://data.csb.gov.lv/dialog/statfile16.asp
5. EUROSTAT - Eiropas Savienības statistikas datubāze. Tiešsaiste:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Māra Zeltiľa

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Irina Strazdiľa

Kurss
apstiprināts:
DSZF
prodekāne

Paraksta atšifrējums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP

Darījumu tiesiskās attiecības tūrismā
Business relationships in tourism
Tūrisma vadība
A daļa
2 KRP

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir
vairākas daļas
Vārds, uzvārds
IVETA TUMAŠČIKA

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte
80

Amats, grāds
Mg. iur.

st.)

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

11

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

5
P
Eksāmens
-

Tiesību zinātne
Dot ieskatu par tūrisma nozares institucionālo pārvaldību,
vispārēju priekšstatu par darījumu būtību, atbildības
jautājumiem; iepazīstināt studentus ar tūrisma nozari
regulējošajiem tiesību aktiem, akcentējot tūrismu kā
pakalpojumu, prasības, kādas tiek izvirzītas tūrisma
pakalpojumam, patērētāju tiesību aizsardzību.
1. Raksturot tiesību izcelsmi, būtību, to galvenos institūtus
tūrisma jomā.
2. Sniegt pamatzināšanas par privāto un publisko tiesību
normatīvajiem tiesību aktiem, to hierarhiju.
3. Veidot prasmes orientēties plašajā normatīvo tiesību aktu
klāstā.
4. Veidot praktiskas iemaľas atsevišķu juridiska rakstura
dokumentu analīzē un sagatavošanā.
5. Sniegt pamatzināšanas tiesību aizsardzības jomā.
Studenti ieguvuši izpratni par tiesību teorijas pamatjēdzieniem,
privātajām, publiskajām tiesībām, galvenajiem institūtiem,
tiesību aizsardzības mehānismu; prot orientēties plašajā
normatīvo aktu klāstā, prot patstāvīgi pielietot tiesību aktus,
sagatavojot un analizējot juridiska rakstura dokumentus.

Latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

Kursa valoda

Kurss paredzēts nejuridisko programmu
studentiem Kursa apguve sniedz priekšstatu
par tiesību izcelsmi, būtību, struktūru,
svarīgākajiem
tiesību
teorijas
pamatjēdzieniem, iepazīstina ar galvenajiem
tiesību institūtiem tūrisma jomā, kā arī veido
prasmes izmantot normatīvos aktus ikdienas

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

The course is made for students who are not studying
in law study programs. The course gives a point of
origin of rights and laws, its merits, structure, the
main concept, tourism industry institutions, laws
safeguard mechanism. It also makes skills to
use and understand laws in daily life and gives
practical skills to make and analysis juridical
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dzīvē, kā arī praktiskas pamatiemaľas documents – mandate, agreement.
juridisku dokumentu – pilnvara, līgums analīzē un sagatavošanā.
Tēma un apakštēma

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms
stundās

Veids
(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

4
1,5 lekcija
1. Tiesību teorijas pamatjautājumi
0,5 praktiska nodarbība
- tiesību avoti, to klasifikācija;
- normatīvie akti, klasifikācija, dokumenta juridiskais
spēks;
- tiesību norma, tiesību normu klasifikācija, tulkošana;
- fiziskas, juridiskas personas, pārstāvība;
- tiesībspēja, rīcībspēja
4
1,5 lekcija
2. Latvijas tiesību sistēma
0,5 praktiska nodarbība
- pasaules tiesību loki;
- Latvijas tiesību sistēma, tiesību nozares;
- likumdošanas process Latvijā;
- tiesu iekārta, civilprocess, kriminālprocess, to
atšķirības;
- tiesību aizsardzības iestādes
4
2 lekcijas
3. Publiskās tiesības
- personas datu aizsardzība;
- tūrisma nozares institucionālā sistēma;
- administratīvais pārkāpums;
- krimināltiesības, kriminālatbildība
10
2 lekcijas
4. Saistību tiesības
3 praktiskas nodarbības
- darījuma, līguma jēdziens, līgumu saistošais spēks,
civiltiesiskā atbildība;
- tūrisma darījumam izvirzāmās prasības;
- netaisnīgi līguma noteikuma;
- svarīgāko civiltiesisko līgumu veidi tūrisma jomā;
- patērētāju tiesību aizsardzība
10
4 lekcijas
5. Darba tiesības un citas speciālo tiesību nozares
1 praktiska nodarbība
darba tiesību principi;
- darba līgums kā tiesību avots;
- disciplināratbildība;
- komercdarbības tiesiskie aspekti;
- autortiesības, intelektuālā īpašuma aizsardzības
mehānismi
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Normatīvo aktu un teorētiskās literatūras apguve
24
Gatavošanās testam
6
Mājas darbu – pilnvaras, līguma sagatavošana
18
Lekciju teorētiskā materiāla apguve
*Prasības KRP iegūšanai
Nozares tiesību terminu izpratne
Sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi
Eksāmena sekmīga nokārtošana.
1. Balodis Kaspars. Ievads civiltiesībās / Kaspars
*Mācību pamatliteratūra
Balodis ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2007. - 383 lpp.
2. Darba likums ar komentāriem. - Rīga : Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība, 2010. - 303 lpp.
3. Torgāns Kalvis (1939-). Saistību tiesības : mācību
grāmata 1.daļa. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. 315 lpp.
4. Torgāns Kalvis (1939-). Saistību tiesības : mācību
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avoti

grāmata. 2.daļa. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008. 359 lpp.
1.
Grudulis Māris. Ievads autortiesībās / Māris
Grudulis. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006. - 253 lpp.
2.
Krastiņš Uldis (1933-). Krimināllikuma zinātniski
praktiskais komentārs / U. Krastiľš, V. Liholaja, A.
Niedre ; zin. red. U. Krastiľš. 1. Vispārīgā daļa. - Rīga :
AFS, 2007. - 431 lpp.
3.
Pleps J. Konstitucionālās tiesības / J.Pleps,
E.Pastars, I.Plakane. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004. 732 lpp.
4.
Terehovičs Vladimirs (1956-). Tiesībsargājošās
institūcijas Latvijā / Vladimirs Terehovičs. - Rīga :
Latvijas Vēstnesis, 2007. - 180 lpp.
1. Latvijas Republikas Satversme
2. Dokumentu juridiskā spēka likums
3. Personas datu aizsardzības likums
4. Informācijas atklātības likums
5. Patērētāju tiesību aizsardzības likums
6. Administratīvo pārkāpumu kodekss
7. Krimināllikums
8. Autortiesību likums
9. Darba likums
10. Civillikums
11. www.likumi.lv
12. www.juristavards.lv
13. www.lv.lv
14. www.ur.gov.lv
Iveta Tumaščika

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Paraksts
DSZF prodekāne

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa
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KURSA KODS VadZP085
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Uzľēmumu pārvaldības sistēmas
Kursa nosaukums latviski
Management systems of organizations
Kursa nosaukums angliski
Biznesa un organizāciju vadība,
Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek
Tūrisma vadība
piedāvāts studiju kurss
A
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa
2
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Māra Zeltiľa
Dabas un sociālo
docente, Dr. biol.
Meldra Gineite
zinātľu fakultāte
lektore, Mg.sc.tqm
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
80
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie
8
un laboratorijas darbi = 2 st.)
8
Semināru vai praktisko nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 5- P
6 – akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais)
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Uzľēmējdarbība (A), Vadības teorija I,II (A),
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Stratēģiskā vadība I,II (B), Dokumentu pārvaldība
un lietišķās attiecības (B), Vides ekonomika (B)
Vadībzinātne
Zinātņu nozare/apakšnozare
Radīt izpratni par daţādu pārvaldības sistēmu
Kursa mērķi
darbības principiem, pielietojamību un nozīmi
organizācijas attīstībā
1. Iepazīstināt ar pārvaldības sistēmu veidiem un
to savstarpējās integrācijas iespējām.
2. Veidot prasmes izvēlēties organizācijai
atbilstošāko pārvaldības sistēmas veidu un
plānot sistēmas ieviešanu un uzturēšanu
Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences)
Spēja piedalīties pārvaldības sistēmu ieviešanas
plānošanu un sertificētu sistēmu uzturēšanā.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kursa ietvaros tiek aplūkota pārvaldības sistēmu
In the course have discussed such themes as
izveidošanās vēsture, attīstība, pamatprincipi, veidi un
history, development, principles and
nozīme. Īpaša uzmanība tiek pievērsta vides pārvaldības meaning of management systems. Special
sistēmas (VPS) komponentiem un plānošanai atbilstoši
attention is given to environmental
ISO 14001 standartam, kā arī mūsdienu tendencēm VPS management systems‘ components and ISO
vai to elementu izvēlei atbilstoši uzľēmuma attīstībai;
14001 standard, also ISO 9001:2008 and its
ISO 9001:2008 standarta prasībām un to ieviešanai
implementation.
organizācijā
Kursa uzdevumi

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
I daļa. Organizācijas vadības sistēma
Kvalitātes vadības filozofijas attīstība un būtība.
2
Pārvaldības sistēmu aktualitāte un būtība. Definīcijas.
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Veids

Lekcija

Produktu un pakalpojumu kvalitātes raksturotāji, rādītāji

2

Procesu vadība organizācijā:
-procesu identificēšana;
- procesu mijiedarbība;
-procesu rezultātu noteikšana
ISO 9001:2008 standarta būtība un saturs, tā prasību
skaidrojums
Pārvaldības sistēmas ieviešanas projekts, tā vadība
Organizācijas iekšējie auditi, to būtība un organizēšana,
sistēmas sertificēšanas process
II daļa. Vides pārvaldības sistēmas
VPS veidi un to vieta pārvaldības sistēmu tīklā
VPS atbilstoši ISO 14001 specifiskie ieviešanas un
uzturēšanas principi
VPS galvenie komponenti (vides politika, tiešie un
netiešie vides aspekti, pārvaldības programmas,
sagatavošanās ārkārtas situācijām, sakari, monitorings un
mērījumi, vadības pārskats)
VPS attīstības tendences. Ekodizains un tā stratēģijas.
Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma. Darba
aizsardzības sistēma.
Priekšnoteikumi VPS ieviešanai. Iepazīšanās ar VPS
funkcionēšanu konkrētā uzľēmumā
Studenta patstāvīgais darbs

4

½ lekcija, ½ praktiskā
nodarbība
Lekcija, praktiskā nodarbība

4

Lekcija, seminārs

2
2

Lekcija
½ lekcija, ½ praktiskā
nodarbība

2
2

Lekcija
Lekcija, pārrunas

4

Lekcija, seminārs

2
2

Lekcija, praktiskais darbs
Lekcija

4

Seminārs. Mācību ekskursija
Apjoms
stundās
5

Izstrādāt konkrēta uzľēmuma procesu mijiedarbību un noteikt procesu mērījumus, kas
ļautu pārliecināties par sistēmas efektivitāti. Rezultātus prezentēt seminārā.
Atrast kādā no LiepU pieejamajām zinātnisko rakstu datu bāzēm rakstu angļu valodā
4
(apm.10 lpp.) par pārvaldības sistēmām, izlasīt un sagatavot īsu stāstījumu grupas
biedriem par izlasīto
Identificēt kāda uzľēmuma pārvaldības problēmu, pamatojot to ar faktiem un
15
pierādījumiem un piedāvāt 2 alternatīvus risinājumus, nosakot katram variantam gan
ieguvumus, gan zaudējumus. Prezentācija seminārā
Atbilstoši VPS standartiem sertificētie uzľēmumi Latvijā- skaita dinamika, sadalījums pa
6
nozarēm, sertificējošās iestādes u.c.- analīze, grafisks atspoguļojums, prezentācijas
sagatavošana
Tiešo un netiešo vides aspektu noteikšana konkrētā uzľēmumā- novērtējuma veidlapu
6
aizpildīšana
VPS ieviešanas atbilstoši ISO 14001 un EMAS salīdzinājums- kopīgais un atšķirīgais,
8
ieguvumi un šķēršļi
Gatavošanās semināram par priekšnoteikumiem veiksmīgai VPS ieviešanai uzľēmumā/
4
iestādē
Prasības KRP iegūšanai
 Sekmīgi izpildīti visi patstāvīgie darbi.
 Gala vērtējums veidojas:
60 % no patstāvīgo darbu vērtējuma
40 % no rakstiska eksāmena vērtējuma
1. I.Belmane, K. Dalhamars. Rokasgrāmata vides pārvaldības
Mācību pamatliteratūra
sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām.Lunda, Zviedrija, 2002, 197 lpp.
2. A. Maurāns. Starptautiskie kvalitātes standarti ISO 14000 un
EMAS: profesionālās apmācības kursa materiāli.- Latvijas
piesārľojuma profilakses centrs, 2000. 61 lpp.
3. Zygon Baltic Consulting, „KVS pamati‖ —R: apgāds Biznesa
partneri, 2003
4. J. Leilands. Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums.-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rīga, Latvijas Vēstnesis
J. Benders. Ekodizaina attīstība vides pārvaldības studijās. –
Latvijas Universitātes raksti, 2007, 717. sēj. 332.-341. lpp.
A. Sundkvist, G. Finnveden. Stakeholders needs study on
indicators for IPP (Integrated Product Policy).-Journal of Cleaner
Production, 2005, XX.1-4 pp.
Zygon Baltic Consulting, „KVS iekšējais audits‖ —R: apgāds
Biznesa partneri, 2004.
Zygon Baltic Consulting, „KVS izveidošana, ieviešana un
uzturēšana‖ —R: apgāds Biznesa partneri, 2005
Uzľēmuma darbības novērtēšana. Harward Business Review,
Lietišķais Informācijas dienests, 2008
Pildavs Jānis. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati / Jānis Pildavs. Rīga : Kamene, 2002. - 56 lpp
www.lka.lv
www.lvs.lv
www.lppc.lv
www.iso.org
www.biznesam.lv
SAGE, EBSCO
Māra Zeltiľa
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Latvijas vēsture un tūrisms
History of Latvia and tourism
Tūrisma vadība
A daļa
2 KRP 3.semestrī pilna laika; 4.semestrī nepilna laika

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Ārija Kolosova

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
80 stundas
5 lekcijas

Amats, grāds
Docente, Dr.hist.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
9 praktiskās nodarbības
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
1-4 – akadēmiskā bakalaura
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Kultūras vēsture, A daļa
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Vēsture
Zinātņu nozare/apakšnozare
Iepazīt Latvijas vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma pielietošanas iespējas daţādos
Kursa mērķi
tūrisma veidos

Kursa uzdevumi

1.Iegūt zināšanas par teorētiskajiem jautājumiem un problemātiku;
2.Pielietot iegūtās zināšanas praktiski;
3.Analizēt un izvērtēt pieejamo informāciju un saskatīt pilnveidošanas iespējas.

Kursa rezultāti
(apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Iegūtās zināšanas prot pielietot, izvērtējot pieejamo informāciju, realizējot galvenokārt
kultūras tūrisma mērķus, kā arī saskata pielietošanu citos tūrisma veidos; novērtē
konkrēto objektu un vietu izmantošanas iespējas izziľas, kultūras u.c. tūrisma attīstīšanā.

Latviešu
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
Studenti iepazīst Latvijas vēstures un kultūrvēsturiskā
mantojuma raksturīgākās iezīmes, saskata tā
pielietošanas iespējas, iepazīstot konkrētas vietas un
objektus, novērtē un analizē tos, izvērtē to izmantošanu
daţādu tūrisma veidu realizācijā.

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Students learn about history of Latvia and heritage
characteristics, see possibilities of its use,
discovering specific places and objects, evaluate and
analyze them, appraise their use in realization of
different types of tourism.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms stundās
Ievads. Latvijas vēstures pielietošanas iespējas tūrismā. Latvijas vēstures
2
un tūrisma veidu sasaistes iespējas.
Latvijas vēstures līdz 19.gs. teorētiskie aspekti. Saistība ar
6
kultūrvēsturisko mantojumu pieminekļiem.

Tēma un apakštēma

20.gs. Latvijas vēstures teorētiskie aspekti. Saistība ar kultūrvēsturisko
mantojumu, pilsētbūvniecības, arhitektūras un industriālajiem
pieminekļiem.
Latvijas vēstures pielietošanas iespējas izziľas tūrismā.

6

Kultūrvēsturiskā mantojuma un vietu pielietošanas iespējas kultūras
tūrismā.

6

192

4

Veids
Lekcija
Lekcijas,
praktiskā
nodarbība
Lekcijas,
praktiskā
nodarbība
Praktiskās
nodarbības
Praktiskās
nodarbības

Latvijas vēstures pielietošanas iespējas lauku tūrismā ar kultūras tūrisma
elementiem, literārajā tūrismā.
Latvijas vēstures pielietošanas iespējas sakrālajā tūrismā.

2

Kultūrvēsturiskā mantojuma pielietošanas iespējas tūrisma attīstībā
Liepājā.

4

2

Praktiskās
nodarbības
Praktiskās
nodarbības
Praktiskās
nodarbības

Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms
stundās

1. Latvijas vēstures līdz 19.gs. teorētiskā materiāla galveno atziľu apguve, saskatot pielietošanas
10
iespējas tūrismā.
2. 20.gs.Latvijas vēstures teorētiskā materiāla galveno atziľu apguve, saskatot pielietošanas
10
iespējas tūrismā.
3. Papildināt zināšanas un iepazīties ar kādas Latvijas vietas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu.
16
Sagatavot un prezentēt apkopoto informāciju.
4. Papildināt zināšanas un iepazīties ar Liepājas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu. Sagatavot un 12
prezentēt apkopoto informāciju.
Sekmīga Latvijas vēstures teorētiskā materiāla testu izpilde; kādas Latvijas vietas
Prasības KRP
vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma prezentācija un praktisks pētījums; prezentācija
iegūšanai
par Liepājas kultūrvēsturiskā mantojuma pielietošanas iespējām.
1.Tūrisma likums
Mācību
2.Makkerčers B. Kultūras tūrisms. Tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības
pamatliteratūra
partnerība. Rīga, 2007
1.Kurlovičs G., Tomašūns A. Latvijas vēsture vidusskolai. 1.,2. daļa. Rīga, 1999
Mācību
2.Butulis I., Zunda A. Latvijas vēsture. Rīga, 2010
papildliteratūra
3.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2008
4.Studentu pētniecības darba tēmai atbilstoša literatūra par Latvijas vietām un
kultūrvēsturisko mantojumu.

Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

1.Dālderis I. Kultūras tūrisma piedāvājums un aktualitātes Latvijā. Rīga, 25.08.2010. –
www.km.gov.lv
2. www.turismabizness.lv
3. http://culturelablv.wordpress.com
4.www.tourism-culture.com
Ārija Kolosova

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa
Paraksta atšifrējums
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Datums
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14, 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Inese Briška
Dina Barute
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Pārbaudes forma/-as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Informācijas tehnoloģijas
Information Technology
Tūrisma vadība
A
4 KRP

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo
zinātľu fakultāte
160

Amats, grāds
Lektore, mg.sc.educ
Lektore, mg.sc.educ

1.sem. 8
2.sem. 8
1.sem. 12
2.sem. 4
P

1.sem. ieskaite
2.sem. eksāmens
Datorzinātne
Iepazīt MS Office programmas lietojumus praktiskā darbībā.

1. Dot iespēju apgūt datoru kā rīku daţādu vadības un
organizatorisku problēmu risināšanā.
2. Radīt priekšstatu par informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju ietekmi sabiedriskajos un ekonomiskajos
procesos.
Kursa rezultāti (apgūstamās
Kursu beidzot studenti varēs izveidot lielformāta dokumentu
kompetences)
un apstrādāt datus ar daţādiem paľēmieniem, veikt datu
analīzi. Pratīs pielietot tekstapstrādes un izklājlapu lietotnes
iespējas ikdienas uzdevumu veikšanā, kā arī citu
ekonomisku problēmu risināšanā.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kursā tiek apgūta lielformāta darbu, tai
Course offers the designing and presentation of large skaitā referātu, diplomdarbu, kursa darbu
scale paper (reports, diploma and source papers).
noformēšana, to prezentēšana. Kā arī
Course offers data filtering and methods of
paredzēts aplūkot datu atlases un apstrādes
information processing.
paľēmienus, Excel funkciju lietojumus un
Course provides knowledge about various functions
datu analīzes iespējas.
usefulness.
Kursā tiek sniegtas zināšanas par iGoogle Course gives view about iGoogle resources.
resursu izmantošanu.
Kursa uzdevumi

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
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Tēma un apakštēma

Apjoms
stundās

Veids

Informācijas tehnoloģijas I
Tekstapstrādes lietotne.
8
Lekcijas, praktiskās
Lielformāta darba veidošana. Titullapa. Darbs ar stiliem.
nodarbības
Automātiskais satura rādītājs. Lapu pārtraukumi, sekciju
pārtraukumi. Lapu numerācija. Attēlu/tabulu u.tml. automātiskā
numerācija. Vēru veidošana. Norāţu veidošana uz attēliem,
tabulām, literatūru. Objekti. Tabulas, tabulācija.
Prezentāciju veidošana
2
Lekcija
Izklājlapu lietotne.
6
Lekcija, praktiskās
Daţādu tabulu izveide un formatēšana. Šūnu/šūnu apgabalu
nodarbības
formatēšana, nosacījuma formatēšana. Procentu atrašana;
Pamatfunkcijas. Diagrammas un funkciju grafiki.
Informācijas tehnoloģijas II
Izklājlapu lietotne.
Datu saraksti. Datu kārtošana. Datu atlase. Starprezultāti.
8
Lekcijas, praktiskās nod.
Šķērsgriezumu tabulas un diagrammas. Datu analīze.
Excel funkcijas daţādu uzdevumu risināšanā
2
Praktiskās nod.
 matemātiskās un trigonometriskās funkcijas;
2
Praktiskās nod.
 statistikas funkcijas
4
Lekcija, praktiskās nod.
 loģiskās funkcijas;
2
Praktiskās nod.
 datuma un laika funkcijas;
2
Praktiskās nod.
 teksta funkcijas.
4
Praktiskās nod.
 informācijas apstrādes funkcijas;
2
Praktiskā nod.
 finanšu funkcijas.
Datu validācija. Darblapu sasaiste. Darblapu aizsardzība.
4
Lekcija, praktiskā nod.
Darbs tiešsaistē, izmantojot iGoogle. Dokumentus, izklājlapas,
2
Lekcija
prezentācijas, veidlapas un koplietot tos.
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Veikt patstāvīgā darba uzdevumus.
76
Iepazīties ar vienu no bezmaksas programmām.
20
1.sem. sekmīgi nokārtoti 3 pārbaudes darbi vai kārto ieskaiti par semestrī
Prasības KRP iegūšanai
apgūto vielu.
2.sem. sekmīgi nokārtoti 3 pārbaudes darbi vai kārto eksāmenu par
semestrī apgūto vielu.
1. http://office.microsoft.com/lv-lv/ - MS Office 2010
Mācību pamatliteratūra
2. http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/ - MS Word 2007, 2010
3. http://office.microsoft.com/lv-lv/excel-help/FX010064695.aspx - MS
Excel 2007, 2010
1. http://www.liepu.lv/uploads/files/Studiju_darbu_rakstisana_
Mācību papildliteratūra
noformesana_12_05_2010.pdf
2. Augucēvičs Jānis. Praktiskie uzdevumi datorzinībās un risinājumi /
Jānis Augucēvičs, Juris Ozols, Egmonts Treiguts. - Rīga : Biznesa
augstsk. "Turība", 2001. - 119 lpp.
Periodika, interneta
1. MS Excel, MS Word 2007 [elektroniskais resurss] : multimediju
resursi un citi avoti
mācību materiālu DVD / Rīgas Tehniskā universitāte. Tālmācības
studiju centrs. - Versija 2009.1. - Rīga : Ceļvedis IT, 2007. - 1
DVD Nosaukums no diska uzlīmes.
D.Barute
Kursa autors:
I.Briška
Paraksts

Paraksta
atšifrējums
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Datums

Kurss apstiprināts:

I.Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta
atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.14,
12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja kursam
ir vairākas daļas

Informācijas sistēmas
Information Systems
Tūrisma vadība
A daļa
2 KRP

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Inta Znotiľa
Dabas un sociālo
Lektore, Mg.sc.educ.
Vineta Tomsone
zinātľu fakultāte
Asistente, Mg.sc.educ., Mg.ing.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80 stundas
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
4 (8 stundas)
st.)
*Semināru vai praktisko nodarbību
12 (24 stundas)
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; P
7- doktora; P – profesionālais)
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Informācijas tehnoloģijas (A daļa)
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) Viesnīcu sistēmu vadība (B daļa)
Datorzinātne/Datu apstrādes sistēmas un datortīkli
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt zināšanas par informācijas sistēmām, to
Kursa mērķi
projektēšanu, plānošanu, realizēšanu un pielietošanu.
Iemācīt izveidot un uzturēt programmā Microsoft
Kursa uzdevumi
Access veidotu datu bāzi, izveidot vienkāršu lietotāja
sistēmu datu bāzei, iemācīt, kā efektīvi veikt plaša
apjoma datu kārtošanu, atlasi, grupēšanu un analīzi,
izmantojot paplašinātās vaicājumu un pārskatu iespējas
datu atlasei un kārtošanai. Iemācīt veidot formas.
Sniegt zināšanas un praktiski iemācīt rīkoties ar
rezervēšanas sistēmu „Galileo‖.
Kursa rezultāti (apgūstamās
Zināšanas un praktiska pieredze darbā ar datu bāzu
kompetences)
vadības sistēmu Microsoft Access un rezervēšanas
sistēmu „Galileo‖.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Studiju
kurss
iepazīstina
ar The aim of the course is to introduce to information
informācijas sistēmām un to izstrādes systems and general principles of their development.
galvenajiem
principiem.
Sniedz Course of study to impart knowledge of working with
pamatzināšanas darbā ar datu bāzu database management systems Microsoft Access; to
vadības sistēmu Microsoft Access. instruct how to create database tables, filters, queries,

197

Iemāca veidot datu bāzes tabulas,
filtrus, vaicājumus, formas, pārskatus
un iemāca uzturēt savu datu bāzi.
Studiju kurss sniedz praktiskas
iemaľas darbā ar rezervēšanas sistēmu
"Galileo".

forms, reports and trained to maintain its own
database.
Study course provides practical skills for using the
reservation system "Galileo".

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
Informācijas sistēmas un datu bāzes jēdzieni. Datu bāzes
2
veidošanas teorētiskie principi.
Darba uzsākšana datu bāzu vadības sistēmā Microsoft Access.
Tabulas kā datu bāzes pamats. Datu bāzes tabulu veidošana un
galvenās darbības ar tām. Lauku tipi un to īpašības.
Informācijas meklēšanas komandas, filtri. Vienkāršu vaicājumu
2
veidošana.
Vaicājumi. Kritēriju, loģisko un matemātisko izteiksmju
2+2
izmantošana atlases vaicājumos.
Tabulu relācijas. Vaicājumu veidošana, izmantojot vairākas
2
tabulas un relācijas.
Formas veidošana. Vadības pogu ievietošana formā.
2
Pārskatu sagatavošana un drukāšana.
2
Vadības formas izveidošana.
2
Rezervēšanas sistēmas, to darbības principi.
2
Rezervēšanas sistēma "Galileo" – lidojumu rezervēšana, viesnīcu 2+12
rezervēšana, automašīnas īre.
Studenta patstāvīgais darbs

Veids
Lekcija

Praktiskais
darbs
Lekcija,
praktiskais darbs
Praktiskais
darbs
Praktiskais d.
Praktiskais d.
Praktiskais d.
Lekcija
Lekcija,
praktiskais darbs
Apjoms
stundās
Studentam jāizpilda visi nodarbību laikā uzdotie patstāvīgie darbi.
30
Jāizveido nelielas datu bāzes projektējums: tabulu nodefinēšana, datu tipi un 8
īpašības, saites starp datu tabulām.
Jāizveido datu bāze pēc dotā uzdevuma: tabulas, formas, nepieciešamie 10
vaicājumi, pārskati.
Visu nodarbību laikā uzdoto patstāvīgo darbu un kontroldarbu
Prasības KRP
izpilde.
iegūšanai
1. http://office.microsoft.com/lvMācību
lv/access/FX100646911062.aspx?ofcresset=1
pamatliteratūra
2. Kleidere I. Microsoft Access 2000. – R.: Apmācības un
konsultācijas centrs "GRĀDA", 2001., 126 lpp.
3. http://www.ask-travelport.com
1. Lukaţis Dz. Datu bāzes vadība. Programma Microsoft Access. –
Mācību
R.: Biznesa augstskola Turība, 2000, 95 lpp.
papildliteratūra
2. Поспед Б.С. Access 2000 Базы данных и приложения. Лекции
и упражнения.-К.:‖ДиаСофт‖, 2000.
3. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных:разработка и управление.
Пер.с англ.под ред.С.Каратыгина. - Москва: БИНОМ, 1999. 704 с.
4. Яргер Р. Д., Риз Д., Кинг Т. MySQL и mSQL : Базы данных
для небольших предприятий и Интернета.
Пер.А.Виноградова,С.Маккавеева. - Санкт-Петербург :
Символ-Плюс, 2000. - 560 с.
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Periodika, interneta
resursi un citi avoti
Kursa autori:

5. Базы данных : Интеллектуальная обработка
информации /В.В.Корнеев,А.Ф.Гареев,С.В.Васютин,В.В.Райх
- Москва : Издатель Молгачева С.В., 2001. - 496 с.
http://www.galileo.com/galileo/en-bl/
I.Znotiľa
V.Tomsone
Paraksts

Paraksta atšifrējums

27.05.2011.
Datums

Kurss apstiprināts:
I.Strazdiľa
Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14,
12.05.2011.

B daļa
KURSA KODS
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
EKOTŪRISMS
Ecotourism
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/- Tūrisma vadība
ām tiek piedāvāts studiju kurss
B
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu
skaits;
KRP 2
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība Amats, grāds
Vineta Kulmane
lektore, pedagoģijas maģistre
Jānis Kārkliľš
asistents
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 80
st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 16
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko nodarbību 16
skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, Tūrisma ģeogrāfija, tūrisma pamati
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Vides zinātne, tūrisms
Zinātņu nozare/apakšnozare
1. Sniegt ieskatu ekotūrisma jēdzieniskajā
*Kursa mērķi
izpratnē un principos, veidošanās vēsturiskajos
priekšnoteikumos.
2. Veidot izpratni par ekotūrismu un ilgtspējīgu
tūrismu un tā priekšrocībām, pamatot zināšanu
un personāla izglītošanas nozīmi ilgtspējīga
tūrisma attīstībā un tā vadībā;
3. Attīstīt profesionālā darba prasmes un iemaľas
un to izmantošanu praksē.
1. Dot ekotūrisma raksturojumu, motivāciju un
*Kursa uzdevumi
vadlīnijas tālākai praktiskai pielietošanai gan
studiju praksē, gan arī profesionālā darbībā.
2. Izskaidrot starptautisko nostāju, vadošās
rekomendācijas un to lomu ekotūrisma
attīstības perspektīvai Latvijā.
3. Apgūt iemaľas ekotūrisma vadībā un darba
plānošanā; gida prasmju un iemaľu veidošanā.
4. Veidot izpratni par ilgtspējīgu tūrisma attīstību
un tā nozīmi : priekšnosacījumiem,
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*Kursa
rezultāti
kompetences)

(apgūstamās

organizēšanu un pārvaldību, sertificēšanas un
tirgzinību.
Zināšanas un prasmes ekotūrismā,
psihoemocionālās kompetences, kritiskās
domāšanas un lēmuma pieľemšanas prasmes.
Latviešu val.
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Understand the environment and tourism
interaction and integration. Analyze the importance
of environmental factors for sustainable tourism
development and planning. Assess the methods of
environment and tourism for sustainable
development.

Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Izprast vides un tūrisma mijiedarbības,
un integrācijas veidus. Analizēt vides
faktoru nozīmi ilgtspējīga tūrisma
pakalpojumu veidošanā, plānošanā.
Izvērtēt un prast saskatīt paľēmienus
vides un tūrisma ilgtspējīgas attīstības
veicināšanai.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II Apjoms Veids
daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas stundās (lekcijas, semināri, praktiskās
pārbaudes formas)
nodarbības, laboratorijas darbi)
2
lekcija
Tūrisma un vides mijiedarbība.
Ar vidi un tūrismu saistīta terminoloģija. Apkārtējā
vide kā tūrisma eksistences un attīstības
pamatnosacījums. Tūrisma ietekmes uz dabas vidi,
to novēršanas veidi. Vides gidi, to nozīme vides
izglītošanā. Tūrisma ietekme uz sabiedrību un
kultūru. Negatīvās ietekmes piemēri pasaules
tūrisma praksē.
lekcija, seminārs
Vadlīnijas dabas resursu iekļaušanai ilgtspējīga 4
un videi draudzīga tūrisma piedāvājuma
popularizēšanā.
Piemēru analīze par Latvijas tūrisma piedāvājumā
iekļautajiem un popularizētajiem dabas objektiem
(teritorijām) un citiem nozīmīgiem dabas resursiem
(negatīvie‖ un „pozitīvie piemēri, to analīze).
Vadlīnijas un kritēriji dabas objektu (teritoriju,
biotopu, sugu) popularizēšanas piemērotības
preventīvai novērtēšanai, iekļaujot tos ilgtspējīga un
videi draudzīga tūrisma piedāvājumā un reklāmā
seminārs
Tūrisma vadības un vides aizsardzības 4
plānošana.
Tūrisms ĪADT un Natura 2000 teritorijās.
Normatīvie akti tūrisma attīstības plānošanai īpaši
aizsargājamās teritorijās. Vides aizsardzības politika
Latvijā. Latvijas dabas aizsargājamās teritorijas :
rezervāti, nacionālie parki, liegumi, dabas parki,
dzirnavdīķi, dabas pieminekļi. Augu un dzīvnieku
valsts aizsardzība Latvijā.
Ilgtspējīga tūrisma plānošana.
2
seminārs
Ilgtspējīga tūrisma indikatori.
lekcija
Latvijas ratificētās konvencijas un vides 2
aizsardzības likumdošana.
Ramsāres konvencija,UNESCO konvencija, CITES
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jeb Vašingtonas konvencija, Bernes konvencija,
Bonnas konvencija, Līgums par sikspārľu
aizsardzību
Eiropā,
Helsinku
konvencija,
Riodeţaneiro konvencija. Latvijas likumdošana- par
vides aizsardzību (1991), par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām (1993), aizsargjoslu likums (1997),
sugu un biotopu aizsardzības likums (2000).
2
Globālās vides problēmas un tūrisma industrija.
Globālā sasilšana. Ozona slāľa noārdīšanās. Cilvēka
ietekme uz populācijām un ekosistēmām.
Urbanizācija un vide. Pārtuksnešošanās un zemes
degradācija.

lekcija

*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
Tūristu aktivitātes dabā- to pozitīvās un negatīvās
6
sekas, organizēšanas ieteikumi, konkrēti piemēri.
Ekotūrisma stratēģijas analīze.
6
Prezentācijas sagatavošana- videi draudzīga tūrisma 6
piedāvājuma raksturojums.
Dabas objekta analīze pēc noteiktiem kritērijiem.
6
*Prasības KRP iegūšanai
Piedalīšanās lekcijās un praktiskajās nodarbībās 70 %,
patstāvīgo darbu un projekta sagatavošana 30 %;
eksāmens. Kumulatīvais vērtējums.
1. Environmental Science (Ed.L.Ryden) Uppsala, Baltic
*Mācību pamatliteratūra
Universtity Press, 2003.
2. M. Kļaviľš, O. Nikodemus, V.Segliľš, V.Melecis,
M.Vircavs, K.Āboliľa. Vides zinātne. – Rīga: LU
Akadēmiskais apgāds, 2008.
3. M. Vakerneidţels, V. Rīss Mūsu ekoloģiskās pēdas
nospiedums R. : Norden AB, 2000.
4. Dabas tūrisma iespējas Latvijā. – R.: TAVA, 2002.
5. Dţ. Holnejs Dţ. K. Tūrisma bizness. – R.: Jāľa sēta,
1999.
6. Ekotūrisma attīstības plāns Kurzemes rietumu
piekrastei. –R.: VARAM, Metsahalliitus, 1999.
7. Ekotūrisms Latvijā ( Umweltveraglicher Tuorismus in
Lettlad); VAK apvienība ―Arkādija‖/ 1994., Rīga
8. Ilgtspējīga tūrisma attīstība. Rakstu krājums. - R.:
Turība, 2003.
9. Latvijas tūrisma attīstības koncepcija. – R.: VARAM,
1997.
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi 1. Ţurnāls„Vides vēstis‖(skat. www.videsvestis.lv)
2. Ekotūrisma attīstības stratēģija, 2001 (skat.
avoti
www.rigaregion.lv/Uploads/01Strategia.doc)
3. J.Smaļinskis. Kas ir Natura 2000 teritorijas, LLTA
„Lauku ceļotājs‖,2007. (skat.
www.macies.celotajs.lv)
4. J.Smaļinskis. Vides, sociālie un ekonomiskie
aspekti lauku tūrisma ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanā LLTA „Lauku ceļotājs‖, 2006.
(skat.www.macies.celotajs.lv)
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5. Rokasgrāmata lauku tūrisma uzľēmējiem
ilgtspējīgai saimniekošanai Natura 2000 teritorijās,
LLTA „Lauku ceļotājs‖,2008.
(skat. www.macies.celotajs.lv)
6. J.Smaļinskis. Vadlīnijas un piemēri dabas resursudabas objektu, biotopu, sugu un teritoriju
iekļaušanai ilgtspējīga un videi draudzīga tūrisma
piedāvājuma popularizēšanā, LLTA „Lauku
ceļotājs‖, 2006. (skat.www.macies.celotajs.lv)
7. J.Smaļinskis. Vadlīnijas videi/tūristiem draudzīga
un ilgtspējīga velotūrisma maršruta plānošanā un
izveidē īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000
teritorijās, LLTA „Lauku ceļotājs‖, 2007.
(skat.www.macies.celotajs.lv)
8. Tūristu aktivitātes dabā. Ieteikumi un praktiski
piemēri piedāvājuma veidošanai, LLTA „Lauku
ceļotājs‖, 2009 (skat. www.macies.celotajs.lv)
9. Ilgtspējīgs tūrisms
(skat.http://vide.lu.lv/coastlearncd/tourism/targets.ht
m)
10. World Tourism Organization-Ecotourism
http://www.world-tourism.org/sustainable/IYEMain-Menu.htm
11. The International Ecotourism Society
http://ecotourism.org.tw/dl.htm
Kursa autors:
Paraksts

Vineta Kulmane
Paraksta
atšifrējums

15.04.11.
Datums

Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa katedras
sēdes
piederības)
protokols Nr.

Datums

Paraksts

Datums

Katedras vadītājs:
Paraksta
atšifrējums

* Obligāti aizpildāmie lauki
** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma)
Kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu skaits var mainīties atkarībā no LiepU spēkā esošajiem rīkojumiem.
Skatīt:
1) 2009.gada 17. februāra rīkojumu nr. 14-v;
2) 2009. gada 3 augusta rīkojumu nr. 53-v
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Grāmatvedība
Kursa nosaukums latviski
Accounting
Kursa nosaukums angliski
Tūrisma vadība
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
B daļa
*Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
2 KRP (5.sem.)
sadalījums pa semestriem, ja kursam
ir vairākas daļas
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Lilita Ābele
Dabas un sociālo
zinātľu fakultāte
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 80
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
8
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
P
Kursa līmenis
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Ekonomikas teorija I,II
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Amats, grāds
Lektore, Bac.oec.,
Mg.env.sc.

Ekonomika, Finanses un kredīts
Radīt izpratni par grāmatvedību kā sistēmu,
iepazīstināt ar grāmatvedības uzskaites
paľēmieniem, kontiem, kontu iedalījumu,
apgrozījumu, bilances sastādīšanas principiem,
uzľēmuma ienākumiem un izdevumiem, peļľas un
zaudējuma aprēķina sastādīšanas principiem.
1. Radīt izpratni par grāmatvedību kā sistēmu.
Kursa uzdevumi
2. Veidot izpratni par bilanci, peļľas vai zaudējumu
aprēķinu, to struktūru un uzskaites principiem.
3. Mācēt kontēt darījumus izmantojot bilances un
operāciju kontus, kā arī PVN aprēķinus.
4. Mācēt aprēķināt amortizācijas atskaitījumus
finanšu un nodokļu vajadzībām.
5. Mācēt aprēķināt darba algas un ieturamos
nodokļus.
Mācēt sastādīt bilanci un peļľas vai zaudējumu
aprēķinu pēc darījumiem kontos.
Kursa rezultāti (apgūstamās
Pēc sekmīgas kursa apgūšanas students spēj
kompetences)
orientēties naudas plūsmā uzľēmumā, pieľemot
lēmumus spēj tos finansiāli pamatot
Latviešu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi
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Studiju kursā tiek izklāstīta grāmatvedības
Of the study course are set out in the
kārtošanas sistēma, ieľēmumu un izdevumu
bookkeeping system, revenue and expense
attaisnojuma dokumentu pamatojums
source documents justification for income
ieľēmumu un izdevumu atzīšanai. Nodokļu
and expenses recognition. For tax
aprēķināšanas un ieturēšanas kārtība. Gada
calculation and withholding procedures. The
pārskatu sastādīšanas principi.
drafting of a annual report.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
4
1 lekcijas
Grāmatvedības attīstība, nozīme, uzdevumi,
1 praktiskā nodarbība
galvenie mērķi, prasības, pieņēmumi.
Grāmatvedības pamatprincipi.
Darījuma reģistrēšana.
Nepieciešamie rekvizīti
Dokumentu aprite uzľēmumā.
Darījumu kontēšana.
4
1 lekcijas
Grāmatvedības likumdošana LR to regulējošie
1 praktiskā nodarbība
likumi un pamatprasības
Atbildība par grāmatvedības kārtošanu.
Dokumentu glabāšanas ilgums, arhīvs.
Nodokļu likumdošana.
8
2 lekcijas
Grāmatvedības objekti, to raksturojums,
2 praktiskās nodarbības
līdzsvarošana, bilance, tās uzbūve
Līdzekļi, līdzekļu avoti, to raksturojums, pazīmes.
Līdzekļu iedalījums grupās, apakšgrupās.
Līdzekļu avotu iedalījums grupās, apakšgrupās.
Bilances sastādīšanas pamatprincipi.
6
1 lekcija
Konti, kontu plāns, kontu iedalījums,
2 praktiskās nodarbības
apgrozījums, divkāršais ieraksts
Konti, to nepieciešamība un objektu uzskaite.
Kontu plāns, tā uzbūves principi.
Divkāršais ieraksts, tā būtība un kontroles
nepieciešamība
Kontu iedalījums grupās, grupu raksturojumi. Aktīvo
un pasīvo kontu apgrozības shēma. Ieraksti ţurnālos
vai ţurnāl –orderos. Kontu slēgšana.
Grāmatvedības organizācijas formas, uzskaites
2
1 lekcija
reģistri. Kļūdu labošana grāmatvedības dokumentos
un reģistros.
Grāmatvedības gada pārskati, to sastādīšanas
4
1 lekcija
pamatprincipi.
1 praktiskā nodarbība
Uzľēmuma darbības finansiālo rezultātu uzskaite,
4
1 lekcija
ieľēmumi, izdevumi, peļľa un zaudējumi, peļľas
1 praktiskā nodarbība
izlietojums.
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
1. Grāmatvedības objekti, bilances uzbūve , tās 8
sastādīšanas principi, līdzekļi, līdzekļu avoti.
2. Darījumu kontēšana atbilstoši darījuma saturam.
8
3. Aktīvie, pasīvie konti, to apgrozījums, kontu
slēgšana.
4. Darba algas aprēķini, darba devēja un darba 8
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ľēmēja nodokļu aprēķini.
5. Bilances sastādīšana iekļaujot peļľas vai
8
zaudējumu kontu.
6. Peļľas sadales principi, norēķini par dividendēm. 8
1. Lekciju apmeklējums obligāts.
*Prasības KRP iegūšanai
2. Laicīgi izpildīti mājasdarbi.
3. Pozitīvi nokārtots eksāmens.
1. Likums ―Par grāmatvedību‖.
*Mācību pamatliteratūra
2. Konsolidēto gada pārskatu sastādīšanas rokasgrāmata –
LR Finansu ministrija – Rīga: Finansu ministrija,2000.
3. Benze I. Finansu grāmatvedība. – R., Grāmatvedis, 1995.
4. Daņēviča D. – Finansu pārskatu revīzija – Rīga: Biznesa
augstskola‖Turība‖, 2003.
5. Grāmatvedības pamati : mācību grām. / Regīna
Grigorjeva, Anna Jesemčika, Inguna Leibus, Anastasija
Svarinska ; atb. red. G. Kalniľa. - Papildināts 2002.gada
izd. - Rīga : Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta
akadēmija, 2006. - Bibliogr.:100.lpp.
1.
Januška M. – Finansu un grāmatvedības kontrole firmā, Mācību papildliteratūra
Rīga: Merkūrijs LAT,2002.
2. Januška M. – Grāmatvedības uzskaite praktiskās
situācijas, - R., Merkūrijs LAT, :360.lpp.
3. Januška M. – Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti, - R.,
Merkūrijs LAT, ISBN 9984-640-19-1, 223.lpp.
4. Malderis G. - Revīzija un audits. – Rīga, Turība, 2000,
86.lpp.
5. Malderis G. - Grāmatvedība, revīzija, audits. – Rīga,
Turība, 2002, 127.lpp.
6. Rodionova L. – Esmu gatavs VID pārbaudei – Rīga:
Dienas bizness,2002.
7. Stiglica L. – Finansu grāmatvedības praktikums. – Rīga,
ISBN 9984-543-81-1, 2001, 80.lpp.
8. Finanšu grāmatvedība : mācību līdzeklis / Mārīte
Grandāne, Eleonora Martemjanova, Ingrīda Mārāne,
Vineta Meţaraupe, Aino Soopa ; red. Oskars Lapsiľš. Rīga : RaKa, 2004 : (SIA "Izdevniecība RaKa"). -169 lpp.
Periodika, interneta resursi
un citi avoti

Kursa autors:
Kurss
apstiprināts:

Paraksts
DSZF
prodekāne

1. Laikraksts ―Latvijas vēstnesis‖
2. Ţurnāls ―Latvijas ekonomists‖
3. Ţurnāls ―Bilance‖
Lilita Ābele
Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa
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15.03.2011.
Datums
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 12,
17.03.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as,
kurai/-ām tiek piedāvāts
studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Lilita Ābele
Kopējais stundu skaits (1 KRP
= 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija,
seminārs, praktiskie un
laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa,
kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Kursa uzdevumi

Uzľēmuma finanšu vadība
Company finance management
Tūrisma vadība
B daļa
2 KP (6.sem.)

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dabas un sociālo zinātľu Lektore, Bac.oec., Mg.env.sc.
fakultāte
80
8

8
P
Ieskaite
Ekonomikas teorija I, II
Uzľēmējdarbība I,II
Stratēģiskā vadība I,II
Grāmatvedība
Ekonomika, Finanses un kredīts
Radīt izpratni par uzľēmuma finanšu vadības
nepieciešamību, par tās veikšanas paľēmieniem un
metodēm, koeficientu aprēķināšanu un koeficientu
ekonomiskās jēgas interpretāciju. Mācēt novērtēt
uzľēmuma nepieciešamību pēc papildus ieguldījumiem.
Radīt izpratni par uzľēmumam nepieciešamajiem
pamatlīdzekļiem un apgrozāmajiem līdzekļiem. Mācēt
pielietot ekonomiskos aprēķinus praktiskā uzľēmuma
vadīšanā.
1. Iepazīties ar teorētiskajām finanšu analīzes atziľām,
metodēm, finanšu rādītāju aprēķināšanas un
interpretēšanas paľēmieniem;
2. Veikt uzľēmuma finanšu pārskatu salīdzinošo un
strukturālo analīzi, noskaidrojot pārmaiľu cēloľus;
3. Aprēķināt likviditātes, stabilitātes, aktivitātes un
rentabilitātes rādītājus, izteikt vērtējumu un salīdzināt
pārmaiľas ar iepriekšējiem pārskata periodiem un
konkurējošā uzľēmuma datiem;
4. Noteikt finansiālo stāvokli ietekmējošos faktorus un tā
uzlabošanas iespējas;
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5. Noteikt potenciālās riska sfēras;
6. Izstrādāt ieteikumus uzľēmuma finanšu situācijas
uzlabošanai.
Kursa rezultāti (apgūstamās
Students māk patstāvīgi analizēt uzľēmuma saimniecisko
kompetences)
un finansiālo darbību, prognozēt uzľēmuma attīstību un
ieteikt uzľēmuma finansiālās darbības uzlabošanai
nepieciešamos risinājumus.
Latviešu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Noklausoties kursu, studenti gūs izpratni: Upon hearing the course, students will gain
-kā lasīt finanšu pārskatus: Bilanci, peļľas understanding of:
un zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas
-How to read financial statements: balance sheet
pārskatu;
and profit and loss account, cash flow statement;
- gūs izpratni par to, kāda ir atšķirības
- Will gain understanding of what is the
starp peļľu un naudas atlikumu bankas
difference between profit and cash-balance bank
kontā.
account.
- vadītāja stratēģisko un taktisko lēmumu - Head of strategic and tactical decisions will
ietekmi uz naudas plūsmu un peļľu;
impact cash flows and earnings;
- par to, kā novērtēt uzľēmuma finanšu
- On how to assess the company's financial
stāvokli, izmantojot finanšu rādītājus, un
condition using financial indicators, and how to
kā noteikt situācijas attīstības tendences
fix the situation Trends
-par to kā sastādīt uzľēmuma budţetu un -On how to make the company's budget and
tekošās uzľēmuma darbības prognozes.
current business outlook.
Iegūtās zināšanas un prasmes dos
Knowledge and skills acquired will enable:
iespēju:
- Effectively communicate with owners, banks,
- efektīvāk komunicēt ar īpašniekiem,
investors, suppliers, customers.
bankām, investoriem, piegādātājiem,
- More precisely define the tasks at different
klientiem.
levels of the enterprise.
- precīzāk formulēt uzdevumus
daţādos uzľēmuma līmeľos.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Uzņēmuma finanšu vadība II
8
2 lekcijas
Finanšu analīze
Finanšu analīzes jēdziens.
2 praktiskie darbi
Finanšu
analīze
kā
vadības
lēmumu
pieľemšanas bāze.
Uzľēmuma finanšu pārskatu nozīme un
sastādīšanas principi.
Finanšu analīzes principi un secība.
Galveno finanšu rādītāju analīze.
16
4 lekcijas
Finansiāli ekonomiska stāvokļa analīzes
4 praktiskie darbi
metodes
Uzľēmuma finanšu pārskatu vertikālā un
horizontālā analīze, bilances trīs ―zelta‖ likumi.
Finansu koeficienti, koeficientu iedalījums.
Kapitāla struktūra, finansu svira, tās
ekonomiskā un finansiālā jēga.
Likviditātes koeficienti, absolūtā, starpseguma,
kopējā, darba kapitāls.
Aprites koeficienti, aktīvu, ilgtermiľa
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ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, krājumu,
debitoru, kreditoru, raţošanas cikls.
Aktīvu plānošana uzľēmumā, naudas un peļľas
attiecības ar aktīvu vadīšanu saistīto problēmu
risinājumi.
Rentabilitātes rādītāji, peļľu 10 ietekmējošie
faktori, Du Pond analīzes sistēma.
Uzľēmuma analīze izmantojot visus rādītājus
un to dinamiku laikā.
Uzņēmumu vadīšanas politika krīzes
apstākļos.
Finansiālā stāvokļa krīzes mēroga noteikšana.
Bankrota prognozēšana, Altmana modelis,
atšķirības A/S un SIA tā pielietojumā.
Studenta patstāvīgais darbs
Uzņēmuma finanšu vadība II
1. Teorētiskās literatūras analīze par
finanšu pārskatu vertikālo un
horizontālo analīzi.
2. Teorētiskās literatūras analīze par
finanšu koeficentiem.
3. Sagatavots referāts par Du Ponda vai
Altmana modeli.
4. Gatavošanāš ieskaitei

*Prasības KRP iegūšanai

*Mācību pamatliteratūra

8

2 lekcijas
2 praktiskie darbi

Apjoms stundās
12

12
12
12
1. Lekciju apmeklējums obligāts.
2. Laicīgi iesniegti patstāvīgie darbi.
3. Pozitīvi nokārtots eksāmens.
Par katru laicīgi neiesniegtu patstāvīgo
darbu eksāmena atzīme tiek samazināta par
1 balli.
1. Pelšs A. Vadības grāmatvedība :
(Mācību līdzelkis) / A.Pelšs.
2.daļa Izmaksu analīze lēmumu
pieľemšanai. - Rīga : KIF "Biznesa
Komplekss", 2001. - 232 lpp.
2. Pelšs A. Vadības grāmatvedība :
(Mācību līdzeklis) / A.Pelšs.
1.daļa Izmaksu uzskaite un
pašizmaksas kalkulācija. - Rīga : KIF
"Biznesa Komplekss", 2001. - 200 lpp.
3. Rurāne Marita. Uzľēmuma finansu
vadība / Marita Rurāne. - Rīga : SIA
"Turības mācību centrs", 1997. - 255
lpp.
5. Rurāne Marita. Uzľēmuma finanses /
Marita Rurāne ; māksl. Arta Ozola4.
Jaunarāja un Jānis Jaunarājs. - Rīga :
Jumava, 2007. - 266 lpp. :
6. Rūrāne Marita. Uzľēmējdarbības
pamati / Marita Rūrāne. - Rīga : SIA
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Mācību papildliteratūra

"Turības mācību centrs", b.g. - 184 lpp.
7. Rurāne Marita. Uzľēmējdarbības
organizācija un plānošana / Marita
Rurāne. - Rīga : Biznesa augstskola
Turība, 2002. - 330 lp.
9. Rurāne Marita. Raţošana / Marita
Rurāne. - Rīga : SIA "Turības mācību
centrs", [1999]. - 126 lpp.
10. Dūdele Alīna. Finansu vadības pamati :
TEMPUS projekts / A.Dūdele,
T.Korsaka ; Banku augstsk. (proj.
kontraktors Latvijā) ; LR IZM ;
Tālākizgl. attīst. fonds (proj.
koordinators Latvijā). - Rīga : Banku
augstskola, 2001. - 104 lpp.
11. Eiteman David K. Multinational
Business Finance / David K. Eiteman,
Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett ;
With Chuck C.Y. Kwok. - Ninth
Edition. - New York : Addison-Wesley
Publishing Company, Inc., 2001. - [953]
p.
12. Irvins Deivids. Finansu kontrole /
Deivids Irvins. - Rīga : VTF, 1994. 192 lpp.
8.
13. Ivanova Olga. Starptautiskie finanšu
pārskatu standarti / Olga Ivanova. Rīga : Merkūrijs LAT, [2004]. - 211
lpp.
14. Ķeniņš-Kings Gundars. Amerikas
pieredze uzľēmumu vadībai : izlase
lietišķām pārrunām / Gundars ĶeniľšKings ; red. Ligita Liepa. - Rīga :
Biznesa partneri, 2002. - 288 lpp.
15. Korsaka Terēza. Finanšu vadība :
[mācību līdzeklis] / Terēza Korsaka ;
Banku augstskola ; māksl. Ieva Tiltiľa. Rīga : Rasa ABC, 2003 (Rēzekne : (SIA
"Latgales druka"). - 59, [1] lpp. : tab. ;
30 cm. - Bibliogr.: 59.-[60.] lpp.
16. Lembdens Dţons. Mazā biznesa
finanses : Praktiska pieeja /
Dţ.Lembdens, D.Tardţets ; tulk. SIA
VTF. - Uzľēmējdarbības b-ka mazajā
biznesā. - Rīga : Kopuzľēmums VTF,
1994. - 112 lpp.
1. No idejas līdz panākumiem : alternatīvie
finansējuma avoti / Daiga AuziľaMelalksne, Jānis Dubrovskis, Juris
Grišins, Mikus Janvars, Mārtiľš
Krūtainis, Jānis Skutelis, Ģirts
Tihomirovs, Aiva Vīksna ; zin. red. Vita
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Periodika, interneta resursi un citi avoti
Kursa autors:
Paraksts
Kurss
apstiprināts:

DSZF prodekāne

Zariľa ; vāka noform.: Artūrs Maurāns ;
fotogr.: Aivars Siliľš. - Rīga : Lietišķās
informācijas dienests, 2009. - 192 lpp.
2. Ivanova Olga. Starptautiskie finanšu
pārskatu standarti / Olga Ivanova. Rīga : Merkūrijs LAT, [2004]. - 211
lpp.
17. Finanšu grāmatvedība : mācību
līdzeklis / Mārīte Grandāne, Eleonora
Martemjanova, Ingrīda Mārāne, Vineta
Meţaraupe, Aino Soopa ; red. Oskars
Lapsiľš. - Rīga : RaKa, 2004 : (SIA
"Izdevniecība RaKa"). - 169 lpp. : tab. ;
25 cm. - Bibliogr.: 167.-169.lpp.
Ţurnāls „Kapitāls‖
Avīze „Dienas bizness‖
Lilita Ābele
15.03.2011.
Paraksta
Datums
atšifrējums
Irina Strazdiľa Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 12,
17.03.2011.
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Ilze Grospiľa

TŪRISMA ĢEOGRĀFIJA I, II
Tourism Geography
Tūrisma vadība
B
4

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo
zinātľu fakultāte
160

Amats, grāds
Lektore, vides pedagoģijas
maģistre

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
24
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
6
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
1.sem. Ieskaite; 2.sem. Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Ģeogrāfijas cikla priekšmeti vidusskolas kursu apjomā
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt nepieciešamās vispārējās un profesionālās kompetences pa
Kursa mērķi
ģeogrāfisko likumsakarību faktoriem, to ietekmi uz tūrisma attīstību
daţādos pasaules reģionos.
1.Noskaidrot tūrisma attīstību ietekmējošos apstākļus un faktorus
Kursa uzdevumi
pasaulē
2. Konstatēt un analizēt pasaules dabas tūrisma resursus un to
izvietojuma īpatnības un ietekmi uz tūrisma attīstību.
3. Definēt tūrisma un dabas vides mijiedarbību
4.Attīstīt loģisko domāšanu, spēju analizēt un salīdzināt, vispārināt
zināšanas un pielietot tās praktiskajā darbībā
Apgūtas teorētiskās kompetences pasaules tūrisma ģeogrāfijā,
Kursa rezultāti
(apgūstamās kompetences)
pilnveidota izpratne sabiedrības un dabas procesu savstarpējo
mijiedarbību, kritiskās domāšanas un lēmuma pieľemšanas prasmes.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Tūrisma un tūrisma ģeogrāfijas galvenie jēdzieni
Tourism and tourism geography key concepts
Ceļojumu motivācija
Travel motivation
Tourism development history.
Tūrisma attīstības vēsture.
Tūrisma attīstību ietekmējošie apstākļi un fakori. Tourism development of circumstances and
factory
Tūrisma resursi
Tourism Resources
Dabas procesu ietekme uz tūrismu
Natural processes impact on tourism
Tūrisma un vides mijiedarbība
Tourism and environmental interactions
Tūrisma tirgus tendences.
Tourism Market Trends.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
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Tēma un apakštēma
Tūrisma ģeogrāfija I
Tūrisma un tūrisma ģeogrāfijas galvenie jēdzieni
Ceļojumu motivācija

Tūrisma attīstības vēsture.
Tūrisma ģeogrāfijas galvenie virzieni.
Tūrisma reģioni un plūsmas
Tūrisma tirgus tendences.
Tūrisma attīstību ietekmējošie apstākļi un faktori (dabas,
ekonomiskie, politiskie, kultūrvēsturiskie, demogrāfiskie).
Kartes un plāni, to izmantošana tūrismā
Ģeorgrāfiskās koordinātes un mērogi
Astronomija un tūrisms
Tūrisma ģeogrāfija II
Tūrisma attīstības priekšnoteikumi
Dabas tūrisma resursi
Klimata raksturojums no cilvēku komforta viedokļa un tā
ietekme uz tūrismu. Sezonalitāte tūrismā.
Piekrastes tūrisma resursi – jūras, pludmales.
Sauszemes ūdeņu loma tūrismā.
Ģeoloģisko tūrisma objektu ( vulkānu, kalnu, alu, geizeru u.c. )
ainaviskā un izzinošā nozīme Dabas procesu ietekme uz
tūrismu
Tūrisma un vides mijiedarbība
Pasaules izcilākie dabas tūrisma objekti

Apjoms stundās

Veids

2
2
4
2
2
2
6

L
L
L
L
L
L
SL

4
4
4

PL
P
SP

2
2
4

L
L
L

6
6
2

L
L
L

2
2

L
P

Studenta patstāvīgais darbs






Izstrādāt referātu un prezentāciju par astornomisko objektu piedāvājumu tūrismā.
Izstrādāt tūrisma piedāvājumu konkrētai mērķgrupai , izmantojot dabas tūrisma resursus.
Raksturot konkrētas teritorijas klimatu no cilvēku komforta viedokļa.
Referāts dabas procesu pozitīvā un negatīvā ietekme uz tūrismu.
Izstrādāt referātu un prezentāciju par 7 Pasaules izcilākajiem dabas tūrisma objektiem, to
unikalitāti , pieejamības raksturojums un tūrisma plūsmas iespējamās ietekmes situācijas
izvērtējums.

Prasības KRP
iegūšanai

Apjoms
stundās
20
20
10
20

26
Lekciju apmeklējums 75%, izstrādāti patstāvīgie darbi, nokārtota ieskaite un
eksāmens. Kumulatīvais vērtējums.
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Mācību
pamatliteratūra
Mācību
papildliteratūra
Periodika, interneta
resursi un citi avoti

1. Apsīte E., Rozīte M., Krišjāne Z. Ģeogrāfija tūrisma izglītībai., 1996.
2. Rosemary Burton Travel Geography, 1995
3. Holovejs Dţ. Kristofers. Tūrisma bizness / Dţ. K. Holovejs; no angļu val. tulk. E.
Milčonoka un J. Springovičs. - Rīga : J. Rozes apg., 1999. - 368 lpp.
Grospiľa I. Litosfēra. – Liepāja : LiePA, 1999.
http://unwto.org/
www.em.gov.lv
www.eiropa.lv
Periodiskais izdevums „ Tūrisms‖
I.Grospiľa

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

I.Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14, 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski

Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Latvian Tourism Geography

Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Tūrisma vadība

Vārds, uzvārds
Ilze Grospiľa
Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa

B
2

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Vides un tūrisma
zinātľu joma
80

Amats, grāds
Lektore, Vides pedagoģijas
maģistre

12

4
P

Eksāmens
Tūrisma ģeogrāfija

Sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās
kompetences Latvijas tūrisma ģeogrāfijā
1.Noskaidrot tūrisma attīstību ietekmējošos apstākļus
un faktorus Latvijā.
2.Apskatīt Latvijas dabas resursus un to iespējas
tūrisma attīstībā, kā arī tūrisma ietekmi uz vidi.
3.Attīstīt loģisko domāšanu, spēju analizēt un
salīdzināt, vispārināt zināšanas un pielietot tās
praktiskajā darbībā
Apgūtas teorētiskās kompetences Latvijas tūrisma
ģeogrāfijā, pilnveidota izpratne sabiedrības un dabas
procesu savstarpējo mijiedarbību, kritiskās domāšanas
un lēmuma pieľemšanas prasmes.
Latviešu
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Latvian geography impacts the development of
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ietekme uz tūrisma attīstību.
Latvijas daba kā tūrisma resurss
Ģeoloģisko objektu tūrisma iespējas
Latvijā.
Baltijas jūra kā nozīmīgs faktors
Latvijas tūrisma attīstībā.
Latvijas klimata sezonalitātes
ietekme uz tūrismu.
Latvijas iekšējie ūdeľi kā tūrisma
resursi
Tūrisms un vide
Tūrisma politika Latvijā

tourism.
Latvian nature as a tourism resource
Geological objects Latvian tourism opportunities
The Baltic Sea as an important factor in the Latvian
Tourism Development
Latvian climate seasonality effect on tourism.
Latvian inland waters as a tourism resource
Tourism and environment
Latvian Tourism Policy

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – Apjoms
Veids
I; II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir
(lekcijas, semināri,
stundās
vairākas pārbaudes formas)
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)
Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa ietekme uz tūrismu
Latvijas daba kā tūrisma resurss
 Latvijas ģeoloģiskā uzbūve
 Latvijas reljefa formas kā tūrisma resurss
 Diţakmeľi un kultakmeľi kā ģeoloģiskie
un kultūrvēsturiskie tūrisma objekti
 Avoti , dziednieciskie un svētavoti kā
ģeoloģiskie un kultūrvēsturiskie tūrisma
objekti
 Alas kā ģeoloģiskie un kultūrvēsturiskie
tūrisma objekti
 Iekšējie ūdeľi kā tūrisma resurss
 Baltijas jūra kā nozīmīgs faktors Latvijas
tūrisma attīstībā
 Latvijas klimata sezonalitātes ietekme uz
tūrismu.
Tūrisma un vides mijiedarbība
 Latvijas aizsargājamās teritorijas un
dabas objekti, to izmantošana tūrismā
 Dabas taku veidošana un loma vides
aizsradzībā
 Latvijas novadu dabas objektu
piedāvājums tūrismā
Tūrisma politika Latvijā
Studenta patstāvīgais darbs

2
2
2
2

L
L
L
L
L

2
L
2
L
2
L
2
L
2
L
2
L
2
8

P

2

L
Apjoms
stundās

Apsekot, izstrādāt referātu un prezentāciju par izvēlētā Latvijas novada
48
dabas vides objektiem, to raksturojums un esošās situācijas izvērtējums no
tūrisma aspekta
Lekciju apmeklējums 75%, izstrādāts patstāvīgais
Prasības KRP iegūšanai
216

Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

darbs, nokārtots eksāmens . Kumulatīvais vērtējums.
4. Apsīte E., Rozīte M., Krišjāne Z. Ģeogrāfija tūrisma
izglītībai., 1996.
1.Latvijas daba R. enciklopēdija, 1994. - 1998.
2.G.Eniľš 100 diţākie un svētākie , R. 2008
3. A.Grīnbergs Latvijas ūdenskritumi un krāces,
2011.g., izdevniecība „Trīsdesmit seši‖.
http://travelnet.lv/lv/turisma-apskates-objekti/vietaslatvija-riga/skaistakas-pilis-darzi.php
http://www.viss.lv/katalogs/turisma_apskates_objekti
http://www.vietas.lv/
http://www.tava.gov.lv/lv
www.em.gov.lv
www.eiropa.lv
http://www.dabasretumi.lv/
Periodiskais izdevums „ Tūrisms‖
I.Grospiľa

Kursa autors:
Paraksts
Kurss
apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

I.Strazdiľa
Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14,
12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Ilze Grospiľa

Tūrisma pamati I, II
Fundamentals of tourism I, II
Tūrisma vadība
B
5 (1.sem. 3 KRP, 2.sem. 2)

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Olga Glikasa
Linda Selecka

Dabas un sociālo
zinātľu fakultāte

Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

200

Kursa uzdevumi

Amats, grāds
Lektore, vides pedagoģijas
maģistre
Docente, pedagoģijas doktore
Asistente, vadības zinātľu
uzľēmējdarbības vadībā
maģistre

20

12

P

1.sem. ieskaite, 2.sem. eksāmens
Ģeogrāfijas un bioloģjas cikla priekšmeti vidusskolas
kursu apjomā
1. Ievads specialitātē.
2.Vispārējo un profesionālo kompetenču veidošana
par tūrisma nozares struktūru , attīstības
likumsakarībām un tendencēm , kā arī vietu pasaules
ekonomikā.
3. Veidot priekšstatu par indivīda un sabiedrības
veselības veicināšanas procesu, kurā indivīds uzľemas
atbildību par savu veselību un kontroli par vidi un
apstākļiem, kas ietekmē cilvēka veselību.
1.Veidot priekšstatu par tūrisma nozares darba
specifiku.
2.Apgūt tūrisma pamatjēdzienus un definīcijas, izprast
tūrisma sistēmu un tās elementu savstarpējo saistību.
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3. Attīstīt prasmes izvērtēt daţādu faktoru ietekmi uz
cilvēka veselību atpūtas vietās, ceļojumu un tūrisma
pārgājienu laikā.
4.Attīstīt loģisko domāšanu, spēju analizēt un
salīdzināt, vispārināt zināšanas un pielietot tās
praktiskajā darbībā.
Kursa rezultāti (apgūstamās
Apgūtas teorētiskās kompetences tūrisma pamatos,
kompetences)
pilnveidota izpratne tūrisma industriju, kritiskās
domāšanas un lēmuma pieľemšanas prasmes.
Latviešu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Tūrisma sistēma un resursi. Tūrisma veidi.
The tourism system. Stages and preconditions
Tūristu motivācija un uzvedība. Tūristu tipi of tourism development. Resources for
un to vērtību salīdzinājums. Tūrisma
tourism. Forms of tourism. The theory of
ietekme uz vidi, sabiedrību un kultūru.
tourist motivation and behaviour. Types of
Starptautiskās un nacionālās tūrisma
tourist and comporison of their values.
organizācijas.
Environmental, social and cultural impacts of
Tūrisma industrijas segmenti. Tūrisma
tourism. International and natioanal tourism
produkts.
organizations. Industry segments. Tourism
Tūrisma pārvalde un organizācija.
products. National Tourism Administration.
Riski tūrismā. Tūrisms un veselība.
Legislation. Risks of tourism.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Tūrisma galvenie jēdzieni un nozīme
2
L
Tūrisma terminoloģija
2
L
Darba specifika tūrismā
14
P
Tūrisma nozares attīstības posmi un priekšnoteikumi
2
L
Tūristu vajadzības un vēlmes
2
L
Tūristu motivācija un uzvedība.
2
L
Tūrisma resursi.
2
L
Tūrisma ietekme uz vidi, sabiedrību un kultūru
2
L
Starptautiskās un nacionālās tūrisma organizācijas
2
L
Tūrisma industrijas segmenti
2
L
Tūrisma produkts
2
L
Tūroperatoru darbības specifika
4
PL
Cēlojumu aģentūru darbības specifika
4
PL
Ceļojuma paketes izveide
4
PL
Viesmīlības sekotors tūrismā
6
PL
Starptautiskās rezervēšanas sistēmas
2
L
Tūrisma palīgpakalpojumi
2
L
Gaisa un jūras brīvības
2
L
Tūrisma plānošana , pārvalde un organizācija
2
L
Likumdošana u.c. normatīvie akti
2
L
Riski tūrismā
2
L
Veselība – cilvēka dzīves kvalitātes un ceļošanas
4
PN
priekšnosacījums
Veselība kā fiziskā, psihiskā un sociālā labklājība
4
PN
Ceļošana un veselība
8
PN
Studenta patstāvīgais darbs
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Apjoms
stundās

Analizēt tūrisma objektu stiprās un vājās puses
12
Tūrisma aģentūras izstrādāts pieāvājums konkrētai mērķauditorijai
20
Tūrisma segmentu PEST analīze
10
Argumentētā eseja par kādu tūrisma industrijas problēmu
20
Valstu tūrisma tēlu analīze
20
Viesnīcu piedāvājuma salīdzinošs izvērtējums pēc dotajiem kritērijiem
10
Mācību ekskursijas analīze
14
Kvalitatīvais pētījums par tēmu ―Ceļojums un veselība‖
1. Students patstāvīgi izvēlas ceļojuma veidu un maršrutu, apraksta maršrutu,
20
nosauc iespējamos riskus veselībai ceļojuma laikā un komplektē ceļojumam
noderīgo lietu un medikamentu sarakstu.
2. Sagatavo prezentāciju par izstrādāto materiālu.
4
Apmeklēti 80 % nodarbību. Savlaicīgi izpildīti un iesniegti visi
Prasības KRP
patstāvīgie
darbi. Apmeklētas visas praktiskās nodarbības. Sekmīgi
iegūšanai
nokārtota ieskaite un eksāmens.
5. Biznesa augstskolas „Turība‖ rakstu krājumi. – R.: Biznesa
Mācību
augstskola „Turība‖, Viesmīlības un tūrisma bibliotēka.
pamatliteratūra
6. Jūrmalietis R. Uzvedības zinātne, vide, veselība. –R.: LU, 2000.
7. Holovejs Dţ. Kristofers. Tūrisma bizness / no angļu val. tulk. E.
Milčonoka un J. Springovičs. – R.: J.Rozes apgāds, 1999. – 367 lpp.
8. Ģeogrāfija tūrisma izglītībai : māc. līdz. / aut. kol.: E.Apsīte,
M.Rozīte, Z.Krišjāne, E.Buka ; māksl. U.Baltutis. - Rīga : LR IZM,
1996. - 126 lpp.
9. Pētersons Ronalds, Plinta Einārs. Angļu – latviešu tūrisma terminu
skaidrojošā vārdnīca. – R.: apgāds „Daugava‖, 2002. – 300 lpp.
10.
Veselība 21 – Veselība visiem 21.gadsimtā. Veselību visiem
politikas pamatnostādnes PVO Eiropas reģionam. Eiropas Veselība
Visiem, sērija Nr.6, PVO, 1999.
11.
Vīksna L. Ceļotāja veselības rokasgrāmata. - Rīga : Nacionālais
medicīnas apgāds, 2002. - 232 lpp.
12.
Youell Ray. Tourism : an introduction. – [ Great Britain ] :
Longman, 1998. – 253 p.
13.
Datu bāzes ( LAIS, LURSOFT u.c. ) tūrisma jomā
14.
Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства :
учебное пособие / Л.П.Воронкова.- Москва: ФАИР-ПРЕСС,
2004. - 303 с.
15.
„Čemodāns‖ ţurnāls
Mācību
16.
Davidson R. Tourism. – 2 nd ed. - [ Great Britain ] : Longman,
papildliteratūra
1997. – 206 p.
17.
Tourism: a modern synthesis / Stephen J Page, Paul Brunt,
Graham Busby and Jo Connell. - London : Thomson, 2004. - 475 p.
18.
Veal Anthony James. Research Methods for Leisure and
Tourism : a practical guide / Anthony James Veal. - 3rd ed. Harlow : Financial Times, Prentice Hall, 2006. - XXIII, 421 p.
19.
Kļepikovs Jevgeľijs. Tūrisma būtība un organizācija : māc.
līdz. = Сущность и организация туризма : учеб. пособие /
Jevgeľijs Kļepikovs, Alvīne Kļepikova ; Балтийский Русский
институт.
1.d. - Rīga : Baltijas Krievu institūts, 2004 : SIA "JUMI". - 147 lpp
20.
„Tūrisms‖ ţurnāls
Periodika,
21.
www.eiropa.lv
interneta resursi
22.
www.likumi.lv
un citi avoti
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

www.kurzeme.lv
www.latviatourism.lv
www.celotajs.lv
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=57
http://www.unwto.org/index.php
www.travelnews.lv
Ilze Grospiľa
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Agrita Jankina
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
Kurss izveidots, lai dotu studentiem
iespēju iepazīties ar viesmīlības
pamatiem un to servisu, kā arī izpētīt to
starptautiskajā biznesā. Studiju kurss
ietver zināšanas daţādās tēmās: verbālā
un neverbālā etiķete, apģērbs, runas
kultūra.

Viesmīlības serviss
Hospitality serviss
Tūrisma vadība
B
2

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
HZMF
80

Amats, grāds
Lektore, Mg.paed.

8 lekcijas, 16stundas
8 lekcijas, 16 stundas

P
eksāmens
Saskarsmes psiholoģija
Veidot studējošo izpratni par viesmīlības servisu un etiķetes
nozīmi cilvēku dzīvē un saskarsmē.
1. Noskaidrot viesmīlības servisa būtību un nozīmi tūrisma
biznesā. 2. Apgūt viesmīlības servisa pamatus verbālā un
neverbālā saskarsmē. 3. Saistīt teorētiskās zināšanas ar
praksi.
Apgūtās zināšanas par viesmīlības servisu. Izpratne par
viesmīlības servisa pamatiem un to izpausmi ; apgūtās
zināšanas un prasmes saskatīt un vērtēt viesmīlības
profesionālajā kompetencē tūrisma biznesā.
Latviešu
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISK
The course is formed to give the chance to students to
familiarize with bases of guest service, and also to study its
bases at the international level. The training course includes
in itself knowledge on various themes: verbal and nonverbal
etiquette, requirements to clothes, the standard of speech,
dialogue with different people.

222

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms
Tēma un apakštēma
stundās
1. Viesmīlības būtība. Etiķetes nozīme, būtība, vēsture.
2
2. Viesi un to klasifikācija.
2
3. Uzvedības kultūras principi un to izmantošana viesmīlības
2+2
servisā.
4. Neverbālā etiķete ( paklanīšanās, gaita un stāja, ţesti,
2+2
mīmika, smaids un smiekli, skūpsts, sarokošanās).
5. Verbālā etiķete (sasveicināšanās, iepazīšanās un
iepazīstināšana, kompliments, uzruna, aicināšana un
2+4
atvadīšanās).
6.Sarunu tēmas.
7. Telefona sarunas. Vēstules.
2
8. Viesmīlības etiķete pie galda.
2
9.Viesu apkalpošana.
2+2
10. Attiecību veidošana ar viesiem.
2
11.Viesmīlības etiķete starptautiskajā biznesā.
2
2

Studenta patstāvīgais darbs

Veids
L
L
L,P
L,P

L,P

L
P
L,P
P
P
L

Apjoms stundās

Izmantojot literatūru, preses izdevumus, interneta resursus u.c. informācijas avotus,
48
patstāvīgi sagatavot materiālus semināram, praktiskām nodarbībām un eksāmenam.
Aktīva piedalīšanās nodarbībās, radoša uzdevumu izpildīšana, grupu darbs.
Prasības KRP

iegūšanai
Mācību
pamatliteratūra

Mācību
papildliteratūra

Ķestere I. Lietišķā etiķete.-Zvaigzne ABC.-2007.-271 lpp.
Dario Ţ.A. Ceļš uz eleganci.-Zvaigzne ABC.-2008.-205 lpp.
Toisēna Ģ. Kā jāuzvedās darba vietā.-R.:‖Iljus‖.-1996.-175 lpp.
Fosters D.Lietišķā etiķete Eiropā.-Zvaigzne ABC.-2005.-400 lpp.
Э.Пост.-Etiguette.-М.:Рипол Классик.-2002-798 с.
Ţvals R. Viesmīlības pamati.-Turība R.:2006.-173 lpp.
Р.Джей Бизнес ланч.-М.:из-во Добрая книга-2006-288 с.
Пиз А., Пиз Б. 28 главных законов успеха.-М.:Эксмо,2006-144 с.
С.Ивенс Как правильно вести себя в любой ситуации.-М.:АСТ: Астрель: ВКТ,
2007-253 с.
М.Котова Обслуживание по протоколу.-М.:-Вече-2007-240 с.
Боумен Дж. Не бери последний пончикб или Новые правила бизнес-этикета.СПб.: Питер, 2010.-304 с.

Periodika, interneta resursi un citi avoti
Agrita Jankina

06.04.2011.

Paraksts

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14, 12.05.2011.

Kursa autors:

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

TŪRISMA METODOLOĢIJA
TOURISM METHODOLOGY
TŪRISMA VADĪBA
B
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Linda Selecka

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Vides zinātľu katedra

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

32

Amats, grāds
Asistente, vadības zinātľu
uzľēmējdarbības vadībā maģistre

st.)

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

8

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

8

P

Eksāmens
Tūrisma pamati, Tūrisma vadība

Sniegt zināšanas par tūrisma metodoloģiju, apgūt:
1. ceļojuma organizēšanu kā vienu no tūrisma
pakalpojumiem;
2. gidu darba metodikas pamatus.
1. Ceļojumu maršrutu plānošana un izveide;
Kursa uzdevumi
2. Naktsmītľu rezervēšana;
3. Ceļojuma cenu veidošana;
4. Daţādu ekskursiju veidu vadīšanas principu apgūšana;
5. Praktisku iemaľu gidu darbā veicināšana.
Zināšanas un prasmes tūrisma metodoloģijā, profesionālās
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences, kas ļauj izprast gidu darba metodiku un veido spēju
kompetences)
lietot to atbilstoši situācijai. Saskarsmes un lēmumu pieľemšanas
prasmes.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Gidi, gidu likumdošana un darbības pamatprincipi.
Guides, guide legislation and the operating framework.
Ekskursiju veidi un to organizēšana. Galamērķa
Excursions types and their organization. Destination for
izpēte. Maršruta izveide. Individuālo un grupu
exploration. Routing. Individual and group travel
ceļojumu plānošana, aprēķinu veikšana,
planning, calculations. Regulations of international nonstarptautiskie neregulāro grupu pārvadāšanas
scheduled group transportation. Booking service.
noteikumi. Pakalpojumu rezervēšana. Ceļojumu
Determination of tour price. Control documents.
cenas noteikšana. Kontroles dokumenti.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms stundās
Tēma un apakštēma

Studenta patstāvīgais darbs
Autobusa ceļojuma maršruta izstrāde neregulārajai tūristu grupai.
Pilsētas maršruta izveide.
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Veids

Apjoms stundās
48

Mācību maršruta vadīšana.
Teorētiski lekciju noklausīšanās, piedalīšanās semināros un praktiskajās nodarbībās,
Prasības KRP
patstāvīgo darbu izpilde. Iegūts sekmīgs vērtējums eksāmenā.
iegūšanai
1. Holovejs Dţ. Kristofers. Tūrisma bizness / no angļu val. tulk. E. Milčonoka un J.
Mācību
Springovičs. – R.: J.Rozes apgāds, 1999. – 367 lpp.
pamatliteratūra
2. Tūrisma maršrutu veidošana; I. Grīnfelde, A. Klepers, A. Līviľa, J. Smaļinskis. Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2010. - 116 lpp.
3. Pilāts Valdis. Tūristu aktivitātes dabā. Ieteikumi un praktiski piemēri
Mācību
piedāvājuma veidošanai / Valdis Pilāts. - Ogre : Lauku Ceļotājs, 2003. - 32 lpp.
papildliteratūra
4. Tūrisma pakalpojumi. Ceļojumu biroji un ekskursiju rīkotāji. Terminoloģija :
Latvijas standarts: LVS EN 13809:2003 = Tourism services - Travel agencies
and tour operators - Terminology. - Rīga : VSIA Latvijas standarts, 2004. - 30
lpp.
5. Tourism: a modern synthesis / Stephen J Page, Paul Brunt, Graham Busby and Jo
Connell. - London : Thomson, 2004. - 475 p.
6.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=184352
Periodika,
7.
http://www.vitila.gov.lv/lv/
interneta resursi un
8.
Datu bāzes ( LAIS, LURSOFT u.c. ) tūrisma jomā
citi avoti
L. Selecka

06.04.2011.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
I.Strazdiľa
Paraksta atšifrējums
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Datums
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14..05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Vineta Kulmane

Viesnīcu sistēmu vadība
Hotel Management
Tūrisma vadība
B daļa
2 KRP

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo
zinātľu fakultāte
80

Amats, grāds
Lekt., Mg.paed.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
16
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
16
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Tūrisma vadība, ekotūrisms
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Tūrisms
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt teorētiskā un praktiskās zināšanas par viesmīlības industrijas būtību,
Kursa mērķi
naktsmītľu mārketinga un vadības specifiku, viesnīcu vadības informācijas
sistēmām.
1. Zināt naktsmītľu klasifikācijas un darbības pamatprincipus.
Kursa uzdevumi
2. Izprast viesnīcu dienestu nozīmi viesa cikla nodrošināšanā.
3. Apgūt zināšanas par viesu apkalpošanas kvalitātes struktūru un
novērtēšanas metodēm.
4. Veidot izpratni par viesnīcu pakalpojumu specifiku.
5. Iepazīties ar Liepājas viesnīcām, to darbību.
Veicināt profesionālo zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina atbilstošo
Kursa rezultāti
(apgūstamās
kompetenču veidošanos viesnīcu uzľēmējdarbības jomā (pašizziľas, sociālās,
kompetences)
komunikācijas, profesionālās, tehnoloģiskās, pārvaldības).
latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Iepazīties ar viesmīlības industrijas nozīmi tūrisma Approach with the hospitality industry, its role
uzľēmējdarbībā,
in the tourism business. Acquire the principles
izprast naktsmītľu klasifikācijas principus un to
of accommodation and grading of action
darbības specifiku atbilstoši kategorijai, zināt
according to the category. Know the hotel
viesnīcu pakalpojumu līmeľus, specifiku un
services levels, the specifics and sales
pārdošanas iespējas.
opportunities.
Izprast viesnīcu dienestu sadarbības nozīmi viesu
Understand the hotel staff importance of
cikla realizēšanā un pakalpojuma kvalitātes
cooperation in implementing the guest cycle,
nodrošināšanā. Apgūt rezervēšanas specifiku un
and service quality. Learn the specifics booking
IKT nozīmi viesnīcu darba plānošanā.
and the role of ICT in the hotel works.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids

226

stundās
2

Viesmīlības industrija. Naktsmītľu vieta tūrisms industrijā.
Lekcija
Viesmīlības industriju ietekmējošie faktori un attīstības rādītāji.
Viesnīcu attīstības tendences pasaulē un Latvijā. Globalizācijas
ietekmes izpausme naktsmītľu biznesā.
Naktsmītņu veidi, darbības principi. Naktsmītľu iedalījums
2
Lekcija, seminārs
un raksturojums. Viesnīcu klasifikācijas parametri, to
raksturojums.
Starptautiskās viesnīcu ķēdes, to darbības specifika.
Naktsmītņu organizatoriskā struktūra, vadība. Naktsmītľu
4
Lekcija, seminārs
organizatoristiskā struktūras atšķirība lielā viesnīcā un mazā
viesnīcā. Menedţmenta veidi neatkarīgā viesnīcā un ķēdes
viesnīcā.
4
Praktiska
Viesu cikls, tā nodrošināšana.
Viesu cikls : pirms ierašanās, ierašanās, uzturēšanās,
nodarbība
aizbraukšana. Viesnīcu dienesti, to darbība viesa cikla
(ekskursija uz
nodrošināšanā.
viesnīcām)
4
Lekcija, seminārs
Viesnīcu pakalpojumu raksturojums.
Viesnīcas pakalpojumu raksturojums (galvenais produkts,
papildus produkts, īpašais piedāvājums). Viesmīlīga servisa
raksturojums, tā nozīme naktsmītnes darbībā. Servisa veidi.
Viesnīcas pakalpojumu cenu politika (izplatītākie cenu veidi,
cenu kategorijas, cenu veidošanas mehānisms, atlaiţu sistēmas).
4
Lekcija, praktiska
Naktsmītņu mērķgrupas.
Viesnīcas viesu mērķa grupas (viesu klasifikācija), viesu vēlmes
nodarbība
un vajadzības. Melnais saraksts. Faktori, kas nosaka un ietekmē
viesnīcas izvēli. Darbs ar viesu sūdzībām, sūdzību veidi.
Personāla rīcība sūdzību uzklausīšanā un risināšanā. Viesnīcu
dienestu darbības organizācija VIP viesu uzľemšanā.
4
Lekcija, praktiska
Viesu rēķinu veidošanas principi.
Viesnīcu rēķinu apmaksas veidi, īpatnības, darbības principi,
nodarbība
rēķinu apstrāde. Rezervēšanas procesa pamatdarbības, veidi,
dokumenti. Rezervēšanas procesa nozīme naktsmītľu darbībā.
4
Lekcija, seminārs
Reklāmas un publicitātes naktsmītņu pakalpojuma
pārdošanā.
Viesmīlības industrijas pakalpojumu savdabība. Viesmīlības
pakalpojumu pārdošanas veidi. Reklāma un publicitāte, tās
nozīme naktsmītnes darbībā.
4
Lekcija, praktiska
IKT tehnoloģijas viesnīcu uzņēmējdarbībā.
Viesnīcas vadības informācijas sistēmas, to sastāvdaļas, līmeľi
nodarbība
un stratēģiskā nozīme uzľēmējdarbības nodrošināšanā. Fidelio,
Portje, Amadeus.
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Viesnīcu uzľēmējdarbības termini un saīsinājumi
10
Viesnīcu darbības raksturojošie parametri (konkrētai viesnīcai)
10
Naktsmītľu rezervēšana pēc noteiktiem kritērijiem (cena, atrašanās vieta, laiks,
cilvēku skaits)
18
Klientu apmierinātības novērtēšanas metodes izmantošana uzľēmumā X
10
Patstāvīgo darbu izpilde, sminārnodarbību un praktisko nodarbību apmeklējums
Prasības KRP
un piedalīšanās, nokārtots eksāmens.
iegūšanai
1. M. Platace. Viesu uzľemšanas dienesta darbības pamatprincipi.- R.: Biznesa
Mācību
augstskola Turība, 2000.
pamatliteratūra
2. R. Ţvals. Viesmīlības pamati.- R.: Biznesa augstskola Turība, 2007.
3. Praude V., Beļčikovs J. Menedţments. – Rīga: Vaidelote, 2001.
4. Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимствою.
Туризм.- Москва : Юнити-Дана, 2002.
5. Эвропейский гостиничний маркетинг.- Москва:Финансы и статистика,
227

Mācību
papildliteratūra

Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

2003.
1. Dţ.K. Holovejs. Tūrisma bizness.- R.: Jāľa Rozes apgāds, 1999.
2. Mārketings un reklāma lauku tūrisma uzľēmumos.- R.: Latvijas Lauku
Tūrisma asociācija Lauku ceļotājs, 2002.
3. I. Forands. Viesnīcu menedţments.-R.: Latvijas Izglītības fonds, 2011.
4. M. Heppell. Pieczvaigţľu serviss ar minimāliem ieguldījumiem.-R.:
Zvaigzne ABC, 2010.
1. Viesmīlības rokasgrāmata. Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 2010.
http://www.tava.gov.lv/userdata/Image/Projekti/TAVA-publikacijas2010/pdfs/Viesmilibas_rokasgramata_2010.pd
2. Viesnīcas un restorāni. Ieteikumi svarīgāko darba vides problēmu
risināšanai.
http://osha.lv/lv/publications/docs/viesnicas_a5.pdf
3. http://www.michaelheppell.com/resourcesindex/book-resources/five-starservice/
4. J. Dehtjare. Viesnīcu pakalpojumu tirgus attīstība Latvijā. Promocijas darba
kopsavilkums. – R: RTU, 2008. - 40 lpp.
www.rtu.lv/rtu_documents/Kopsavilkums-Dehtjare.pdf
5. I.Medne. Klientu apmierinātības novērtēšanas metoţu attīstība un lietošanas
iespējas tūrisma uzľēmumos// LU raksti, Vadības zinātne, 717 sējums,
2007, 394-407 lpp
http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti/717-sejums/
6. Abonētās datu bāzes bibliotēkā – SAGE, ScienceDirect, TurismaBizness.lv
(Eiropa.lv)
Vineta Kulmane
08.04.11.

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14.,
12.05.2011

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits
Vārds, uzvārds
Jānis Kārkliľš

Tūrisma nometľu organizācija
Organization of tourism camps
Tūrisma vadība
B daļa
2 KRP
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte
80

Amats, grāds
asistents

Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko nodarbību 8
skaits
Laboratorijas darbu skaits
P
Kursa līmenis
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, Tūrisma ģeogrāfija, Tūrisma pamati
programmas daļa, kurā kurss
jāapgūst)
Sociālās zinātnes
Zinātņu nozare/apakšnozare
Realizējot saturu sniegt studentiem pilnīgu sapratni par nometľu organizācijas
Kursa mērķi
procesiem un veidot pozitīvu attieksmi par nometni kā mācību formu.
Veidot kvalificētu tūrisma nometľu vadītāju loku, kuri varētu nodrošināt
kvalitatīvu nometľu darbu.
1. Apgūt zināšanas par nometľu organizāciju
Kursa uzdevumi
2. Apgūt prasmes orientēties nometľu tirgus piedāvājumā Latvijā.
3. Uzrakstīt nometnes projekta pieteikumu
4. Uz teorētisko zināšanu bāzes organizēt prakses nometni jūlija mēnesī.
Zināšanas un prasmes tūrisma nometľu organizācijā, psihoemocionālās
Kursa rezultāti
(apgūstamās
kompetences, kritiskās domāšanas un lēmuma pieľemšanas prasmes, prot
kompetences)
izvēlēties un izmantot atbilstošas vadības metodes.
Latviešu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Studenti apgūs vispārīgos nometľu rīkošanas un
Students will learn the general organization of
organizēšanas pamatus šādās tēmās : nometnes
camps and bases in the following topics: camp
projekts, nometnes satura izveide, dienu plānojums,
project, the creation of camp content, planning
darbnīcas, spēles, rotaļas, nometnes atskaite,
days,
workshops,
games,
camps
dokumentācija, finanses.
documentation and reporting, finance.
Nometnes siţeta un scenārija izveides pamatprincipi, Camp scene and the creation of a scenario, the
pašreizējā Latvijas likumdošana nometľu atvēršanai
current Latvian legislation and coordinating
un koordinēšanai.
the
opening
of
camp.
Nometľu veidi, terminoloģija. Nometnes saturs, tā
Camp forms, terminology. Camps content and
plānošana.
planning. Camp project. How to format the
Nometnes projekts. Kā pareizi noformēt nometnes
camp project application, justification, etc.
projekta pieteikumu, nepieciešamības pamatojumu
Camp
financial
planning.
u.c. Nometnes finansu plānošana.
Practice workshops in organization of tourist
Praktiskās
nodarbības
tūrisma
nometľu camps.
organizēšanā.
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
Nometnes projekts. Nepieciešamo jēdzienu apguve.
4
Nometnes pieteikuma vēstules sagatavošana. Darbs ar
potenciālajiem nometnes sponsoriem.
Nometnes satura izveides pamatprincipi. Nometľu
daţādība.
Nometľu dienas plānojums. Dienas plānojuma izveides
principi. Iespējamie riski plānojot nometni. Nometnes
nodarbību un darbnīcu plānošana.
Nometnes siţeta un scenārija izveides pamatprincipi

4

Pašreizējā Latvijas likumdošana nometľu atvēršanai un
koordinēšanai.
Nometnes finansu plānošana.

2

Nometnes projekts un atskaites sagatavošana pēc
nometnes.

6

2
6

4

4

Veids
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Lekcija
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Seminārs
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Lekcija
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Seminārs
Apjoms stundās 48

Studenta patstāvīgais darbs
1. Nometľu likumiskās bāzes analīze
10
2. Nometnes projekta sagatavošana, prezentācijas materiāla
24
sagatavošana
3. Nometnes finanšu atskaites – tāmes izveide un sagatavošana
14
prezentācijai
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās lekcijās un praktiskajās nodarbībās 70 %,
patstāvīgo darbu un projekta sagatavošana 30 %; sekmīgi nokārtots
eksāmens. Kumulatīvais vērtējums
Mācību pamatliteratūra 29. MK noteikumi par bērnu un jauniešu nometnēm
30. Latvijas Nometľu asociācijas izdevumi
31. Brūders A. Nometľu mācība. – R., 2001. – 71 lpp.
32. Nometľu vadītāja rokasgrāmata. Metodiskais materiāls. – R., 2003.
VJIC katalogi „Tava vasara‖ 1997.-2006.
Mācību papildliteratūra
www.nometnes.lv
Periodika, interneta
resursi un citi avoti
Jānis Kārkliľš
Kursa autors:
15.03.2011.
Irina Strazdiľa

Kurss
apstiprināts:

Paraksts
DSZF prodekāne

Paraksta atšifrējums
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Datums
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14,
12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits
Vārds, uzvārds
Jānis Kārkliľš

Aktīvā tūrisma pamati
Active tourism basics
Tūrisma vadība
B daļa
2 KRP
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte
80

Amats, grāds
asistents

Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko nodarbību 8
skaits
Laboratorijas darbu skaits
P
Kursa līmenis
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, Tūrisma ģeogrāfija, Tūrisma pamati
programmas daļa, kurā kurss
jāapgūst)
Sociālās zinātnes
Zinātņu nozare/apakšnozare
Piedaloties teorētiskās un praktiskās nodarbībās, apgūt aktīvā tūrisma
Kursa mērķi
tehnikas elementus.
5. Apgūt aktīvā tūrisma elementus un inventāra pielietošanas iespējas.
Kursa uzdevumi
6. Teorētiski un praktiski apgūt tūrisma tehnikas izmantošanas iespējas.
3.Prast sagatavot pārgājienus un tūrisma sacensības, kā arī orientēties
dabā.
Zināšanas un prasmes aktīvā tūrisma tehnikā, psihoemocionālās
Kursa rezultāti
(apgūstamās kompetences) kompetences, kritiskās domāšanas un lēmuma pieľemšanas prasmes.,
prot izvēlēties un izmantot atbilstošas vadības metodes.
Latviešu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Pārgājiena ( ceļojuma ) aktīvās daļas sagatavošana.
Preparation the active part of the trip.
Aprīkojums. Apģērbs un apavi. Uzturs.
Equipment. Clothing and shoes. Diet.
Topogrāfija un orientēšanās.
Topography
and
orientation.
Pārgājiena aktīvās daļas taktika.
Nightlife active part of the tactic.
Pārvietošanās tehnika un dabīgo šķēršļu pārvarēšana.
Movement technique and natural barriers.
Atpūta un naktsmītnes.
Recreation
and
accommodation.
Drošības tehnika pārgājienā. Glābšanas darbu
Security
Appliances
hike.
Rescue
organizēšana. Pirmsārsta medicīniskā palīdzība.
organization. First aid kit and medical
Ceļojuma noslēgums un vizuālā informācija.
attention.
End of tour and visual information
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Aktīvā tūrisma būtība. Aktīvā tūrisma nevalstiskās
4
Lekcija
organizācijas Latvijā. Aktīvā tūrisma attīstība un
Praktiskā nodarbība
vēsture.
Ekipējums aktīvajam tūrismam. Ekipējuma izvēle
4
Lekcija
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daţādiem mērķiem un vajadzībām. Minimālais
ekipējums.
Apģērbs un apavi, uzturs pārgājienu laikā.
Pārgājiena aktīvās daļas taktika.
Pārvietošanās tehnika un dabīgo šķēršļu pārvarēšana.
Alpīnisma elementi.
Atpūta un naktsmītnes.
Drošības tehnika pārgājienā. Glābšanas darbu
organizēšana
Velotūrisms, velomaršrutu izveide.
Ūdenstūrisms, laivu veidi, maršruti, sacensības,
specifiskais aprīkojums.
Ceļojuma noslēgums un vizuālā informācija. Aktīvā
tūrisma pasākumu popularizēšana, reklāma.
Pirmsārsta medicīniskā palīdzība.

Praktiskā nodarbība
2
6

4

2
4
4
2

Lekcija
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Seminārs
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Lekcija
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Praktiskā nodarbība

Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās 48
Pārgājiena plānošana un realizācija.
20
Ūdenstūrisma sacensību norises vērošana un atskaites iesniegšana.
8
Ūdenstūrisma pasākuma plānošana, realizācija un dalība tajā.
20
Prasības KRP iegūšanai
Piedalīšanās lekcijās un praktiskajās nodarbībās 70 %,
patstāvīgā darba sagatavošana 30 %;eksāmens. Kumulatīvais vērtējums.
33. Brūders A., Krauksta D. Tūrisms. - R.: LSPA, 1998.
Mācību pamatliteratūra
34. Lazurka P., Lazurka I. Tūrisma tehnika un treniľš. - R.: Zvaigzne,
1967.
35. Ķikāns V. Kāpsim kalnos. - R.: Zvaigzne, 1986.
Tūrisma ekipējuma katalogs. - PETZL, 2000.
4. Brencis A., Aktīvais tūrisms.- R.: Turība, 2000.
Mācību papildliteratūra
www.udensturisms.lv
Periodika, interneta
www.laivas.lv
resursi un citi avoti
www.orient.lv
www.petzl.com
Jānis Kārkliľš
Kursa autors:
Paraksts

Kurss
apstiprināts:

DSZF prodekāne

Paraksta atšifrējums

Irina Strazdiľa
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15.03.2011.
Datums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14,
12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Ilze Grospiľa

Pasaules tūrisma objekti
Tūrisma vadība
B
2

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Vides un tūrisma
zinātľu joma
80

Amats, grāds
Lektore, Vides pedagoģijas
maģistre

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
12
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
4
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Ieskaite
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Tūrisma ģeogrāfija , Kultūras vēsture
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt nepieciešamās teorētiskās kompetences par Pasaules
Kursa mērķi
izcilākajiem dabas un kultūrvēsturiskajiem tūrisma objektiem
1.Noskaidrot tūrisma attīstību ietekmējošos apstākļus un faktorus
Kursa uzdevumi
daţādos Pasaules tūrisma reģionos
2. Apskatīt reģionu kultūrvēsturiskās īpatnības
3. Analizēt izcilāko Pasaules tūrisma objektu izvietojumu un unikalitāti
4.Attīstīt spēju analizēt, salīdzināt un vispārināt zināšanas
Pilnveidota izpratne par vēsturisko un dabas procesu rezultātā
Kursa rezultāti
(apgūstamās kompetences) izveidotajiem izcilākajiem Pasaules tūrisma objektiem
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Apskatīt tūrisma attīstības tendences pasaulē.
View the tourism developments in the world
Noskaidrot tūrisma attīstību ietekmējošos apstākļus Find out the development of tourism and the
un faktorus.
factors influencing the conditions
Pasaules tūrisma reģionu raksturojums, valstu
World Tourism regional characteristics of the
kultūrvēsturiskās īpatnības.
national heritage features.
Pasaules valstu izcilāko tūrisma objektu apskats.
World countries greatest tourist item
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Tūrisma attīstības tendences Pasaulē
4
L,S
Tūrisma reģioni un tūrisma plūsmas Pasaulē
2
L
Pasaules kultūras reģioni
4
L,S
Valstu izcilāko tūrisma objektu apskats
24
L
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Izstrādāt referātu un prezentāciju par izvēlētās valsts tūrisma objektiem
48
Lekciju apmeklējums 75%, izstrādāts patstāvīgais darbs, nokārtota ieskaite .
Prasības KRP
Kumulatīvais vērtējums.
iegūšanai
36.
Apsīte E., Rozīte M., Krišjāne Z. Ģeogrāfija tūrisma izglītībai., 1996.
Mācību
37.
Hudman Loyd E.Geograpphy of travel & tourism – Clifton Park,
pamatliteratūra
Thomson/Delmar learning,2003.- 534 p.
38.
Rasemery Berton. Travel Geograpphy – London,1999
Mācību
 Gēbels P. Pirmatnīgās dabas pieminekļi. Ainavas un dabas pieminekļi, kas
papildliteratūra
atrodas UNESCO aizsardzībā.- Monhndruck Graphische GMBH (Vācija),
1999. – 255.lpp.
 Stīvensons Neils. Arhitektūra : Pasaules izcilākie pieminekļi tuvplānā –
Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 112 lpp.
 Ulrika Šēbere, Eiropas skaistākās pilis – Rīga; Zvaigzne ABC 2003
 Lielā Latvijas enciklopēdija: daba, tauta, valsts / red. Jūlijs Andersons –
Rīga: Zvaigzne ABC, 2005: Preses nams - 408 lpp.
 100 Pasaules nacionālie parki : ceļojums pa pieciem kontinentiem – Rīga:
Zvaigzne ABC, 2004 – 208 lpp.
 100 pasaules brīnumi: Cilvēces lielākie dārgumi piecos kontinentos – Rīga:
Zvaigzne ABC, 2001. – 208.lpp.
 Noslēpumainās vietas pasaulē : Māršala ceļojuma atlants: Svētvietas, Senās
pilsētas. Zudušās zemes. Simboliskas ainavas/ red.-konsult. Dţ. Vestvuda –
Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 240 lpp.
 Dirling Kindersley. Ceļveţi – Rīga: Zvaigzne ABC
http://www.tava.gov.lv/lv
Periodika,
interneta resursi un www.em.gov.lv
www.eiropa.lv
citi avoti
http://unwto.org/
Periodiskais izdevums „ Tūrisms‖
I.Grospiľa
Kursa autors:
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
I.Strazdina
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14, 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Andris Maisiľš
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi
Kursa uzdevumi

Vietējais tūrisms
Tūrisma vadība
B
2

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte
80

Amats, grāds
Lektors

12
4
P
Eksāmens
Tūrisma pamati, aktīvais tūrisms, ekotūrisms.

Sagatavot vietējā tūrisma speciālistus.
7. Pilnveidot studentu zināšanas par to, kas ir vietējais
tūrisms.
8. Orientēties Latvijas tūrisma attīstības plānošanas
sistēmā un dokumentos.
9. Iepazīstināt ar lauku tūrismu, tā attīstības vēsturi un
attīstības iespējām.
Kursa rezultāti (apgūstamās
Kursa beidzēji spēs patstāvīgi plānot un organizēt darbu
kompetences)
vietējā tūrismā.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Vietējā tūrisma definīcija, sastāvdaļas. Vietējā
Local tourism definition, components. Local
tūrisma resursi. Transports, izmitināšana,
tourism resources. Transport, accommodation,
ēdināšana, informācija. Vēsturiskais mantojums,
catering, information. Historical heritage,
kultūras tūrisms, dabas tūrisms, izklaides industrija culture tourism, nature tourism, entertainment,
u.c. Produkti ar augstu pievienoto vērtību. Vietējā
etc. Products with high added value. Local
tūrisma attīstības veicinošie faktori un spēki.
tourism contributing factors to the development
Tūrisma asociācijas un to loma vietējā tūrisma
and the forces. Tourism associations and its role
veicināšanā.
in promoting local tourism. City tourism and
Pilsētu tūrisms un lauku tūrisms.
rural tourism.
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Vietējais tūrisms
24
L
Liepājas reģiona lauku tūrisma mītľu apmeklējums
8
PN
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Apgūt iemaľas vietējā tūrisma uzskaitē, statistikas
48
apkopošanā un datu analīzē.
Teorētisko lekciju noklausīšanās, piedalīšanās
Prasības KRP iegūšanai
praktiskajās nodarbībās, eksāmena nokārtošana.
Dţ. Kristofers Holovejs, „Tūrisma bizness‖, Jānis Roze,
Mācību pamatliteratūra
1999
A.Brencis, „Aktīvais tūrisms‖, Turība, 2008
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti www.celotajs.lv
www.tava.gov.lv
www.turismabizness.lv
www.ziemeļvidzeme.lv
A.Maisiľš
Kursa autors:
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
I.Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14, 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Vintra Pūķe
Larisa Petre
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Svešvaloda I (angļu valoda)
Foreign Language I (English)
Tūrisma vadība
B
12 (1.sem.-4, 2.sem-4, 3.sem.-2, 4.sem.-2)

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Humanitāro un mākslas
zinātľu fakultāte

Amats, grāds
Lektore, Mg.paed.
Lektore, Mg.paed.

480
96
P
3 ieskaites, 1 eksāmens
Intermediate English

Panākt, lai studenti varētu pielietot angļu valodu
profesionālā līmenī visās četrās valodas prasmēs.
Uzlabot studentu vispārīgās angļu valodas līmeni , kā arī dot
Kursa uzdevumi
zināšanas lietišķajā un profesionālajā angļu valodā visās
prasmēs.
Kursa rezultāti (apgūstamās
Apgūt lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un runāšanas
kompetences)
prasmes atbilstoši B2 līmenim (CEF)
Angļu val.
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Gramatika:
Grammar:
 atkārtot zināšanas par galvenajām
 revise the knowledge of the main structures;
struktūrām;
 learn more sophisticated grammar structures.
 apgūt sareţģītākas struktūras
Vocabulary:
Vārdu krājums:
 systematic expansion of their vocabulary;
 sistemātiski paplašināt vārdu
 opportunities to put new vocabulary into
krājumu;
practice;
 dot iespējas pielietot jauno vārdu
krājumu;
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Runāšana:
 atslēgvārdus, lai runātu par tēmu;
 uzlabot precizitāti un attīstīt prasmi
runāt tekoši;
 runāt paplašināti

Speaking:
 the key words and phrases necessary to
discuss a topic;
 practice in more extended speaking
 improve accuracy and develop fluency.

Klausīšanās:
 motivēta, integrēta klausīšanās;
 klausīties lielākus tekstus;
 klausīties autentiskus runātājus
Lasīšana:
 lasīt autentiskus tekstus;
 izaicinājumi
Rakstīšana:
 praktizēt organizēšanu, plānošanu,
rakstīšanu un pārbaudi;
 apzināties valodu stilu pielietojumu;
 koncentrēties uz „mikro‖ rakstīšanas
prasmēm

Listening:
 motivated, integrated listening
 exposure to longer listening and variety of
accents;
 exposure to authentic and colloquial spoken
language
Reading:
 exposure to a wider variety of authentic text
types;
 challenging tasks
Writing:
 practice in planning, organizing, writing and
checking;
 awareness of register, structure and fixed
phrases;
 focus on ―micro‖ writing skills.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Travelling
64
Praktiskās nodarbības
Hotels
64
Praktiskās nodarbības
Lige Experiences
64
Praktiskās nodarbības
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Mājas lasīšana
288
Nokārtot ieskaiti un nolikt eksāmenu
Prasības KRP iegūšanai
New English File Upper-Intermediate by Clive Oxenden
Mācību pamatliteratūra
Grammar Books by Raimond Murphy
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti www.oup.com/elt
Vintra Pūķe
07.04.2011.
Kursa autors:
Larisa Petre
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Irina Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14, 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Elita Balčus

Svešvaloda I (vācu valoda)
Foreign language I (German)
Tūrisma vadība
B
12 (4 + 4), (2 + 2)

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Humanitāro un mākslas
zinātľu fakultāte
480

Amats, grāds
Lektore, Mg.philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
96
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
I/I/I/E
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Vācu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Programmas mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas vācu valodā B1/B2
Kursa mērķi
līmenī, izkopt prasmes un iemaľas vācu valodas lietošanā noteiktu
leksisku un gramatisku tēmu ietvaros, iepazīties ar vācu valodā runājošo
valstu kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti; apzināt materiālu par
Liepājas tūrisma objektiem.
1.Sekmēt apgūt vācu valodu B1, B2 līmenī.
Kursa uzdevumi
2.Attīstīt visas valodu prasmes – lasīšanu, rakstīšanu, klausīšanos un
rakstīšanu minēto tēmu ietvaros.
3.Radīt bāzi individuālajām vācu valodas studijām nākotnē.
4.Sagatavot studentus ekskursijas novadīšanai pa Liepāju vācu valodā.
Apgūstot praktisko vācu valodas visas prasmes, studenti iepazīties ar
Kursa rezultāti
(apgūstamās kompetences) vācu valodā runājošo valstu kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti, kā
arī gūst iemaľas darbam ar vācu tūristiem Latvijā.
vācu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Programmas mērķis ir sniegt praktiskās
The aims of program is to provide practical knowledge
zināšanas vācu valodā B1/B2 līmenī,
of German language at the level B1/B2, develop skills
izkopt prasmes un iemaľas vācu valodas
and abilities to use the German language in a lot of
lietošanā noteiktu leksisku un gramatisku
situations in the field of tourism. During the studies the
tēmu ietvaros, iepazīties ar vācu valodā
students
runājošo valstu kultūru, politiku,
meet with cultures, policies, traditions, mentality of
tradīcijām, mentalitāti; apzināt materiālu
German-speaking countries, they combine the
par Liepājas tūrisma objektiem, kā arī gūt
materials of Liepaja tourism attractions, as well
iemaľas darbam ar vācu tūristiem Latvijā.
as gain skills to work with German tourists in Latvia.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
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Tēma un apakštēma
1.Einführung.Bekantmachung. Studienfach.
2.Alltagsdinge,Alltagsroutine.Modalverb, Nomen.
Personalpronomen.
3.Freizeit. Hobbys. Reflexivpronomen, Negation.
4.Wohnort. Wohnfläche. Präpositionen. Fragen, Fragewörter.
Wortstellung im Satz.
5.Orientation in der Stadt. Stadt und Land. Heimatstadt. Liepāja.
Präpositionen.
6.Städte in Deutschland, Navigation. Imperativ. Präpositionen..
7. Arbeitswelt. Berufe. Arbeitsaufträge. Perfekt, Partizip II.
8. Haushalt, Alltagssituationen. Perfekt, Plusquamperfekt.
9. Feste und Traditionen in Lettland und anderen Ländern. Daten.
Ordinalzahlen.
10. Einladungen. Familienfeste. Rektionen der Verben.
11.Jahreszeiten, Briefe, Geschäftskorrespondenz.
12. Wetter. Unpersönliche Pronomen. Negativpronomen.
13. Essen und Trinken. Einkaufen. Satzgefüge, Nebensätze.
14.Lettische/Deutsche/Internationale Küche. Kochen. Infinitiv.
15.Speisekarte. Restaurants, Gespräche. Ajektiv, Komparation.
16. Hausambiente. Objektsatz, Konjugation des Adjektivs.
17. Geschmack und Kleidung, Farben. Adjektiv. Weche/er/es?
Dieser/e/es.
18.Lebenslauf, Karriere, CV. Reflexive Verben, Genitiv.
19. Berufe im Tourismus, Arbeitsaufträge. Futurum.
20.Nachrichten in der Presse, Fernsehen. Berichte, Erzählungen.
Präteritum.
21.Biographien, berühmte Deutschen/Letten. Präteritum der
Modalverben.
22.Musiker, Musik. Temporalsatz.
23.Reisen. Bekannte Orte in Lettland und DACH-ländern.
Reiserouten. Wandern, Radreisen, Autoreisen. Planung der
Reisen. Satzreihe. Wirklichkeit und Träume, Traumreisen.
Konjuktiv.
24. Sport und Gesundheit. Gesundes Lebensstil. Indirekte Rede.
Nominalisierungen. Körper und gesundheit. SPA Resorte. Perfekt
von Modalverben.

Apjoms
stundās
2
8

Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības

8
8

Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības

8

Praktiskas nodarbības

8
8
8
8

Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības

8
8
8
8
8
8
8
8

Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības

8
8
8

Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības

8

Praktiskas nodarbības

8
12

Praktiskas nodarbības
Praktiskas nodarbības

10

Veids

Praktiskas nodarbības
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Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Studenti iesaistās materiālu apstrādē MOODLE vidē, veido projektus un
288
prezentācijas par Latvijas un Vācu valodā runājošo valstu aktuālām tūrisma
tēmām. Apkopo materiālu par Liepājas tūrisma objektiem, gatavojas ekskursijas
vadīšanai pa Liepāju vācu valodā.
1.Aufderstrase Hartmut. Delfin : Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache /
Mācību
Hartmut Aufderstrase, Jutta Muller, Thomas Storz.
pamatliteratūra
Lehrbuch. - 1.Auflage. - Munchen : Hueber Verlag, 2001. - 256 S. : il. + 2
CD. - Pieejams arī kompaktdiskā. ISBN 9783190016013
2.Celmrauga Imanta. Vācu - latviešu vārdnīca : Ap 22000 vārdu / I.
Mācību
Celmrauga, A.Plēsuma, A.Straube. - 4., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Avots,
papildliteratūra
1984. - 814 lpp.
3.Granta Katrīna. Vācu-latviešu vārdnīca : ap 52 000 vārdu = DeutschLettisches Worterbuch / Katrīna Granta, Eleonora Pampe ; vārdn. papild.
K.Sējēja. - 3.izd., pārstr. un papild. - Rīga : Avots, 1996. - 746,[3] lpp.
ISBN 5-401-00995-x Vācu-4.Latviešu vārdnīca bildēs : vairāk nekā 6 000
vārdu un frāţu / tulk. Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 360
240

Periodika, interneta
resursi un citi avoti
Kursa autors:

lpp. : krās. il. ; 17 cm. - (Lieliem un maziem). - Palīgrād.: 324.-359. lpp.
ISBN 9984-377-12-1
5.Большой немецко-русский словарь = Das Grosse Deutsch-Russische
Worterbuch / сост. Е.И.Лепинг...[ и др.] ; под руков. О.И.Москальской.
1. А-К. - Москва : Советская энциклопедия, 1969. - 760 с.
6.Немецко - русский словарь : 20 000 слов = Deutsch - Russisches
Worterbuch / авт.: H.В.Глен-Шестакова, В.Б.Линднер, А.О.Орлова,
И.В.Рахманов. - 33-е изд., стереотипное. - Москва : Русский язык,
1987. - 559 с.
http://www.hueber.de/delfin/
http://www.dw-world.de/dw/0,,2203,00.html
07.04.2011.
Elita Balčus
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Kurss apstiprināts:
Irina Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek
piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa

Svešvaloda II (angļu valoda)
Foreign language II (English)
Tūrisma vadība

12 KRP (2+2+4+4)

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
HMZF
480
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie
un laboratorijas darbi = 2 st.)
8+8+16+16
Semināru vai praktisko nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; P
Vārds, uzvārds
Larisa Petre

Amats, grāds
Lektore, Mg.paed.

5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais)
2 ieskaites. 2 eksāmeni
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
valodnieciba
Zinātņu nozare/apakšnozare
Apgūt pamatzināšanas praktiskajā angļu valodā
Kursa mērķi
 Apgūt nepieciešamo zināšanu minimumu gramatikā;
Kursa uzdevumi
 Apgūt mācību grāmatā paredzēto vārdu krājumu;
 Veidot sarunvalodas iemaľas par mācību grāmatā paredzētajām
tēmām;
 Strādāt pie visu valodas prasmju izveidošanas.
Kursa rezultāti (apgūstamās Nepieciešamo zināšanu minimums gramatikā, mācību grāmatā
kompetences)
paredzētais vārdu krājums un prasme pielietot iegūtās zināšanas
sarunvalodā
Latviešu un angļu valodas
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

Studenti apgūst nepieciešamo zināšanu
minimumu gramatikā un mācību grāmatā
paredzēto vārdu krājumu, lai veidotu
sarunvalodas iemaľas. Mācību procesā
strādā arī pie citu valodas prasmju
veidošanas (lasīšana, rakstīšana,
klausīšanās).

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Students acquire necessary minimum of knowledge and skills
in grammar and vocabulary required by the programme to
develop communication skills. The other foreign language
skills are developed as well (reading, writing, listening)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms stundās

Tēma un apakštēma
What‘s your name?
You-my/your
This is…
is/are
What?
Numbers 1-20
Where are you from?
Countries
his/her
I/you//he/she

242

8

Veids
Praktiskās
nodarbības

8

Praktiskās
nodarbības

Am
Where?
Alphabet
What‘s your job?
Personal details
Questions and negatives
Numbers 21-1
Who‘s this?
Family
Possessive‘s
Who?
it/they
Classroom language
Do you like tea?
Food and drink
Present Simple (I/you/they)
Short answers
Requests
What‘s this in English?
Objects and adjectives
a/an
have
their
Is this your…?
Days
Do you like cooking?
Present Simple (he/she/it)
Short answers
Social English
Does she like her job?
Daily routines
Present Simple negative (he/she/it)
Question words
Social English

8

Praktiskās
nodarbības

8

Praktiskās
nodarbības

8

Praktiskās
nodarbības

8

Praktiskās
nodarbības

8

Praktiskās
nodarbības

8

Praktiskās
nodarbības

16

Praktiskās
nodarbības

16

Praktiskās
nodarbības

16

Praktiskās
nodarbības

16

Praktiskās
nodarbības

16

Praktiskās

What does he do?
Houses, rooms, and furniture
Colours
Is there a telephone in your living room?
There is/are
any
At the post office
How much is that?
Prices
How much is/are…?
Can I have…?
In a café
What‘s your favourite season?
Seasons
Months
Adverbs of frequency
243

nodarbības

Prepositions
At the bank
It‘s a Wonderful World
Auxiliary verbs
Questions and Negatives
Short Answers
Parts of Speech and Meaning
My Wonders of the Modern World
Speciality texts
Get Happy
Present Tenses (Simple, Continuous – Active, Passive)
Sport and Leisure
My Free Time Activities
Speciality texts
Telling Tales
Past Tenses (Simple, Continuous, Perfect – Active, Passive)
Art and Literature
My Favourite Books and Films
Speciality texts

16

Praktiskās
nodarbības

16

Praktiskās
nodarbības

16

Praktiskās
nodarbības

Doing the Right Thing
Modal Verbs – obligation and permission
Countries and Nationality Words
Entertaining Foreign Friends
Speciality texts
Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms stundās

Patstāvīgais darbs pie valodas prasmju attīstīšanas, izmantojot pamatliteratūru un
interneta resursus. Specialitātes tekstu lasīšana
Praktisko darbu izpilde, ieskaites, eksāmeni
Prasības KRP

iegūšanai
Mācību
pamatliteratūra

288

1. Liz&John Soars, Headstart – Student‘s book (beginner), Oxford University

Press, 1997
Tim Falla, Headstart- Workbook (beginner), Oxford University Press, 1995
New Headway, Intermediate, John and Liz
Soars, Oxford, 2004
English Grammar in Use, A Self-study Reference and Practice Book for
Intermediate Students, R. Murphy, Cambridge, 1998
6. Amanda Maris, Headstart and Headway Elementary Tests, Oxford University
Press, 1998
7. Kopētie izdales materiāli
2.
3.
4.
5.

Mācību
papildliteratūra
Periodika,
interneta resursi
un citi avoti
Kursa autors:

www.agendaweb.org
www.learnenglish.uk.org
15.05.2011
Larisa Petre
Paraksts

Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

Irina Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Elita Balčus

Svešvaloda II (vācu valoda)
Foreign language II (German)
Tūrisma vadība
B
12 (2+2), (4+4)

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Humanitāro un mākslas
zinātľu fakultāte
480

Amats, grāds
Lektore, Mg.philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
96
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
I/I/I/E
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Bez vācu valodas priekšzināšanām
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Programmas mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas vācu valodā A1/A2
Kursa mērķi
līmenī, izkopt prasmes un iemaľas vācu valodas lietošanā noteiktu
leksisku un gramatisku tēmu ietvaros, iepazīties ar vācu valodā runājošo
valstu kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti; apzināt materiālu par
Liepājas tūrisma objektiem.
1.Sekmēt apgūt vācu valodu A1, A2 līmenī.
Kursa uzdevumi
2.Attīstīt visas valodu prasmes – lasīšanu, rakstīšanu, klausīšanos un
rakstīšanu minēto tēmu ietvaros.
3.Radīt bāzi individuālajām vācu valodas studijām nākotnē.
4.Sagatavot studentus vienkāršotas ekskursijas novadīšanai pa Liepāju
vācu valodā.
Apgūstot praktisko vācu valodas visas prasmes, studenti iepazīties ar
Kursa rezultāti
(apgūstamās kompetences) vācu valodā runājošo valstu kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti, kā
arī gūst iemaľas darbam ar vācu tūristiem Latvijā.
vācu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Programmas mērķis ir sniegt praktiskās
The aims of program is to provide a practical
zināšanas vācu valodā A1/A2 līmenī, izkopt
knowledge of German language at the level
prasmes un iemaľas vācu valodas lietošanā
A1/A2, develop skills and abilities to use the
noteiktu leksisku un gramatisku tēmu ietvaros, German language in a lot of situations in the field of
iepazīties ar vācu valodā runājošo valstu
tourism. During the studies the students
kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti;
meet with cultures, policies, traditions, mentality of
apzināt materiālu par Liepājas tūrisma
German-speaking countries, they combine the
objektiem, kā arī gūt pamatiemaľas darbam ar materials of Liepaja tourism attractions, as well
vācu tūristiem Latvijā.
as gain skills to work with German tourists in Latvia.
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
1.Einführung.Bekantmachung. Studienfach. Zahlen
2
Praktiskas nodarbības
2.Alltagsdinge,Alltagsroutine.Modalverb, Nomen.
8
Praktiskas nodarbības
Personalpronomen.
3.Freizeit. Hobbys. Reflexivpronomen, Negation.
8
Praktiskas nodarbības
4.Wohnort. Wohnfläche. Präpositionen. Fragen, Fragewörter.
8
Praktiskas nodarbības
Wortstellung im Satz.
5.Orientation in der Stadt. Stadt und Land. Heimatstadt. Liepāja.
8
Praktiskas nodarbības
Präpositionen.
6.Städte in Deutschland, Navigation. Imperativ. Präpositionen..
8
Praktiskas nodarbības
7. Arbeitswelt. Berufe. Arbeitsaufträge. Perfekt, Partizip II.
8
Praktiskas nodarbības
8. Haushalt, Alltagssituationen. Perfekt, Plusquamperfekt.
8
Praktiskas nodarbības
9. Feste und Traditionen in Lettland und anderen Ländern. Daten.
8
Praktiskas nodarbības
Ordinalzahlen.
10. Einladungen. Familienfeste. Rektionen der Verben.
8
Praktiskas nodarbības
11.Jahreszeiten, Briefe, Geschäftskorrespondenz.
8
Praktiskas nodarbības
12. Wetter. Unpersönliche Pronomen. Negativpronomen.
8
Praktiskas nodarbības
13. Essen und Trinken. Einkaufen. Satzgefüge, Nebensätze.
8
Praktiskas nodarbības
14.Lettische/Deutsche/Internationale Küche. Kochen. Infinitiv.
8
Praktiskas nodarbības
15.Speisekarte. Restaurants, Gespräche. Adjektiv, Komparation.
8
Praktiskas nodarbības
16. Hausambiente. Objektsatz, Konjugation des Adjektivs.
8
Praktiskas nodarbības
17. Geschmack und Kleidung, Farben. Adjektiv. Weche/er/es?
8
Praktiskas nodarbības
Dieser/e/es.
18.Lebenslauf, Karriere, CV. Reflexive Verben, Genitiv.
8
Praktiskas nodarbības
19. Berufe im Tourismus, Arbeitsaufträge. Futurum.
8
Praktiskas nodarbības
20.Nachrichten in der Presse, Fernsehen. Berichte, Erzählungen.
8
Praktiskas nodarbības
Präteritum.
21.Biographien, berühmte Deutschen/Letten. Präteritum der
8
Praktiskas nodarbības
Modalverben.
22.Musiker, Musik. Temporalsatz.
8
Praktiskas nodarbības
23.Reisen. Bekannte Orte in Lettland und DACH-Ländern.
12
Praktiskas nodarbības
Reiserouten. Wandern, Radreisen, Autoreisen. Planung der
Reisen. Satzreihe. Wirklichkeit und Träume, Traumreisen.
Konjuktiv.
24. Sport und Gesundheit. Gesundes Lebensstil. Indirekte Rede.
10
Praktiskas nodarbības
Nominalisierungen. Körper und Gesundheit. SPA Resorte.
192
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Studenti iesaistās materiālu apstrādē MOODLE vidē, veido projektus un
288
prezentācijas par Latvijas un Vācu valodā runājošo valstu aktuālām tūrisma tēmām.
Apkopo materiālu par Liepājas tūrisma objektiem, gatavojas vienkāršotas
ekskursijas vadīšanai pa Liepāju vācu valodā.
1.Aufderstrase Hartmut. Delfin : Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache / Hartmut
Mācību
Aufderstrase, Jutta Muller, Thomas Storz.
pamatliteratūra
Lehrbuch. - 1.Auflage. - Munchen : Hueber Verlag, 2001. - 256 S. : il. + 2 CD. Pieejams arī kompaktdiskā. ISBN 9783190016013
2.Celmrauga Imanta. Vācu - latviešu vārdnīca : Ap 22000 vārdu / I. Celmrauga,
Mācību
A.Plēsuma, A.Straube. - 4., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Avots, 1984. - 814 lpp.
papildliteratūra
3.Granta Katrīna. Vācu-latviešu vārdnīca : ap 52 000 vārdu = Deutsch-Lettisches
Worterbuch / Katrīna Granta, Eleonora Pampe ; vārdn. papild. K.Sējēja. - 3.izd., pārstr.
un papild. - Rīga : Avots, 1996. - 746,[3] lpp. ISBN 5-401-00995-x Vācu4.Latviešu vārdnīca bildēs : vairāk nekā 6 000 vārdu un frāţu / tulk. Marika Taube. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 360 lpp. : krās. il. ; 17 cm. - (Lieliem un maziem). Palīgrād.: 324.-359. lpp. ISBN 9984-377-12-1
5.Большой немецко-русский словарь = Das Grosse Deutsch-Russische Worterbuch /
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Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

сост. Е.И.Лепинг...[ и др.] ; под руков. О.И.Москальской.
1. А-К. - Москва : Советская энциклопедия, 1969. - 760 с.
6.Немецко - русский словарь : 20 000 слов = Deutsch - Russisches Worterbuch / авт.:
H.В.Глен-Шестакова, В.Б.Линднер, А.О.Орлова, И.В.Рахманов. - 33-е изд.,
стереотипное. - Москва : Русский язык, 1987. - 559 с.
http://www.hueber.de/delfin/
http://www.dw-world.de/dw/0,,2203,00.html
07.04.2011.
Elita Balčus

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

Irina Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.14, 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa

Studiju darbs
Annual paper
Tūrisma vadība

B daļa
5 KRP - 1.kursā 1 KRP; 2.kursā 2 KRP; 3.kursā 2 KRP

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Ilze Grospiľa

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

200
-

Amats, grāds
lektore, Mg.paed.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā

6
P

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)

Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi
Kursa uzdevumi

Ieskaite 1.kurss; Eksāmens 2 un 3.kurss
Sekmīgi pabeigts 1. studiju gads
Sekmīgi pabeigts 2 studiju gads
Sekmīgi pabeigts 3. studiju gads
Vadībzinātne/ Uzľēmējdarbības vadība
Apgūt praktiskās kompetences zinātnisko darbu un lietišķo pētījumu
veikšanai .
 Definēt pētāmo problēmu, darba mērķus, uzdevumus un hipotēzi.
 Izveidot pētāmās tēmas teorētisko bāzi.
 Veikt pētījumu par izvēlēto tēmu.
 Savākt eksperimentālos materiālus / datus un veikt to apstrādi.
 Izstrādāt ieteikumus pētāmās problēmas risinājumam.

Gūtas praktiskās kompetences zinātnisko darbu un lietišķo
Kursa rezultāti (apgūstamās
pētījumu veikšanai.
kompetences)
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Defined
in
the respective issue. Summarizes the literature and
Definēta pētāmā problēma. Apkopoti literatūras un
information
sources on a given subject. Designed to operate in
informācijas avoti par doto tēmu. Izstrādāti
the
end.
Conducted
case studies. Develop recommendations
uzdevumi darba mēŗka sasniegšanai. Veikts
for
solving
the
problem
under study
problēmas pētījums. Izveidoti ieteikumi pētāmās
problēmas risinājumam.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms
Veids
Tēma un apakštēma
stundās
2
1 Pārskata lekcija
IEVADNODARBĪBA
Studiju darbu rakstīšanas metodiski noteikumi. Pētāmās tēmas
definēšana.
NOSLĒGUMA SEMINĀRS
2
1 Seminārs
Studiju darba aizstāvēšana
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Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
 Definēta izvēlētās tēmas pētāmā problēma
 Izstrādāti darba mēŗki, uzdevumi, hipotēze
 Teorētiskā materiāla apkopojums par doto tēmu
 Dotās problēmas pētījums izmntojot daţās pētījuma
200
metodes
 Datu apstrāde un analīze
 Ieteikumi (izstrādne) pētāmās problēmas risinājumam
 Dot galveno atziľu kopsavilkumu. (secinājumi un
priekšlikumi)
Studiju darba izstrāde, sekmīga darba prezentācija un aizstāvēšana
Prasības KRP iegūšanai
(noslēguma seminārā).
Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi.
Mācību pamatliteratūra
Apstiprināts Studiju padomes sēdē 2010.gada 15.martā, protokols Nr.7.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Statistikas datu bāzes (www.csb.lv),
Datu bāzes: Lursoft; Nozare.lv; EBSCO; SAGE; ScienceDirect

Paraksts

Paraksta atšifrējums
Ilze Grospiľa

Datums

Paraksts

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa

Datums

Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums

DSZ fakultātes domes sēdes protokols
Nr. 14; 12.05.2011.

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
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Prakse
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa

Prakse - Tūrisma informācija
Practice: Tourism information
Tūrisma vadība

B daļa
2 KRP

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Ilze Grospiľa

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

80
-

Amats, grāds
lektore, Mg.paed.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā

2
P

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)

Pārbaudes forma/ -as

Ieskaite

Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Sekmīgi pabeigts 1 un 2 semestris

Kursa uzdevumi

Prakses laikā studentam jāveic:
 uzdevumus saistībā ar prakses mērķi un saturu;
 uzľēmuma ikdienas darba pienākumus saskaľā ar uzľēmuma
vajadzībām un iespējām.
Teorētisko zināšanu aprobācija praksē

Vadībzinātne/ Uzľēmējdarbības vadība
Izprast un spēt novērtēt tūrisma informācijas centra darbības un vides
specifiku, apgūt klientu apkalpošanas,
informācijas apkopošanas ,
analīzes un lēmumu pieľemšanas iemaľas.

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

Darbs tūrisma informācijas centrā.
Komunikācija ar daţādu valstu klientiem
informācijas sniegšanā.
Klientu aptauja par ceļojuma mērķi un uzturēšanos
ilgumu. Statistikas datu apstrāde.

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Working in the tourist information center
Communicating with customers in various countries in
providing information.
Customer survey for the purpose of the journey and
length of stay. Statistical data processing.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms
stundās
2
IEVADNODARBĪBA
Prakses ievadinstruktāţa: prakses mērķis un uzdevumi,
dokumentācija, termiľi.
NOSLĒGUMA SEMINĀRS
2
Prakses rezultātu prezentācija.

Tēma un apakštēma
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Veids
1 Pārskata lekcija
1 Seminārs

Studenta patstāvīgais darbs
Uzdevumi, kuri veicami prakses laikā, un par kuru izpildi sagatavojama
izvērsta atskaite:
Ievads
1. Uzņēmuma dabības apraksts
 Raksturot informācijas centru no juridiskā viedokļa;
 Dot īsu ieskatu uzľēmuma vēsturē
 Piedāvāto produktu un pakalpojumu klāsts, izcenojumi
 Reklāma
 Apkalpoto klientu anketēēana un rezultātu apstrāde
 Informācijas centra statistikas datu apstrāde

Apjoms stundās

80

2. Pasākumi uzņēmuma darba uzlabošanai
 Formulēt konkrētus ieteikumus tūrisma uzľēmuma darba
uzlabošanai;
 Dot galveno atziľu kopsavilkumu.
Secinājumi
Priekšlikumi
Avotu un izmantotās literatūras saraksts
Pielikumi
Prakses uzdevumu izpilde, pozitīvas atsauksmes iegūšana no
Prasības KRP iegūšanai
prakses uzľēmuma, sekmīga prakses rezultātu aizstāvēšana
(noslēguma seminārā).
Students sagatavo un izvērtēšanai iesniedz:
 izvērstu atskaiti (apj. līdz 25 lpp.) par prakses laikā saistībā ar
prakses mērķi un saturu veiktajiem uzdevumiem;
 studenta pašvērtējumu;
 prakses vietas novērtējumu.
4. Dţ. Kristofers Holovejs„ Tūrisma bizness‖ , J.Rozes apgāds,
Mācību pamatliteratūra
SIA, 1999
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
Statistikas datu bāzes (www.csb.lv),
avoti
Datu bāzes: Lursoft; Nozare.lv; EBSCO; SAGE; ScienceDirect
Paraksts

Paraksta atšifrējums
Ilze Grospiľa

Datums

Paraksts

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa

Datums

Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums

DSZ fakultātes domes sēdes protokols
Nr. 14; 12.05.2011.

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja kursam
ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Jānis Kārkliľš

Prakse – ekotūrisms un nometľu organizācija I, II
Practice – ecotourism and camp organization I, II
Tūrisma vadība
B daļa
4KRP

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte
160

Amats, grāds
asistents

Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
2
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko nodarbību 30
skaits
Laboratorijas darbu skaits
P
Kursa līmenis
Ieskaite un eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, Tūrisma pamati, Ekotūrisms, Aktīvā tūrisma pamati, Tūrisma
programmas daļa, kurā kurss
nometľu organizācija
jāapgūst)
Sociālās zinātnes
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt jaunas zināšanas un iemaľas ekotūrisma taku izveidē un prezentēšanā.
Kursa mērķi
Apgūt maršruta metodiskās izstrādnes praktiskās iemaľas nometľu plānošanā,
norises organizēšanā un vadīšanā. Pilnveidot iemaľas tūristu grupu vadīšanā.
Iegūt praktiskas iemaľas tūrisma nometnes plānošanā un vadīšanā.
Kursa uzdevumi 1. Apgūt ekotūristu grupas vadīšanas tehniku dabā.
2. Izstrādāt optimālo ekotūrisma maršrutu un objektu plānojumu konkrētai
teritorijai.
3. Izstrādāt un realizēt 4 dienu nometnes plānu jauniešiem.
4. Apgūt nometnes organizēšanas iemaľas.
5. Metodiski pareizi sagatavot un novadīt vienu mācību ekskursiju.
6. Izstrādāt tūristu piesaistes plānu noteikta dabas parka teritorijai.
Praktiskās
zināšanas par ekotūrismu un tūrisma nometľu organizēšanu, lēmumu
Kursa rezultāti
(apgūstamās
pieľemšanas prasmes.
kompetences)
Latviešu valoda
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Studenti pēc prakses apguves varēs sasaistīt
Students in the time of practice will be able to link
teorētiskajos kursos iegūtās zināšanas ar
the theoretical knowledge gained in courses to
praksi. Prakses laikā studentiem būs praktiski
practice. During the practice students will learn
jāapgūst iemaľas ekotūrismā un nometľu
practical skills for ecotourism and camp
organizācijā. Nodarbības ir plānotas brīvā
organization. Classes are scheduled for outdoors.
dabā. Tajās būs iespēja iepazīties ar
They will have the opportunity to meet with current
aktualitātēm šajās nozarēs kā arī patstāvīgi
developments in these sectors as well as
izmēģināt savas iemaľas.
independently to test their own skills.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
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stundās
Prakse I
Ievadnodarbība. Uzdevumu un vadlīniju definēšana.
Teorijas sasaiste ar praksi.

2

Lekcija

Dendroloģiskās takas veidošanas iemaľu apguve.
Ekskursija pa pilsētu un Jūrmalas parku.
Iepazīstināšana ar Liepājas dendroloģiskajām vērtībām
(vietējām un introducētajām sugām) un atsevišķu sugu
pazīmēm.
Diţkoku kritēriji vietējām un introducētajām sugām un
koku uzmērīšana. Grupu darbs.
Ekotūrisma kritēriju izstrāde. Grupu darbs.
Piedāvājuma izpēte ekotūrismā un dabas tūrismā
Latvijā un ārvalstīs, tā apkopošana. Grupu darbs
Ekotūrisma kritēriju izstrāde. Grupu darbs.
Piedāvājuma izpēte ekotūrismā un dabas tūrismā
Latvijā un ārvalstīs, tā apkopošana. Grupu darbs
Praktisku iemaľu apgūšana dabas aizsardzības darbā
(ekotūrisma resursi
infrastruktūra, darbs ar
rokasgrāmatām, objektu atpazīšana ).
Velotūrisms.
Vides gidi. Vides interpretācija
Kultūrvēsturiskais mantojums Liepājā un citur un tā
izmantošanas iespējas.
Viesnīcu un viesu māju uzľēmēju un dabinieku
aptauja. Rezultātu apkopošana un apstrāde. Grupu
darbs.
Prakse II

4

Praktiskās nodarbības

2

Praktiskā nodarbība

6

Praktiskās nodarbības
Seminārs

4

Praktiskās nodarbības

2

Praktiskā nodarbība

4

Praktiskās nodarbības

4

Praktiskās nodarbības

4

Praktiskās nodarbības

Iepazīšanās ar viena Latvijas dabas parka pārvaldes
modeli un īpatnībām.
Ekotūrisma takas vienā no dabas parkiem pētīšana un
apkārtnes iepazīšana un ekskursiju vadīšana.
Informācija par taku un tās tuvāko apkārtni.

4

Praktiskās nodarbības

4

Praktiskās nodarbības

Dabas parka augu un dzīvnieku valsts iepazīšana.
Plāni tūristu piesaistei dabas parkam.

4

Praktiskās nodarbības

Plānu izstrāde un realizācija četru dienu nometnei.
Nometnes 1.dienas plāna realizācija, izvērtējums un
analīze.
Nometnes 2.dienas plāna realizācija, izvērtējums un
analīze.
Nometnes 3.dienas plāna realizācija, izvērtējums un
analīze.
Nometnes 4.dienas plāna realizācija, izvērtējums un
analīze.

4

Praktiskās nodarbības
Seminārs

4

Praktiskās nodarbības

4

Praktiskās nodarbības

4

Praktiskās nodarbības

Nometnes noslēgums un izvērtējums.
Tūristu piesaistes plāna prezentācija. Visas prakses
izvērtējuma nodarbība
Studenta patstāvīgais darbs

2
2

Praktiskās nodarbības
Praktiskās nodarbības
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Apjoms
stundās 96

Prakse I
1. Dendroloģijā
a) Herbārija noformēšana dendroloģijā
b) Dendroloģiskās takas izveide (pēc ekskursijas)
c) Koku un krūmu atpazīšana. Sugu identificēšana
2. Diţkoku uzmērīšana ierādītajā teritorijā
3. Piedāvājuma izpētes rezultātu apkopojums un analīze
4. Atskaite par videofilmu "Zaļais ceļš"
5. Ekotūrisma maršruta piedāvājuma metodiskā apdares prezentācija (vides
interpretācija)
6. Viesnīcu vai viesu māju uzľēmēju un darbinieku aptauja, aptaujas datu apstrāde un
apkopošana
Prakse II
7. Velomaršruta piedāvājums
8. Liepājas kultūrvēsturiskā mantojuma apsekošana un izvērtēšana.
9. Atskaite un secinājumi par paveikto, tajā skaitā 4 dienu nometnes izvērtējums.
10. Informatīvais materiāls par izveidoto ekotūrisma taku
11. Tūristu piesaistes prezentācijas plāns
Prasības KRP
iegūšanai
Mācību
pamatliteratūra

Mācību
papildliteratūra
Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

12

8
8
8
4
8

4
12
10
8
14

Atskaite un secinājumi par paveikto, tajā skaitā 4 dienu nometnes izvērtējums;
informatīvais materiāls par izveidoto ekotūrisma taku; tūristu piesaistes
prezentācijas plāns.
1. Ieteikumi dabas taku veidotājiem. - R: REC, 2003.
2. Ceļosim zaļi! Ekotūrisma rokasgrāmata. - Dundaga,2003.
3. Dabas tūrisma iespējas Latvijā. - R.: TAVA, 2000.
4. Izprast, lai iemīlētu. Vides gidu rokasgrāmata. - R.: VARAM, 2002.
(bukleti).
Daţādi piedāvājumi un maršruti dabas tūrismā un ekotūrismā Latvijā
Ţurnāli "Ceļotprieks" u.c.
www.udensturisms.lv
www.laivas.lv
www.orient.lv
www.petzl.com
Jānis Kārkliľš

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Paraksts
DSZF prodekāne

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa
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15.03.2011.
Datums
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14,
12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas

Prakse - Tūrisma vadība I, II
Practice: Tourism management I,II
Tūrisma vadība
B daļa
8 KRP (6.sem) un 4 KRP (7.sem)

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte
480
2

Vārds, uzvārds
Amats, grāds
Diāna Līduma
lektore, Mg.oec.
Ilze Grospiľa
lektore, Mg.paed.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
2
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)
Eksāmens un eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Sekmīgi pabeigti 1. – 6. semestra studiju kursi
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Vadībzinātne/ Uzľēmējdarbības vadība
Zinātņu nozare/apakšnozare
Izprast
un
spēt
novērtēt tūrisma uzľēmuma darbības un vides specifiku, spēt
Kursa mērķi
analizēt vadības procesus tūrisma uzľēmumā, apgūt tūrisma vadītāja iemaľas darbā
ar personālu, informāciju un lēmumu pieľemšanā. , apgūt profesionālās
kompeteneces tūrisma maršruta metodiskajā izstrādnē un tūrisma grupu
vadītāšanā.
Kursa uzdevumi
Prakses laikā studentam jāveic:
 Metodiski pareizi sagatavot ekskursiju un to novadīt.
 Realizēt uzdevumus saistībā ar prakses mērķi un saturu.
 Uzľēmuma ikdienas darba pienākumus saskaľā ar uzľēmuma vajadzībām un
iespējām.
Teorētisko zināšanu aprobācija praksē
Kursa rezultāti
(apgūstamās kompetences)
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Mērķis: Izprast un spēt novērtēt tūrisma uzľēmuma The aim:
darbības un vides specifiku, spēt analizēt vadības Understand and be able to assess the tourism business
procesus tūrisma uzľēmumā, apgūt tūrisma vadītāja environment and specific,
iemaľas darbā ar personālu, informāciju un lēmumu Be able to analyze management processes travel
pieľemšanā.
companies, tour to learn driving skills for staff,
Saturs: Tūrisma uzľēmuma raksturojums, mērķi, information and decision-making.
vides analīze. Produktu dzīvotspēja konkurences Content: Tourism business description and analysis of
apstākļos un virzīšana tirgū. Uzľēmuma vadības environment. Product and its promotion. Analysis of
stratēģija. Uzľēmuma
informācijas
sistēma. competitors. The company‘s management strategy.
Personālvadība. Uzľēmuma
kultūra. Ieteikumi Information system. Management of human resources.
tūrisma uzľēmuma vadības procesa uzlabošanai.
Company‘s culture. Recommendations to improve the
Maršruta metodiskā izstrādne. Tūrisma grupu
company‘s performance.
komplektēšana. Transporta pasūtīšana. Ekskursijas
Route methodological developments. Tourism group
kalkulācija. Ekskursijas novadīšana.
setting. Transport orders. Guided calculation. Guide
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excursions.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
IEVADNODARBĪBA
Prakses ievadinstruktāţa: prakses mērķis un uzdevumi, dokumentācija, termiľi.
KONSULTĀCIJAS
Pārskats par prakses laikā veicamo uzdevumu izpildi
STARPVĒRTĒJUMS
Pārskats par prakses laikā veicamo uzdevumu izpildi (EKS.)
NOSLĒGUMA SEMINĀRS
Prakses rezultātu prezentācija. (EKS.)
Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms
stundās
2

2

1 Pārskata
lekcija
1 Pārskata
lekcija
1 Seminārs

2

1 Seminārs

2

Uzdevumi, kuri veicami prakses laikā, un par kuru izpildi sagatavojama izvērsta atskaite:
Ievads
Prakse ekskursiju vadīšanā
 Ekskursijas maršruta metodiskā apdare
 Tūrisma grupu komplektēšana.
 Transporta pasūtīšana.
 Ekskursijas kalkulācija.
 Ekskursijas novadīšana.
Prakse Tūrisma uzņēmumā
3. Uzņēmuma apraksts
 raksturot uzľēmumu no juridiskā viedokļa;
 dot īsu ieskatu uzľēmuma vēsturē
 noskaidrot uzľēmuma misiju;
 raksturot uzľēmuma mērķus, salīdzinot praktisko situāciju ar teorētiskām nostādnēm,
vērtējot mērķu pareizību.
4. Uzņēmuma vides analīze
 veikt uzľēmuma vides analīzi, izmantojot SVID metodi.
5. Produkta dzīvotspēja un virzīšana tirgū. Konkurentu analīze
 veikt konkurentu analīzi;
 izvērtēt produkta dzīvotspēju un virzīšanu tirgū;
 raksturot uzľēmumu no mārketinga komunikāciju viedokļa, vērtējot uzľēmuma
atpazīstamību sabiedrībā, minot konkrētus piemērus sadarbības veidiem;
 dodot ieteikumus par iespējamo vājo pušu novēršanai.
6. Uzņēmuma vadības stratēģija
 aprakstīt un novērtēt uzľēmuma vadības līmeľus;
 raksturot plānošanas darba organizāciju uzľēmumā;
 raksturot pieeju uzľēmuma vadīšanai;
 izanalizēt vadīšanas stilu uzľēmumā.
7. Uzņēmuma informācijas sistēma
 raksturot uzľēmuma formālās informācijas procesus, minot konkrētus piemērus;
 raksturot uzľēmuma neformālās informācijas procesus, minot konkrētus piemērus;
 raksturot informācijas sistēmas tehnisko nodrošinājumu;
 izdarīt secinājumus par problēmām informācijas apmaiľas procesā uzľēmumā, dodot
konkrētus priekšlikumus tās uzlabošanai.
8. Personālvadība
 noskaidrot, kas risina personāla jautājumus uzľēmumā;
 raksturot personāldaļas vai tās aizstājējinstitūcijas praktisko darbību, veiktās
funkcijas;
 novērtēt personāla izpratni par saviem darba pienākumiem, darba attiecībām, tā
motivētību darbam;
 novērtēt darba likumdošanas jautājumu izpratni uzľēmumā (Darba koplīgums, Darba
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Veids

Apjoms
stundās
472

līgumi, sociālā apdrošināšana, kvalifikācijas celšana u.c.).
9. Uzņēmuma kultūra
 raksturot uzľēmuma mikroklimatu
10. Pasākumi uzņēmuma darba uzlabošanai
 Formulēt konkrētus ieteikumus tūrisma uzľēmuma darba uzlabošanai;
 Dot galveno atziľu kopsavilkumu.
Secinājumi
Priekšlikumi
Avotu un izmantotās literatūras saraksts
Pielikumi
Patstāvīgā darba izpilde, pozitīvas atsauksmes iegūšana no prakses uzľēmuma, sekmīga
Prasības KRP
prakses rezultātu aizstāvēšana (noslēguma seminārā).
iegūšanai
Students sagatavo un izvērtēšanai iesniedz:
 izvērstu atskaiti (apj. līdz 25 lpp.) par prakses laikā saistībā ar prakses
mērķi un saturu veiktajiem uzdevumiem;
 studenta pašvērtējumu;
 prakses vietas novērtējumu.
Metodiski pareizi sagatavo un novada 2 mācību ekskursijas
Students sagatavo un izvērtēšanai iesniedz:
 Prakses materiālu kopu ar maršrutu metodisko apstrādi, tā kalkulāciju, grupas
anketēšanas rezultātie.
 Studenta pašizvērtējumu .
 Grupas vadītāja atsauksmi un vērtējumu par novadīto ekskursiju.
5. Ruperte Indra. Uzľēmuma vadīšana : īsi par galveno teorijā un praksē / Indra
Mācību
Ruperte; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Lauma Asare ; Ineses Silinieces noform. pamatliteratūra
Rīga : Jumava, [2010] : (Tipogrāfija Rota). – 197
6. Mazā biznesa kurss : mācību līdz. / sagat.: Sniedze Joma, Egita Kalnīte, Gundega
Pelše, Jānis Pujāts, Daina Pūre, Indra Ruperte ; atb. red. Inga Zariľa ; māksl. Ints
Vilcāns. - 2., lab. un papild. izd. - Rīga : Jumava, 2006 (Rēzekne : (Latgales druka). 326 lpp.
7. Personāla vadības rokasgrāmata / Jūlija Artjuhova, Baiba Kreišmane, Iveta
Serţante ; priekšv. sarakst. Jānis Stauga. - Abonentizdevums. - Rīga : Dienas
bizness, 2007. - [310] lpp.
8. Pīrsija Robina. Informācijas menedţments : kā taupīt laiku un efektīvi arhivēt
dokumentus gan birojā, gan mājās / Robina Pīrsija ; no angļu val. tulk. Mārtiľš
Pomahs. - Rīga : Jumava, 2006. - 253, [2] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 253.-[254.] lpp.
ISBN 9984-380-71-8
9. Blančards, Kenets. Efektīvas vadības noslēpumi : kā paaugstināt produktivitāti,
ienākumus un jūsu labklājību / Kenets Blančards, Spensers Dţonsons ; no angļu val.
tulk. Linda Deičmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 118 lpp. - Oriģ. nos.The One
Minute Manager. ISBN 9789934000393
1. Slavinska Inta. Uzľēmējdarbības plānošana un kontrole : [mācību līdzeklis] / Inta
Mācību
Slavinska ; red. Vija Vāvere. - 2., papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība,
papildliteratūra
2005. - 175 lpp.
2. Caune Jānis. Stratēģiskā vadīšana : funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeľa
stratēģija / Jānis Caune, Andrejs Dzedons. - Rīga : De Novo, 2004. - 120, [1] lpp. :
diagr., sh., tab. ; 17 cm. - (Rokasgrāmata ; 13). - Bibliogr.: 119.-120.lpp. - Par aut.:
[121.] lpp. ISBN 9984-96839-1
3. Alsiľa Rasma. Uzľēmējdarbības plānošanas principi un metodes : mācību līdzeklis
ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām / Rasma Alsiľa,
Gunārs Gertners ; Rīgas Tehniskā universitāte. Raţošanas un Uzľēmējdarbības
ekonomikas katedra. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. 229 lpp.
4. Allens, Rodţers E. Vinnijs Pūks un īstie vadības pamati : kas jādara vadītājam, lai
viľš būtu Labs Vadītājs / Rodţers E. Allens ; no angļu val. tulk. Uldis Sīlis ; red.
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Diāna Spertāle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 142, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Tulk. no
izd.Winnie-the-Pooh on management. ISBN 9789984378046
Periodika,
interneta resursi
un citi avoti
Kursa autors:

Statistikas datu bāzes (www.csb.lv),
Datu bāzes: Lursoft; Nozare.lv; EBSCO; SAGE; ScienceDirect
Diāna Līduma
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Kursa autors:
Ilze Grospiľa
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Kurss apstiprināts:
Irina Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums
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DSZ fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14; 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski

Pirmsdiploma prakse
Practice: Undergraduate practice

Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa

Tūrisma vadība

B daļa
8 KRP

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Ilze Grospiľa

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

320
1

Amats, grāds
lektore, Mg.paed.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā

2
P

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)

Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Eksāmens
Sekmīgi pabeigti 1 – 8 semestra teorētiskie studiju kursi

Kursa uzdevumi

Prakses laikā studentam jāveic:
 uzdevumus saistībā ar prakses mērķi un saturu;

Vadībzinātne/ Uzľēmējdarbības vadība
Izveidot teorētisko bāzi un savākt eksperimentālos materiālus / datus
bakalaura darba izstrādei.

 Apgūt prasmes zinātniskā darba praktiskās daļas izstrādei
Prasmes izzināt un definēt pētāmo problēmu, atbilstošo metoţu izvēle
pētījumu veikšanai. Teorētiskās un praktiskās informācijas
apkopojums un analīze.
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Bakalaura darbā izvirzītās problēmas definēšana un
atbilstošo metoţu izvēle pētījumu veikšanai.
Darba mērķa, satura, uzdevumu, hipotēzes izstrāde un
problēmas izvirzīšana.
Materiālu atlase un apkopošana bakalaura darba izstrādei par
izvēlēto tēmu.
Teorētisko materiālu un datu bāzēs pieejamās informācijas
apkopojums un analīze.
Pētījumu rezultātu statistiskā apstrāde un priekšlikumu
izstrāde.

Bachelor's thesis of the concerns the definition and
appropriate choices about research
The aim, content, objectives, hypothesis development and
putting the problem
Material selection and assembly of undergraduate work for
the development of the chosen topic
Theoretical material and databases available data collection
and analysis.
Research results of statistical processing and the
development of proposals.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms stundās
2
IEVADNODARBĪBA
Prakses ievadinstruktāţa: prakses mērķis un uzdevumi, dokumentācija,
termiľi.
KONSULTĀCIJAS
2
Pārskats par prakses laikā veicamo uzdevumu izpildi
NOSLĒGUMA SEMINĀRS
2
Prakses rezultātu prezentācija. (EKS.)

Tēma un apakštēma
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Veids
Lekcija
Seminārs
Seminārs

Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms
stundās

314
 Informācijas apkopošana, atlase, analīze bakalaura darba izstrādnei
 Dot galveno atziľu kopsavilkumu.
Secinājumi
Priekšlikumi
Avotu un izmantotās literatūras saraksts
Pielikumi
Patstāvīgā darba izpilde, pozitīvas atsauksmes iegūšana no prakses uzľēmuma,
Prasības KRP
sekmīga prakses rezultātu aizstāvēšana (noslēguma seminārā).
iegūšanai
Students sagatavo un izvērtēšanai iesniedz:
 izvērstu atskaiti (apj. līdz 25 lpp.) par prakses laikā saistībā ar prakses mērķi un
saturu veiktajiem uzdevumiem;
 studenta pašvērtējumu;
 prakses vietas novērtējumu.
BAKALAURA DARBA RAKSTĪŠANA UN NOFORMĒŠANA
Mācību
Metodiski norādījumi otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju
pamatliteratūra
programmas ―Iestādes un uzľēmuma vadība‖ studentiem otrais (papildinātais)
izdevums, Liepāja 2008
Mācību
papildliteratūra
Periodika, interneta
Statistikas datu bāzes (www.csb.lv),
resursi un citi avoti
Datu bāzes: Lursoft; Nozare.lv; EBSCO; SAGE; ScienceDirect
Kursa autors:
Ilze Grospiľa

Paraksts

Paraksta atšifrējums

Kurss apstiprināts:

Datums

Irina Strazdiľa
Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums
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DSZ fakultātes domes sēdes protokols
Nr. 14; 12.05.2011.

Gala/ valsts pārbaudījumi
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski

Kvalifikācijas eksāmens

Kursa nosaukums angliski

Qualification Exam
Tūrisma vadība

Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa

B daļa
2

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Ilze Grospiľa

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

80
-

Amats, grāds
lektore, Mg.paed.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā

1
P

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)

Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi

Eksāmens
Sekmīgi apgūti 1 – 4 studiju gada teorētiskie kursi un veiktas
mācību prakses
Vadībzinātne/ Uzľēmējdarbības vadība
Demonstrē kvalifikācijas ieguvei nepieciešamo profesionālo kompetenču
teorētiskās zināšanas.

Kvalifikācijas eksāmenam izstrādāto teorētisko jautājumu apguve
Kursa uzdevumi
Profesijas standartiem atbilstošas profesionālās kvalifikācijas ieguve
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kvalifikācijas eksāmena teorētisko jautājumu apguve

For examination of the theoretical issues Learning

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms
stundās
6
2
Studenta patstāvīgais darbs

Tēma un apakštēma
Pārkata lekcijas
Konsultācija

Teorētisko jautājumu apguve

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

Veids

L
S
Apjoms stundās
72
Sekmīgi nokārtots kvalifikācijas eksāmens .
10. Ruperte Indra. Uzľēmuma vadīšana : īsi par galveno teorijā un
praksē / Indra Ruperte; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Lauma
Asare ; Ineses Silinieces noform. - Rīga : Jumava, [2010] :
(Tipogrāfija Rota). – 197
11. Mazā biznesa kurss : mācību līdz. / sagat.: Sniedze Joma, Egita
Kalnīte, Gundega Pelše, Jānis Pujāts, Daina Pūre, Indra
Ruperte ; atb. red. Inga Zariľa ; māksl. Ints Vilcāns. - 2., lab.
un papild. izd. - Rīga : Jumava, 2006 (Rēzekne : (Latgales
druka). - 326 lpp.
12. Personāla vadības rokasgrāmata / Jūlija Artjuhova, Baiba
Kreišmane, Iveta Serţante ; priekšv. sarakst. Jānis Stauga. Abonentizdevums. - Rīga : Dienas bizness, 2007. - [310] lpp.
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13. Slavinska Inta. Uzľēmējdarbības plānošana un kontrole :
[mācību līdzeklis] / Inta Slavinska ; red. Vija Vāvere. - 2.,
papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005. - 175 lpp.
14. Caune Jānis. Stratēģiskā vadīšana : funkcionālā, biznesa un
korporatīvā līmeľa stratēģija / Jānis Caune, Andrejs Dzedons. Rīga : De Novo, 2004. - 120, [1] lpp. : diagr., sh., tab. ; 17
cm. - (Rokasgrāmata ; 13). - Bibliogr.: 119.-120.lpp. - Par aut.:
[121.] lpp. ISBN 9984-96839-1
15. Alsiľa Rasma. Uzľēmējdarbības plānošanas principi un
metodes : mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un
profesionālo programmu studijām / Rasma Alsiľa, Gunārs
Gertners ; Rīgas Tehniskā universitāte. Raţošanas un
Uzľēmējdarbības ekonomikas katedra. - 2., pārstr. un papild.
izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. - 229 lpp.
16. Apsīte E., Rozīte M., Krišjāne Z. Ģeogrāfija tūrisma izglītībai., 1996.
17. Hudman Loyd E.Geograpphy of travel & tourism – Clifton Park,
Thomson/Delmar learning,2003.- 534 p.
18. Rasemery Berton. Travel Geograpphy – London,1999
19. Apsīte E., Rozīte M., Krišjāne Z. Ģeogrāfija tūrisma izglītībai., 1996.
20. Holovejs Dţ. Kristofers. Tūrisma bizness / no angļu val. tulk. E.
Milčonoka un J. Springovičs. – R.: J.Rozes apgāds, 1999. – 367 lpp.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Paraksts

Kursa autors:

Statistikas datu bāzes (www.csb.lv),
Datu bāzes: Lursoft; Nozare.lv; EBSCO; SAGE; ScienceDirect
http://www.tava.gov.lv/lv
www.em.gov.lv
www.eiropa.lv
http://unwto.org/
Paraksta atšifrējums
Ilze Grospiľa

Datums

Paraksts

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa

Datums

Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums

DSZ fakultātes domes sēdes protokols
Nr. 14; 12.05.2011.

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski

Bakalaura darbs

Kursa nosaukums angliski

Bachelor work
Tūrisma vadība

Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa

B daļa
10

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Ilze Grospiľa

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

400
-

Amats, grāds
lektore, Mg.paed.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā

2
P

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)

Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi
Kursa uzdevumi

Eksāmens
Sekmīgi apgūti 1 – 4 studiju gada teorētiskie kursi un veiktas
mācību prakses
Vadībzinātne/ Uzľēmējdarbības vadība
Apgūt praktiskās kompetences zinātnisko darbu un lietišķo pētījumu
veikšanai .
 Definēt bakalaura darbā pētāmo problēmu, darba mērķus, uzdevumus un
hipotēzi, pētījuma priekšmetu un objektu
 Izvēlēties pētījuma metodes
 Izveidot pētāmās tēmas teorētisko bāzi.
 Apkopot, izvērtēt un analizēt teorētisko materiālu.
 Veikt pētījumu par izvēlēto tēmu.
 Savākt eksperimentālos materiālus / datus un veikt to apstrādi.
 Veikt radošu izstrādni darba mēŗka sasniegšanai.

Gūtas praktiskās kompetences zinātnisko darbu un lietišķo pētījumu
veikšanai. Prasmes izzināt un definēt pētāmo problēmu, atbilstošo
metoţu izvēle pētījumu veikšanai. Teorētiskās un praktiskās
informācijas apkopojums un analīze
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Defined
in
the
respective issue. The hypothesis put forward.
Definēta bakalaura darbā pētāmā problēma . Izvirzīta
Summarizes
the
literature and information sources on a given
darba hipotēze . Apkopoti un analizēti literatūras un
subject.
Designed
to operate in the end. Conducted case
informācijas avoti par doto tēmu. Izstrādāti
studies.
Develop
recommendations
for solving the problem
uzdevumi darba mēŗka sasniegšanai. Veikts
under study.
problēmas pētījums.
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Veikt radošu izstrādni darba mēŗka sasniegšanai.
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma

Apjoms stundās
2

Veids

IEVADNODARBĪBA
Bakalaura darbu rakstīšanas metodiski noteikumi. Pētāmās tēmas definēšana.
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
 Definētabakaulra darbā pētāmā problēma
 Izstrādāti darba mēŗki, uzdevumi, hipotēze
 Teorētiskā materiāla apkopojums par doto tēmu
 Dotās problēmas pētījums izmntojot daţās pētījuma metodes
400
 Datu apstrāde un analīze
 Ieteikumi (izstrādne) pētāmās problēmas risinājumam
 Dot galveno atziľu kopsavilkumu. (secinājumi un priekšlikumi)
Bakalaura darba izstrāde, sekmīga darba prezentācija un aizstāvēšana .
Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra BAKALAURA DARBA
RAKSTĪŠANA UN NOFORMĒŠANA
Metodiski norādījumi otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas
―Iestādes un uzľēmuma vadība‖ studentiem, otrais (papildinātais)
izdevumsLiepāja 2008
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta
Statistikas datu bāzes (www.csb.lv),
resursi un citi avoti
Datu bāzes: Lursoft; Nozare.lv; EBSCO; SAGE; ScienceDirect
L

Paraksts

Paraksta atšifrējums
Ilze Grospiľa

Datums

Paraksts

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa

Datums

Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums

DSZ fakultātes domes sēdes protokols
Nr. 14; 07.04.2011.

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
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C daļa
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa

Orientēšanās un tūrisms

Orienteering and Tourism
Tūrisma vadība
C
2

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Andris Maisiņš
Jānis Kārkliņš

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātľu
fakultāte

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

80 (24 kontaktstundas)
4

Amats, grāds
Lektors
Asistents

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

8
P

Ieskaite
Aktīvā tūrisma pamati, tūrisma ģeogrāfija
Dot teorētisko zināšanu pamatus un veidot praktiskās iemaľas
orientēšanās sportā.
Veidot prasmes strādāt ar kompasu, karogrāfisko materiālu un
topogrāfiskajiem apzīmējumiem.
Veidot un izkopt prasmes orientēties dabā, piedaloties nodarbībās un
sacensībās.
Apskatīt orientēšanās sporta attīstību Latvijā un pasaulē.
Sniegt ieskatu orientēšanās sacensību organizēšanā.
Zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai piedalītos orientēšanās
trasē vai sacensībās. Kritiskās domāšanas un lēmuma pieľemšanas
prasmes.

Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Orientēšanās sporta būtība. Kartes un topogrāfiskie
apzīmējumi, dabā esošie orientieri. Kompass, azimuts, tā
noteikšana un virzīšanās pēc tā. Kontrolpunktu atrašana.
Dabā sastopamo orientieru izmantošanas atpazīšana un
nozīme orientējoties.Bieţāk pieļautās kļūdas orientēšanās
sportā. Orientēšanās Latvijā un pasaulē. Orientēšanās
sacensību organizēšana un dalība tajās. Gatavošanās
daţāda mēroga orientēšanās sacensībām.

Orienteering sports character. Topographical maps and signs,
naturally existing landmark. Compass, azimuth, its definition
and advancement of it. Finding a checkpoint. The use of
naturally occurring landmarks and the importance of
recognizing in orienteering process. Most important fails in
orienteering sport. Latvian Orienteering and the world.
Orienteering race organizing and participating in them.
Preparing for a wide variety of orienteering competitions.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms stundās
Tēma un apakštēma

265

Veids

1. Orientēšanās būtība.
2. Orientēšanās metodes.
2.1. Darbs ar kompasu, azimuta noteikšana.
2.2. Topogrāfija, kartogrāfiski materiāli.
3. Orientēšanās lauka apstākļos nodarbības.
3.1. Kontrolpunktu atrašana izmantojot karti, kompasu.
3.2. Kontrolpunktu atrašana bez kompasa.
3.3. Šķēršļu pārvarēšana orientējoties.
3.4. Virzīšanās maršruta izvēle un plānošana.
4. Orientēšanās maršrutu sastādīšana.
5. Orientēšanās Latvijā un pasaulē. Sacensības

2
1
1

L, S
L, PD
PD
L

6
4
2
4
2
2

PD
PD
PD
PD
L
L, S

Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms stundās

Individuāli sagatavots orientēšanās maršruts un tā marķēšana
topogrāfiskajā kartē.
Izpētīti Kurzemes reģionā esošie orientēšanās maršruti.
Patstāvīgi sagatavots kartogrāfisks materiāls, izmantojams orientēšanās
sacensību organizēšanai noteiktā teritorijā.

20
16
20

Prasības KRP iegūšanai

Veikti visi praktiskie darbi un sekmīgi nokārtota ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1.
2.
3.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Daţādu teritoriju topogrāfiskās (orientēšanās) kartes.

Ţilko J. Orientierista ABC – R.: Avots
Brencis A. Aktīvā tūrisma pamati – R.: Elpa-2
Jaunsarga rokasgrāmata

www.orient.lv, www.meridians.lv,
http://www.lv/list.php?id=33133&lang=nat (atrodamas saites uz eresursiem, kas saistīti ar orientēšanos).
Datorprogramma „JS Latvija‖

Paraksts

Paraksta atšifrējums
Jānis Kārkliľš

Datums
10.05.2011.

Paraksts

Andris Maisiľš
Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa

Datums

Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums

Kursa autors:

Kurss apstiprināts:
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DSZ fakultātes domes sēdes protokols
Nr. 14; 12.05.2011.

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas
Vārds, uzvārds
Inga Pūre
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi
Kursa uzdevumi

Sabiedriskās attiecības
Public Relations
Tūrisma vadība
C
2

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo
zinātľu fakultāte
80

Amats, grāds
Lektors, Mg. oec., Mg.philol.

8
8
P

Ieskaite
Nav nepieciešamas
Komunikācijas zinātne, komunikācijas teorija
Sniegt studentiem teorētiskas pamatzināšanas un praktiskas
iemaľas sabiedriskajās attiecībās.
Radīt studentiem izpratni par sabiedrisko attiecību būtību,
nepieciešamību un darbā pielietojamām metodēm.

Kursa rezultāti (apgūstamās
Apgūti sabiedrisko attiecību teorijas un prakses pamati.
kompetences)
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kurss ļauj izprast sabiedrisko attiecību
The course explains the nature of PR. It explains the
būtību. Skaidro sabiedrisko attiecību saistību connection of PR to other subjects. The course gives
ar robeţdisciplīnām. Sniedz ieskatu iekšējo
the insight into the internal and external methods of
un ārējo sabiedrisko attiecību metodēs.
PR.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
4
2 lekcijas
Sabiedrisko attiecību (PR) būtība un nepieciešamība.
PR definīcijas, PR atslēgvārdi.
PR saistība ar robeţdisciplīnām.
PR modeļi.

267

Veids

6
2 lekcijas
Sabiedrisko attiecību darba organizēšana.
PR profesijas Latvijā.
1 seminārs
PR praktiķu funkcionālie pienākumi un lomas.
Nepieciešamās prasmes, zināšanas.
Vieta organizatoriskajā sistēmā.
16
4 lekcijas
Ieskats sabiedrisko attiecību metodēs.
Iekšējo sabiedrisko attiecību metodes.
4 praktiskās nodarbības
Ārējo sabiedrisko attiecību metodes
6
3 semināri
Sabiedrisko attiecību aktivitātes Latvijas uzņēmumos.
Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas.
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Teorētiskās literatūras studijas.
30
Ziľu relīţu sastādīšana.
5
Gatavošanās preses konferences izspēlēšanai.
3
Prezentāciju sagatavošana par PR aktivitātēm kādā organizācijā.
10
Teorētiski apgūts kurss, izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, dalība
Prasības KRP iegūšanai
semināros un praktiskajās nodarbībās.
1. Skots M. Katlips, Alens H. Senters, Glens M. Brūms.
Mācību pamatliteratūra
Sabiedriskās attiecības. Rīga: Avots, 2002., 763 lpp.
2. Veinberga Sandra. Publiskās attiecības. PR teorija un prakse.
Rīga: Zvaigzne ABC, 2004., 327 lpp.
3. Grunig L.A. (2002). Excellent Public Relations and Effective
Organizations : a Study of Communication Management in
Three Countries / Larissa A.Grunig, James E.Grunig, David
M.Dozier. - Mahwah, New Yersey : Lawrence Erlbaum
Associates, p. 653.
1. Green Andy (1958-). Radošas sabiedriskās attiecības / Endijs
Mācību papildliteratūra
Grīns ; no angļu val. tulk. Dace Amsone. - Rīga : Lietišķās
informācijas dienests, 2008. - 269 lpp. : zīm., tab. ; 21 cm. (PR sērija). - Bibliogr.: 266.-269. lpp.
2. Gregorija Anne (1953-). Sabiedrisko attiecību kampaľu
plānošana un vadīšana / Anne Gregorija ; no angļu val. tulk.
Santa Ludbārţa ; lit. red. Valda Zvaigzne ; vāka noform.
Elīna Ducmane. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests,
2007. - 199 lpp.
3. Olivera Sandra. Sabiedrisko attiecību stratēģija. - Rīga :
Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 231 lpp.
4. Scott David Meerman. Jaunie mārketinga un sabiedrisko
attiecību likumi / Deivids Mērmans Skots ; tulk. no angļu val.
Inese Bernsone : kā sasniegt pircējus ar ziľu apskatu, emuāru,
aplāţu, virusālā mārketinga un tiešsaistes mediju palīdzību. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 294 lpp.
5. Bland Michael. Effective Media Relations : how to Get
Results / Michael Bland, Alison Theaker & David Wragg. 3rd ed. - London : Kogan Page, 2005. - x, 150 p.
6. Cameron, G. T. (2008) Public Relations Today: Managing
Competition and Conflict. - USA: Pearson Education, p. 459.
7. L'Etang, J. (2010). Public relations : concepts, practice and
critique / Jacquie L'Etang. - Los Angeles : SAGE, 290 p.
8. Smith Lyn. Effective Internal Communication / Lyn Smith. London : Kogan Page, 2007. - xiv, 226 p.
9. The Future of Excellence in Public Relations and
Communication Management : challenges for the Next
Generation / edited by Elizabeth L. Toth. - London : Erlbaum,
2007., 629 p.
10. Tench Ralph. Exploring Public Relations / Ralph Tench, Liz
268

Periodika, interneta resursi un
citi avoti

Yeomans. - Harlow, England : FT Prentice Hall, 2006. - 641
p.
1. PRism Online Journal http://www.prismjournal.org/homepage.html
2. EBSCO datu bāze
3. SAGE datu bāze
Inga Pūre
23.03.2011.

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums
Irina Strazdiľa

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 14,
12.05.2011.

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daļas

Pārmaiľu vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Changes Management Psychological Aspects
Tūrisma vadība
C
2

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dabas un sociālo
Docente, Dr.psych.
zinātľu fakultāte
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
8
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais)
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Vadības teorija, Cilvēkresursu vadība
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Psiholoģija
Zinātņu nozare/apakšnozare
Pilnveidot studentu izpratni par pārmaiľu nozīmi dzīves
Kursa mērķi
kvalitātes sekmēšanā
Vārds, uzvārds
Irina Strazdiľa

Kursa uzdevumi

Izprast pārmaiľu nepieciešamību un personības
individuālo aktivitāti pārmaiľu procesā

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Izprasta pārmaiľu nepieciešamība un to pozitīvā loma
dzīvesdarbībā.
Izprasti vadītāja uzdevumi un loma saliedētas komandas
izveidē. Praktiski pielietojamas zināšanas, kas ļauj
prognozēt darbinieku uzvedību un kļūt par sekmīgāku
vadītāju.
Psiholoģiski iepazīta sava personība, izvērtēta tās stipro
un vājo pušu ietekme uz darbu.
Paaugstinājusies ticība saviem spēkiem.
Palielinājusies motivācija darbam
Latviešu
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
In study course is analyzed need for changes and the role
of personality change management process. Is
investigated external and internal changes affecting
factors.Is investigated how to develope and introduce
change strategy, the implementation strategy,
management style and changes with aim.
In practical lessons are used students knowledge about
their personal reaction to changes to help adapt their
behavior and implement successfull changes. Is

Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
Studiju kursā tiek analizēta pārmaiľu
nepieciešamība un personības loma
pārmaiľu vadīšanas procesā. Tiek pētīti
ārējie un iekšējie pārmaiľas ietekmējošie
faktori.
Tiek pētīts, kā attīstīt un ieviest pārmaiľu
stratēģiju, ieviešanas stratēģiju, vadības
stilu un pārmaiľas ar mērķi.
Praktiskajās nodarbībās tiek izmantotas
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studentu zināšanas par savu personīgo
reakciju uz pārmaiľām, lai palīdzētu
pielāgot savu uzvedību un īstenotu
veiksmīgas pārmaiľas.
Tie pētīta pārmaiľu dinamika
organizācijā/ uzľēmumā un pārmaiľu
izmantošana panākumu gūšanai.

investigated changes dynamics in organisation/company
and changes used to get success.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
1. Pārmaiľu vadības pamatvirzieni. Pārmaiľu veidi un faktori.
4
Pārmaiľu subjekti. Pārmaiľu personīgie aspekti
2. Pārmaiľu modeļi, pārmaiľu posmi
4
3. Pārmaiľu veidi daţādās mērķauditorijās (inidividuālās grupas,
starpgrupu, globālās pārmaiľas)
4. Efektīvas komunikācijas nosacījumi pārmaiľu procesā

4

5. Psiholoģiskās barjeras un to pārvarēšana; Darbinieku spēju un
talantu atklāšana un pilnveidošana. Lojalitāte
6. Racionāli un iracionāli aspekti indivīda un grupas uzvedībā
pārmaiľu situācijās
7. Pārmaiľu ieviešanas metodes un pieejas

4

8. Laika plānošana

4

Studenta patstāvīgais darbs
Prasības KRP
iegūšanai
Mācību
pamatliteratūra

Mācību
papildliteratūra

4

4
4

Veids

Lekcija,
praktiskā nodarbība
Lekcija,
praktiskā nodarbība
Lekcija,
seminārs
Lekcija,
praktiskā nodarbība
Lekcija,
praktiskā nodarbība
Lekcija,
praktiskā nodarbība
Lekcija,
seminārs
Lekcija,
praktiskā nodarbība
Apjoms stundās

Piedalīšanās lekcijās.
Pastāvīgā darba uzdevumu izpilde semestra laikā, piedalīšanās semināros un
praktiskajās nodarbībās, rakstiska eksāmena darba izstrāde pēc izlozētas
tēmas
1. Ešenvalde I. Pārmaiľu vadība. R.: J.Rozes apgāds, 2007.-308 lpp.
2. Kehre M. Personālmenedţments uzľēmumā.- R.: Turība, 2004.
3. Lēmumu pieľemšana. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007.
4. Spulle A. Praktiskais personālmenedţments.- R.: Turība, 2004.
5. Tominens K. Pārmaiņu vadības izcilības kritēriji. Rīga : Latvijas
Biznesa konsultantu asociācija, 2007.
6. Vorončuka I. Personāla vadība. Rīga: LU, 1999. - 272 lpp.
7. 7. Vadība nenoteiktās situācijās. Rīga : Lietišķās informācijas dienests,
2008.
18. Bolbate N. Cilvēkresursu vadība- efektīvas kvalitātes vadības sistēmas
priekšnoteikums // Dzīves jautājumi. - Rīga, LATVIJA: Sociālā darba
un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2005. - 152.-176. lpp.
19. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis.- Jelgava, SIA O.D.A.,
2008.
20. Ešenvalde Inese. Personāla vadības mūsdienu metodes. - Rīga:
Merkurijs – 2008.
21. Forands Ilgvars. Personāla vadība. -. Rīga: Latvijas izglītības fonds 2002.Gratone Linda. Cilvēkresursu stratēģija./. Rīga: Jumava – 2004.
22. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija.- R.:RaKa, 2003.
23. Herbsts D. Komunikācija uzľēmumā.- R.: Zvaigzne ABC, 2007.
24. Inne Raimonds. Organizācijas intelektuālie resursi personālvadības
skatījumā.
25. Leiks Nevils. Stratēģiskā plānošana: praktisks mācību līdzeklis.- Rīga:
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Periodika, interneta
resursi un citi avoti

Multineo, 2007.
26. Reľģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija.- R.: Zvaigzne ABC, 2007.
27. http://www.leiput.lv/lv/consultations/cilvekresursu_vadiba
www.mk.gov.lv/file/files/aktuali/vk - Eiropas Sociālais fonds politikas
plānošanas sistēmas attīstībai, cilvēkresursu vadības sistēmas izveidei
un administrativo šķēršļu samazināšanai.
28. http://www.lsif.lv/n
29. http://www.dnv.lv/certification/managementsystems/quality/karec.asp
30. http://www.dnv.lv/
31. www.workinfo.com/
32. http://www.12manage.com/i_hr_ru.htmlnage.com/i_hr_ru.html
Irina Strazdiľa

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Irina Strazdiľa

Kurss
apstiprināts:
DSZF prodekāne

Paraksta atšifrējums
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DSZ Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.14, 12.05.2011.

5.Par augstākās izglītības programmas apgūšanu
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs
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PARAUGS

Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un
UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu
starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko un
profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriģinālajā kvalifikācijā minētās
personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Diploma
pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai
ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informācija netiek
sniegta, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija

Nr.

)

1. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU
1.1 Uzvārds(-i): ………………
1.2 Vārds (-i): ………………..
1.3 Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): ……………………
1.4 Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: …………….

2. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU
2.1
Kvalifikācijas nosaukums:
Profesionālais bakalaura grāds tūrismā un tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja profesionālā kvalifikācija
2.2
Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai:
Tūrisma vadība
2.3
Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums un statuss:
Liepājas Universitāte, valsts akreditēta (28.08.2008), valsts dibināta, universitāte
2.4

Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā

2.5

Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu

3. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1 Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds
3.2 Oficiālais programmas garums:
4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti
vai
4,5 gadi nepilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti
3.3 Uzľemšanas prasības:
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Vidējā izglītība

4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM
4.1 Studiju veids: Pilna laika studijas vai Nepilna laika studijas
4.2 Programmas prasības:
tūrisma nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, dabaszinātņu, informācijas tehnoloģiju, vadībzinību un
tūrisma nozares teorētisko pamatu zināšanu apguve, kas nodrošina studentu profesionālo kompetenci;
studentu prasmes stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt tūrisma nozares problēmas; izkopt
mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaņas – strādāt komandā, veikt pētniecisko un patstāvīgo
darbu, izstrādāt un īstenot projektus, attīstīt komunikatīvās prasmes, spēt kritiski domāt un uzņemties
atbildību, kā arī apgūt svešvalodas; attīstīt sadarbību ar tūrisma uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādē,
kā arī ar nevalstiskajām organizācijām; izstrādāt un aizstāvēt trīs studiju darbus; apgūt un nostiprināt darba
praktiskās iemaņas prakšu laikā; nokārtot kvalifikācijas eksāmenu; izstrādāt un aizstāvēt profesionālā
bakalaura darbu tūrismā
4.3 Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums /atzīmes/ kredītpunkti:

A DAĻA (OBLIGĀTA
Kursa nosaukums

Kredītpunkti

ECTS kredīti

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4,5
4,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Filozofija
Politoloģija
Kultūras vēsture
Socioloģija un sociālā statistika
Valodas un runas kultūra
Vadības kultūra un psiholoģija
Stratēģiskā vadība I
Stratēģiskā vadība II
Cilvēkresursu vadība I
Cilvēkresursu vadība II
Ekonomikas teorija I
Ekonomikas teorija II
Tūrisma mārketings
Uzľēmējdarbība
Starptautiskā tūrisma ekonomika
Tūrisma vadība I
Tūrisma vadība II
Tūrisma vadība III
Lietvedība
Kvantitatīvās metodes vadībā
Pētījumu metodoloģija
Darījumu tiesiskās attiecības tūrismā
Uzľēmuma pārvaldības sistēmas
Latvijas vēsture un tūrisms
Informācijas tehnoloģijas I
Informācijas tehnoloģijas II
Datu bāzes un uzľēmumu informācijas sistēmas

Vērtējums

B DAĻA (IEROBEŽOTA IZVĒLE)
Kursa nosaukums

Kredītpunkti

ECTS kredīti

2
2
2
2
2
2
3
2
2
2

3
3
3
3
3
3
4,5
3
3
3

Ekotūrisms
Grāmatvedība
Uzľēmuma finanšu vadība
Tūrisma ģeogrāfija I
Tūrisma ģeogrāfija II
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Tūrisma pamati I
Tūrisma pamati II
Viesmīlības serviss
Tūrisma metodoloģija
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Vērtējums

Viesnīcu sistēmu vadība
Tūrisma nometľu organizācija
Aktīvā tūrisma pamati
Pasaules tūrisma objekti
Vietējais tūrisms
Svešvaloda (angļu/ vācu) I
Svešvaloda (angļu/ vācu) II
Svešvaloda (angļu/ vācu) III
Svešvaloda (angļu/ vācu) IV
Svešvaloda (vācu/angļu) I
Svešvaloda (vācu/angļu) II
Svešvaloda (vācu/angļu) III
Svešvaloda (vācu/angļu) IV
Studiju darbs I
Studiju darbs II
Studiju darbs III

2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
1
2
2

3
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
6
6
1,5
3
3

2
2
2
8
4
8

3
3
3
12
6
12

PRAKSE
Tūrisma informācija
Ekotūrisms un nometľu organizācija I
Ekotūrisms un nometľu organizācija II
Tūrisma vadība I
Tūrisma vadība II
Pirmsdiploma prakse

C DAĻA (BRĪVĀ IZVĒLE)
Orientēšanās un tūrisms
Sabiedriskās attiecības
Pārmaiľu vadīšanas psiholoģiskie aspekti

2
2
2

3
3
3

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI
Kvalifikācijas eksāmens
Bakalaura darbs

2
10

3
15

4.4 Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju sadalījumu:
Atzīme (nozīme)
10 (izcili)
9 (teicami)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
4 (gandrīz viduvēji)
3-1 (neapmierinoši)

Atzīmes īpatsvars šīs programmas
studentu vidū
%
%
%
%
%
%
%
%

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00
4.5 Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’

5. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU
5.1 Tiesības turpināt studijas:
Tiesības studēt maģistra studiju programmās
5.2 Profesionālais statuss:
Nav paredzēts piešķirt

6. PAPILDINFORMĀCIJA
6.1 Papildinformācija:
Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija

Nr.
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Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Liepājas Universitāte.
Liepājas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
„Biznesa un organizāciju vadība” ir akreditēta no xx.xx.xxxx. līdz xx.xx.xxxx.

6.2 Papildinformācijas

avoti:

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1 Datums:

00.00.0000.

7.2 Paraksts

un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds

7.3 Parakstītāja ieľemamais
7.4 Zīmogs

amats: Liepājas Universitātes rektors

vai spiedogs:

8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ
Skat. nākamās divas lappuses
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279

280

6.Studiju programmas tipveida plāns
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Tipveida plāns – 1 lapa

282

Tipveida plāns – 2 lapa

283

Tipveida plāns – 3 lapa

284

7.Studiju satura un realizācijas apraksts
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7.1.Uzņemšanas nosacījumi
Vidējā izglītība.
7.2.Uzņemšanas prasības
Centralizētie eksāmeni latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā.
Personām
 kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam,
 ar īpašām vajadzībām, tai skaitā personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību un
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tikušas atbrīvotas no valsts pārbaudījumiem,
 kuras izglītību ieguvušas ārzemēs, konkursa rezultātus veido centralizētajam eksāmenam
pielīdzināts vērtējums no izglītības dokumenta par vidējās izglītības ieguvi: latviešu
valodā - gada atzīme latviešu valodā un literatūrā vai gada atzīme valsts valodā;
svešvalodā - gada atzīme pirmajā svešvalodā.
Konkursa gadījumā, ja iepriekš norādīto centralizēto vai vidējās izglītības dokumenta
rezultātu norādītajos mācību priekšmetos vērtējuma summa ir vienāda, tiek ľemta vērā izglītības
dokumenta vidējā atzīme visos priekšmetos.
7.3.Studiju ilgums
Pilna laika klātiene - 4 gadi.
Nepilna laika neklātiene - 4 gadi un 6 mēneši.
7.4.Programmas apjoms kredītpunktos

160 kredītpunkti.

7.5.Programmas struktūra
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tūrisma vadība‖ struktūra veidota atbilstoši
MK noteikumiem Nr. 481; 20.11.2001., kas izdoti saskaľā ar Izglītības likuma 14. panta 19.
punktu.
Profesionālā bakalaura studiju programmu „Tūrisma vadība‖ veido


vispārizglītojošie studiju kursi - 20 KRP,
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nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi - 36 KRP,



nozares profesionālās specializācijas kursi 60 KRP,



brīvās izvēles kursi - 6 KRP,



prakse - 26 KRP,



kvalifikācijas eksāmens un bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana - 12 KRP.
Bakalaura programmas apguves laikā students izstrādā un aizstāv trīs studiju

darbus.
7.6.Iegūstamā profesionālā kvalifikācija
.

Beidzot studijas, tiek piešķirta kvalifikācija - tūrisma nozares uzľēmuma vadītājs ( LR profesiju
klasifikatora kods Nr. 1229 08 )
7.7. Iegūstamais grāds
Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju un
profesionālo bakalaura grāds tūrismā .
7.8.Iegūstamais augstākās izglītības diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms.
7.9.Prasības profesionālās kvalifikācijas ieguvei
Tūrisma nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, dabaszinātľu, informācijas tehnoloģiju,
vadībzinību un tūrisma nozares teorētisko pamatu zināšanu apguve, kas nodrošina studentu
profesionālo kompetenci; studentu prasmes stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt
tūrisma nozares problēmas; izkopt mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaľas –
strādāt komandā, veikt pētniecisko un patstāvīgo darbu, izstrādāt un īstenot projektus, attīstīt
komunikatīvās prasmes, spēt kritiski domāt un uzľemties atbildību, kā arī apgūt svešvalodas;
attīstīt sadarbību ar tūrisma uzľēmumiem, valsts un pašvaldības iestādē, kā arī ar nevalstiskajām
organizācijām; izstrādāt un aizstāvēt trīs studiju darbus; apgūt un nostiprināt darba praktiskās
iemaľas prakšu laikā; nokārtot kvalifikācijas eksāmenu; izstrādāt un aizstāvēt profesionālā
bakalaura darbu tūrismā.
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7.10.Studiju formas
Pilna laika klātiene.
Nepilna laika neklātiene.
7.11.Darbības formas
Lekcijas, praktiskie darbi, semināri, diskusijas, patstāvīgais darbs, e-studijas, projekti,
mācību ekskursijas, prakses un prakšu atskaites.
7.12.Pārbaudes formas
Ieskaites un eksāmeni (10 ballu sistēmā).
7.13.Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības
Studiju programmas īstenošanā galvenokārt iesaistītas Dabas un sociālo zinātľu fakultātes
struktūrvienības un docētāji, kā arī Svešvalodu un Latviešu valodas literatūras jomas docētāji.
7.14.Palīgpersonāla raksturojums
Studiju programmas īstenošanā bez docētājiem iesaistīti arī LiepU administrācijas
pārstāvji un darbinieki: Dabas un sociālo zinātľu fakultātes dekāns, prodekāni, vecākā sekretāre,
sekretāres, kā arī Studiju daļas, ITS laboratorijas, bibliotēkas darbinieki. Ar šo cilvēku palīdzību
studenti var risināt daţādus ar studiju procesu saistītus jautājums, piemēram, Studiju daļā iegūt
informāciju, saľemt nepieciešamos dokumentus un izziľas, bibliotēkā saľemt studijām
nepieciešamo literatūru, ITS laboratorijā kopēt un pavairot mācību materiālus u.tml. Ārējo
sakaru daļa rūpējas par studentu un mācībspēku mobilitātes iespējām, savukārt, Sabiedrisko
attiecību daļa veicina studentu piesaisti studiju programmai. Par studiju programmas saturu un tā
īstenošanu atbild programmas direktors. Darbinieku pienākumi aprakstīti amata aprakstos,
iekšējos normatīvos aktos, funkcijas atspoguļotas kvalitātes vadības sistēmas procedūrās.
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7.15.Materiālās bāzes raksturojums
Liepājas Universitātes infrastruktūra studiju programmas īstenošanai ir piemērota.
Nodarbības galvenokārt tiek īstenotas Liepājas Universitātes galvenajā ēkā. Tajā iekārtotajās
auditorijās ir iespējams izmantot audio, video un projekcijas aparatūru, kā arī studentiem ir
pieejamas datorklases.
Liepājas Universitātes bibliotēkā ir nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā ar
plašu grāmatu, laikrakstu, vides jautājumiem veltītu ţurnālu klāstu. Datorlasītavā un citās studiju
telpās ir iespējams izmantot bezvadu internetu. Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un
elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas strādā integrētajā sistēmā ALISE.
Bibliotēka abonē datu bāzes tiešsaistes reţīmā, „Letonika‖, „LURSOFT‖, „SAGE‖,
„EBSCO‖, „Eiropa.lv‖, „Latvijas Vēstnesis‖, „Nozare‖ tiešsaistes reţīmā, CD-ROM („Unesco
Key data on Education‖, „Encyclopedia Britannica‖) u.c., kuras nodrošina pieeju un
informācijas ieguvi no visas pasaules, Liepājas Universitātes bibliotēka sniedz Starpbibliotēku
abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Tiek
izmantoti dokumentu piegādes servisi SUBITO, LNB.
Minētās starptautiski citējamās datu bāzes, iepriekš piesakoties, ir pieejamas studentiem
arī ārpus augstskolas telpām.
Dabas un sociālo zinātľu fakultātes Vides zinātľu un tūrisma vadības jomas telpās ir pieejami
studentu pētnieciskie darbi un specializēti izdevumi.

7.16. Programmas izmaksas
Pilna laika studijas
Ieľēmumi un izmaksas aprēķinātas 2011./2012.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam –
4 gadiem, pie nosacījuma, ka minimālais studējošo skaits ir 16, no kuriem 14 ir par valsts
budţeta līdzekļiem studējošie un 2 par maksu studējošais.
Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam ir LVL 56
081, t.sk.: finansējums no valsts budţeta līdzekļiem: LVL 49 041, ieľēmumi no studiju maksām:
LVL 7 040.
Studiju programmas plānotās izmaksas pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam skat. 1.tab.
Aprēķinos izmantotas 2011. gadā noteiktās bāzes izmaksas (LVL 937,09 uz vienu studiju vietu)
un IZM noteikto koeficentu izglītības tematiskā jomā „Personīgie pakalpojumi‖: 0,9281249, kā
arī izmaksu koeficentu profesionālajās bakalaura līmeľa studiju programmās: 1,00. IZM
noteiktās vienas studiju vietas izmaksas 2011. gadā tematiskā jomā „Personīgie pakalpojumi‖ ir

289

LVL 869,74. LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2011./2012. studiju gada 1. kursam ir
LVL 880 un tā ir nemainīga visam studiju periodam.
Nepilna laika studijas
Ieľēmumi un izmaksas aprēķinātas 2011./2012.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam –
4,5 gadiem, pie nosacījuma, ka minimālais studējošo skaits ir 11. Studiju programmas plānotie
ieľēmumi no studiju maksām nepilna laika studijās 2011. –2016. gadam ir LVL 32 670. LiepU
Senātā apstiprinātā studiju maksa 2011./2012. studiju gada 1.kursam ir LVL 660 un tā ir
nemainīga visam studiju periodam. Studiju programmas plānotās izmaksas nepilna laika studijās
2011. – 2015. gadam skat. 11. tab.
11.tabula
Plānotās studiju programmas izmaksas pilna un nepilna laika studijās
2011./2012.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam)
Summa, LVL
Rādītāja nosaukums
Atlīdzība mācībspēkiem, t.sk.:

Pilna laika

Nepilna laika

(4 gadi)

(4,5 gadi)

21 413

11 877

profesoriem

262

135

asoc. profesoriem

1 397

924

docentiem

2 976

1 705

lektoriem

16 052

8 737

asistentiem

726

377

Pārējās personāla izmaksas (t.sk. atlīdzība
zinātniskam personālam, vispārējā personāla
atlīdzība)

23 729

10 231

Uzkrātie studiju maksas ieņēmumi

80

0

10 859

10 562

Pārējās iepriekš neuzskaitītās izmaksas
(t.sk. biroja preces, materiāli, komunālie
maksājumi un citas izmaksas)
Kopā izmaksas

56 081
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32 670

8.Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti
8.1.Licences lapa un iepriekšējās akreditācijas lapa

291

292

293

8.2.Studējošo iespējas turpināt studijas citā
studiju programmā vai augstskolā

294

295

8.3.Atsauksmes par studiju programmu

296

297

298

299

8.4.LiepU reģistrācijas apliecība

300

301

8.5.Profesijas standarti

302

303

304

305

306

9.Norādes par nepievienoto dokumentu
atrašanās vietu
Nepievienotie dokumenti pieejami LiepU mājas lapā internetā –
www.liepu.lv, LiepU kvalitātes vadības sistēmas datu bāzē, kā arī LiepU
Studiju daļā
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