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Studiju programmas anotācija
Lai uzņēmumi varētu pastāvēt un attīstīties spēcīgās konkurences apstākļos, tiem
pastāvīgi jāveic tirgus situācijas analīze, jāizzina klientu vēlmes un tām atbilstoši jāievieš
jauni produkti un pakalpojumi. Viens no faktoriem, kas kavē jaunu produktu attīstību un
ieviešanu, ir kvalificētu projektu vadīšanas speciālistu trūkums, kas nākotnē varētu vēl
pieaugt. Latvijā ir nepietiekams studiju programmu piedāvājums, kuras nodrošinātu vispusīgu
projektu vadīšanas speciālistu sagatavošanu.
Profesionālā maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” mērķis ir nodrošināt
valsts tautsaimniecības attīstībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas projektu vadīšanā,
sekmējot augstas kvalifikācijas projektu vadītāju konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas
darba tirgū, kā arī attīstīt studentos pētnieciskas iemaņas un prasmes projektu vadīšanas jomā.
Profesionālajam maģistram projektu vadīšanā jāprot izstrādāt un vērtēt projektus, veikt
projektu plānošanu, koordinēt to realizāciju un ieviešanu, veikt projektu uzraudzību un
virzīšanu, noslēgt projektu. Programmas ietvaros studentiem tiek piedāvāti kursi, kuri atbilst
projektu vadīšanas būtiskākajiem aspektiem un principiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Studiju
procesā paredzēts izmantot atbilstošās nozarēs kvalificētus mācībspēkus, studentiem
pieejamus jaunākos literatūras avotus bibliotēkā. Praktisko iemaņu iegūšanu nodrošinās
prakses sadarbībā ar darba devējiem.
Paredzētas pilna laika klātienes (ilgums – 2 gadi) un nepilna laika klātienes (ilgums –
2,5 gadi) studijas, kuras ietver teorētisku kursu apgūšanu, divas prakses un maģistra darba
izstrādi.
Lai apgūtu studiju programmu, nepieciešama augstākā izglītība (akadēmiskā vai
profesionālā bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt
maģistrantūrā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) un praktiskā darba pieredze projektu
vadīšanas jomā.
Absolventi būs ieguvuši profesionālu kompetenci visās projektu vadīšanas jomās
saskaņā ar starptautiskā projektu vadīšanas standarta (International Project Management
Association (IPMA) – International Competence Baseline, www.ipma.ch) prasībām, lai varētu
starptautiski sertificēties un iegūt IPMA D līmeņa sertifikātu un nosaukumu „Sertificēts
projektu vadīšanas speciālists”. Iegūtais sertifikāts ir starptautiski atzīts vairāk nekā 49
pasaules valstīs.
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1. Programmas vispārējs raksturojums
1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti
Studiju programmas mērķis
Profesionālā maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” mērķis ir nodrošināt
valsts tautsaimniecības attīstībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas projektu vadīšanā,
sekmējot augstas kvalifikācijas projektu vadītāju konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas
darba tirgū, kā arī attīstīt studentos pētnieciskas iemaņas un prasmes projektu vadīšanas jomā.
Studiju programmas uzdevumi
Profesionālā maģistra studiju programmas mērķu sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi:
• nodrošināt programmas saturu atbilstošu projektu vadītāja profesijas standartam un otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam;
• nodrošināt iespēju, apgūstot profesionālā maģistra studiju programmu „Projektu
vadīšana” un sekmīgi nokārtojot gala pārbaudījumu, iegūt projektu vadītāja piektā
līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
• plānot un organizēt studiju procesa norisi;
• izstrādāt, koriģēt un piedāvāt studentiem maģistra studiju programmas ietvaros kursus,
kuri atbilst reālajām nozares vajadzībām gan Latvijā, gan ārvalstīs;
• aktualizēt un pilnveidot studiju programmas saturu, ņemot vērā studējošo, darba devēju
un prakses vietu vadītāju ieteikumus;
• studiju procesā izmantot atbilstošās nozarēs kvalificētus mācībspēkus, studentiem
pieejamus jaunākos literatūras avotus bibliotēkā;
• īstenot sadarbību ar citām augstskolām, valsts institūcijām, darba devējiem;
• nodrošināt studentiem starptautisku apmaiņu studiju teorētisko kursu apguvei un
praksei;
• veicināt ārvalstu pasniedzēju piesaisti studiju programmas realizācijā;
• veicināt studentos uzņēmību un radošo domāšanu;
• attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un publikāciju
sagatavošanai, kā arī veicināt interesi par doktorantūru;
• dot absolventiem motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas
pilnveidei.
Studiju programmas plānotie rezultāti
Studiju programmas mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde dod iespēju plānot
sasniedzamus rezultātus.
Pēc sekmīgas studiju programmas apguves profesionālā maģistra grāda projektu
vadīšanā pretendenti atbilstoši Eiropas Savienības Mūžizglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras
(EKI) 7. līmenim spēj:
1) zināšanu un izpratnes jomā: demonstrēt zināšanas un izpratni, kas veido pamatu
patstāvīgai problēmu, radošu alternatīvu ideju formulēšanai, analīzei un pamatotai
izvēlei pētniecības darbā;
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2) zināšanu pielietošanas jomā: prasmīgi izvēlēties un pielietot projektu vadīšanas
teorētiskās atziņas, praktiskās metodes, tehnikas un rīkus netradicionālu, sarežģītu
problēmsituāciju risināšanā;
3) analīzes un novērtēšanas jomā:
a. integrēt zināšanas un praktiskās iemaņas,
b. patstāvīgi formulēt, kritiski analizēt un prioritēt problēmu risināšanas
alternatīvas,
c. patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus,
d. ievērot projektu vadīšanas ētiskos, vides, apdrošināšanas un veselības un
dzimuma aspektus;
4) komunikācijas jomā: skaidri un argumentēti prezentēt un izskaidrot savus
secinājumus un priekšlikumus speciālistu un nespeciālistu auditorijās;
5) vispārējās prasmju jomā:
a. strādāt komandā, apkopot un analizēt kopējā darba rezultātus, uzņemoties
par tiem atbildību,
b. dot ieguldījumu jaunu zinātnes atziņu radīšanā, veicinot inovācijas un
uzņēmējdarbības veikšanu,
c. patstāvīgi un mērķtiecīgi turpināt profesionālās kompetences pilnveidi.
Studiju programmas absolventiem ir šādas projektu vadīšanas zināšanas un
profesionālas prasmes:
• pētīt un analizēt uzņēmumu/organizāciju saimniecisko darbību un piedāvāt
jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas,
• veikt projekta alternatīvo risinājumu finansiālo vērtēšanu, pielietojot dažādas
vērtēšanas metodes,
• veikt projekta alternatīvo risinājumu vērtību analīzi,
• veikt projektu vides analīzi,
• izveidot projektam nepieciešamo infrastruktūru,
• formulēt pamatotus projektu priekšlikumus un projektu uzdevumus,
• analizēt organizācijas struktūras un pielāgot tās projektu un programmu
vadīšanas vajadzībām
• nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju;
• izstrādāt un uzturēt projektu vadīšanai nepieciešamo specifisko dokumentāciju
visā projektu izstrādes un realizācijas gaitā.
Studiju rezultāti, sasaistīti ar studiju kursu rezultātiem:
1. Prasme izmantot jaunās ekonomikas nostādnes projektos, vadoties no teorētiskām
atziņām un starptautiskās pieredzes.
2. Spējas patstāvīgi analizēt un vērtēt publiskās pārvaldes attīstības tendences.
3. Prasme risināt personāla vadības uzdevumus projekta grupas darba plānošanā,
organizēšanā, radošu lēmumu pieņemšanā, kā arī gūt atziņas efektīvai darbībai
komandā.
4. Prasme izprast un vadīt indivīdu un grupu uzvedību.
5. Spēja patstāvīgi analizēt projektu portfeļus, programmas un projektorientētas
organizācijas.
6. Prasme patstāvīgi pielietot zināšanas par līgumu sastādīšanu un noslēgšanu, strīdu
risināšanas kārtību, administratīvā procesa uzsākšanu, administratīvā akta un faktiskās
rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu, publisko iepirkumu procedūru.
7. Prasme izstrādāt kvalitātes vadīšanas sistēmu projektam un kvalitātes vadīšanas
rokasgrāmatas moduļus projektam, kā arī atbalstīt kvalitātes vadīšanas principu
ievērošanu projektos.
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8. Prasme uzskaitīt projektu izmaksas pa izmaksu posteņiem un kalkulācijas objektiem
un atspoguļot finanšu grāmatvedībā.
9. Prasme izskaidrot risku vadīšanas procesu konceptus un izstrādāt šādus procesus
netradicionālām un sarežģītām situācijām.
10. Prasme izstrādāt un pielietot risku vadīšanas simulācijas modeļus.
11. Prasme pielietot risku vadīšanas metodes un instrumentus kvalitatīvā un
kvantitatīvā risku analīzē.
12. Prasme izstrādāt riska stratēģijas un ieviest risku vadīšanu projektos.
13. Prasme risināt krīzes un stresa situācijas.
14. Spēja ievērot projektu vadīšanas ētiskos, vides, apdrošināšanas un veselības un
dzimuma aspektus.
Studiju programmas absolventi ir spējīgi pildīt LR Profesiju klasifikatora atsevišķās
grupas „Projektu vadīšanas speciālisti” profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumus:
1) definēt projektu,
2) organizēt projektu,
3) plānot projektu,
4) veikt projekta uzraudzību un tālākvirzīšanu,
5) sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus,
6) prezentēt projekta starprezultātus,
7) noslēgt projektu.
Studiju programmas absolventi ir spējīgi integrēties starptautiskajā projektu vadīšanas
profesionāļu saimē, sertificējoties atbilstoši starptautiskā projektu vadīšanas standarta
(International Project Management Association (IPMA) – International Competence Baseline)
prasībām, iegūstot IPMA D („Sertificēts projektu vadīšanas speciālists”) un C („Sertificēts
projektu vadītājs”) līmeņa sertifikātu.
Iegūtās zināšanas un prasmes būs pielietojamas, strādājot gan valsts un pašvaldību
iestādēs, gan komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē.
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1.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu
viedokļa
1.2.1. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam
Latvijas ekonomikas stabilas attīstības un tās konkurētspējas pastāvīga pieauguma
nodrošināšanai jārada priekšnosacījumi pārejai no ekonomikas modeļa, kura pamatā ir
mazkvalificēta darbaspēka izmantošana un zemas pievienotās vērtības produkcijas ražošana,
uz inovatīvo (zināšanu) attīstības modeli.
Lai to panāktu, jāveicina augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas apjoma
pieaugumu un augstas tehnoloģijas produktu īpatsvara palielināšanos ražošanas un eksporta
struktūrā, jāpaplašina inovatīvu tehnoloģiju un progresīvu vadības metožu lietošanu visās
tautsaimniecības nozarēs.
Viens no visu iepriekš minēto pasākumu finansēšanas veidiem ir Eiropas Savienības
struktūrfondi. Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā Latvijai
ir paredzēti kopumā ap 4,53 miljardi eiro dažādu veidu projektu finansēšanai.
Šī finansējuma efektīvai izlietošanai ir nepieciešami kvalitatīvi sagatavoti projekti un
un profesionāli projektu vadītāji.
Lai noskaidrotu darba tirgus pieprasījumu pēc kvalificētiem projektu vadītājiem, no
2009.gada septembra līdz 2009.gada decembrim tika veikta darba devēju aptauja. Tika
aptaujāti darba devēji būvniecības, dažādu komercpakalpojumu, valsts pārvaldes, citu
sabiedrisko, sociālo un individuālo pakalpojumu nozaru uzņēmumi un organizācijas.
Darba devēju aptauja tika veikta ar mērķi, lai iegūtu darba devēju novērtējumu studiju
programmai un prognozētu pieprasījumu pēc dotās kvalifikācijas speciālistiem darba tirgū.
Aptaujas veikšanai tika izmantota iepriekš sagatavota anketa (skat. 3. pielikumu), kura
tika izsūtīta respondentiem. Tika saņemtas 20 aizpildītas aptaujas anketas. Anketā bija
jānovērtē studiju programmas absolventiem iegūstamās prasmes 5 baļļu sistēmā, kā arī
jānosaka vajadzība pēc projektu vadītājiem tuvākajos 6 gados. Vienlaicīgi tika izteikts lūgums
izteikt savu viedokli par prasmēm, kuras papildus būtu jānodrošina studiju procesā.
Analizējot darba devēju vērtējumu par iegūstamajām prasmēm, jāatzīmē, ka visas
prasmes tika novērtētas samērā augsti – ne zemāk par 4 ballēm (skat. 1.att.).
Kā redzams 1.attēlā, darba devēji visaugstāk novērtējuši tādas prasmes kā formulēt
mērķus un mērķu sasniegšanas stratēģijas (4,8 balles), nodrošināt projektu vadīšanas procesa
veiksmīgu norisi un koordināciju (4,7 balles) un plānot, vadīt un organizēt projekta komandas
darbu (4,7balles).
Tas liecina par studiju programmā realizētās koncepcijas pareizu ievirzi.
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Prasme izstrādāt un uzturēt projektu vadīšanai nepieciešamo
specifisko dokumentāciju

4,2

Prasme nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi
un koordināciju

4,7

Prasme plānot, vadīt un organizēt projekta komandas darbu

4,7
4,0

Prasme veikt projektu vides analīzi

4,3

Prasme izvērtēt projektu riskus
Prasme pielietot specifiskās projektu vadīšanas metodes,
tehnikas un programmrīkus

4,5

Prasme analizēt organizāciju struktūras un pielāgot tās projektu
un programmu vadīšanas vajadzībām

3,7
4,3

Prasme formulēt projektu priekšlikumus un projektu uzdevumus

4,2

Prasme veikt projektu alternatīvo risinājumu finansiālo vērtēšanu

4,8

Prasme formulēt mērķus un mērķu sasniegšanas stratēģijas
Prasme analizēt problēmas un izstrādāt problēmu risināšanas
priekšlikumus

4,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Att.1. Studiju programmā iegūstamo prasmju novērtējums
Darba devēji savos komentāros par papildus projektu vadīšanas prasmēm uzsver, ka
projekta vadītājam jāpiemīt arī:
¾ spējai strādāt multikulturālā vidē starptautisku projektu gadījumos,
¾ prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas prasmei.
Darba devēji par svarīgām uzskata arī noteiktas projektu vadīšanas speciālistu
personīgās īpašības, kā zinātkāre, aktivitāte, mērķtiecība, uzcītība, augsta izturība stresa
situācijās, komunikācijas spējas, ar pozitīvu domāšanu.
Darba devēju izteiktie priekšlikumi tiks ņemti vērā studiju programmas pilnveidošanā.
Analizējot projektu vadīšanas speciālistu pieprasījumu darba tirgū, gandrīz visi
respondenti norāda, ka viņu organizācijā ir nepieciešami sertificēti projektu vadītāji, kādus
sagatavo LU EVF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadīšana”.
Kā rāda aptaujas analīzes rezultāti, vislielākais pieprasījums pēc dotās sfēras
speciālistiem ir būvniecībā, tā piemēram, SIA „Būves un būvsistēmas” savā anketā norāda, ka
2010.gadā paredz nodarbināt 10 projektu vadītājus, bet līdz 2015.gadam paredz projektu
vadītāju skaita pieaugumu līdz 15 darbiniekiem. Lielākā daļa darba devēju norāda
nepieciešamību iesaistīt darbā vismaz vienu projektu vadītāju gadā. Līdz ar to var secināt, ka
pēc dotās studiju programmas absolventiem jau pašlaik ir pieprasījums, kurš tuvāko gadu
laikā pieaugs.
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1.2.2. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības
standartam un profesijas standartam
Veicot programmas salīdzināšanu ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu, jāatzīmē, ka tā pilnībā atbilst LR MK noteikumu Nr.481 IV nodaļai
“Maģistra programmas obligātais saturs” (skat. Tab. 1.4):
Tab. 1.4
Programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam

Rādītājs
(17.) maģistra programmas
apjoms
(18.) obligātais saturs:
(18.1.) kursi, kas nodrošina
jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē
(18.2.) pētnieciskā darba,
jaunrades darba,
projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursi
(18.3.) pedagoģijas un
psiholoģijas studiju kursi
(18.4.) prakse
(18.5.) valsts pārbaudījums

(21.) kursu izvēle maģistra
programmā, arī prakses
saturs
(20.,22.). profesionālās
kvalifikācijas un grāda
piešķiršana

(23). tiesības turpināt
izglītību

Profesionālās augstākās
izglītības valsts standarta
prasības
vismaz 40 kredītpunktu

Studiju programma
„Projektu vadīšana”

vismaz 7 kredītpunkti

19 kredītpunkti

vismaz 5 kredītpunkti

12 kredītpunkti

vismaz 2 kredītpunkti

3 kredītpunkti

vismaz 6 kredītpunkti

divas prakses kopā 26
kredītpunkti
Maģistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana 20 kredītpunkti

maģistra darba vai
diplomdarba
(diplomprojekta)
izstrādāšana un
aizstāvēšana un kura
apjoms ir vismaz 20
kredītpunktu
nosaka profesijas standarts
jāpiešķir profesionālo
maģistra grādu nozarē,
starpnozarē, kopnozarē vai
profesijā; izglītojamie ar
iepriekš iegūtu akadēmisko
bakalaura grādu iegūst
piektā līmeņa profesionālo
kvalifikāciju
dod tiesības turpināt
izglītību doktora studiju
programmā

80 kredītpunkti

atbilstība parādīta Tab. 1.5
apgūstot programmu, tiek
piešķirts profesionālā maģistra
grāds projektu vadībā un
projekta vadītāja kvalifikācija

ir paredzētas tiesības turpināt
izglītību doktora studiju
programmās

Profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadīšana” pēc satura ir atbilstoša
ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 29.decembra rīkojumu Nr.649 apstiprinātam
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Projekta vadītāja 5. kvalifikācijas līmeņa standartam, reģistrācijas numurs PS0222 (skat. 13.
pielikumu).
Zināšanas par projektu vadīšanas objektiem, subjektiem un instrumentiem nodrošina
studiju kursi „Projektu vadīšanas teorija”, „Projekta vadīšanas procesa metodes un
instrumenti”, „Multiprojektu vadīšana”.
Zināšanas par projektu vadīšanas procesiem tiek padziļināti apgūtas studiju kursos
„Projekta vadīšanas procesa metodes un instrumenti”, „Multiprojektu vadīšana”, „Projektu
vadīšanas sociālie aspekti”, „Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti”, „Risku vadīšana
projektos”, „Kvalitātes vadīšana projektos”.
Vispārējās zināšanas vadībzinībās nodrošina studiju kursi „Uzņēmējdarbības
vadīšana”, „Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē”, „Projektu mārketings” un
„Personāla vadība projektos”.
Vispārējās zināšanas tiesību jomā nodrošina studiju kurss „Projektu vadīšanas
tiesiskie aspekti”.
Vispārējās zināšanas pārējās jomās, kā grāmatvedība, nodokļi, audits nodrošina
studiju kurss „Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē”. Savukārt zināšanas tādās jomās
kā profesionālā ētika un biznesa ētika, firmas stils un uzņēmējdarbības kultūra, loģika sniedz
studiju kurss „Projektu vadīšanas sociālie aspekti”.
Tā kā studiju programma tiks realizēta vadībzinību nozares sabiedrības vadības
apakšnozarē, tajā iekļauti kursi „Jaunā ekonomika un projekti” un „Valsts pārvaldes un
pašvaldību organizācija”, kas sniegs ieskatu attiecīgās apakšnozares problemātikā.
Studiju programmas kursu un standartā noteikto zināšanu ieguves līmeņu
salīdzinājumu skatīt Tab. 1.5.
Tab. 1.5
Programmas atbilstība profesijas standartam
Zināšanas

Zināšanu līmenis
priekšstats
izpratne
pielietošana

Mācību kursi, kas studiju
programmā „Projektu vadīšana”
nodrošina nepieciešamo zināšanu
līmeni

Projektu vadīšanas pamati
Projekta vide
Projektu vadīšanas organizācijas
pamati
Projekta vadīšanas procesa metodes
un instrumenti
Projektu vadīšanas metodes un
tehnika

X
X
X

Projektu vadīšanas teorija
Projektu vadīšanas teorija
Projektu vadīšanas teorija

X

Starptautiskie un nacionālie projektu
vadīšanas standarti un vadlīnijas
Projekta dokumentācija un tās
vadīšana

X

Projekta vadīšanas procesa
metodes un instrumenti
Projekta vadīšanas procesa
metodes un instrumenti;
Multiprojektu vadīšana
Projektu vadīšanas teorija

Projekta inicializācija un izstrāde
Projekta plānošana

X
X

Projekta termiņu vadīšana

X

Projekta izmaksu vadīšana

X

Projekta kvalitātes vadīšana

X

Projekta risku vadīšana
Projekta personāla vadīšana
Komunikācijas vadīšana

X
X
X

X

X
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Projekta vadīšanas procesa
metodes un instrumenti;
Multiprojektu vadīšana
Projektu vadīšanas teorija
Projekta vadīšanas procesa
metodes un instrumenti
Projekta vadīšanas procesa
metodes un instrumenti
Projekta vadīšanas procesa
metodes un instrumenti
Kvalitātes vadīšana
projektos
Risku vadīšana projektos
Personāla vadība projektos
Projektu vadīšanas sociālie
aspekti

Piegāžu un līgumu vadīšana
Projektorientētā un multiprojektu
vadīšana
Ietekmes uz vidi vērtējums
Finansu vadīšana

X

Projektu vadīšanas tiesiskie
aspekti
Multiprojektu vadīšana

X
X

Projektu vadīšanas teorija
Grāmatvedības organizācija
projektu uzskaitē
Multiprojektu vadīšana
Multiprojektu vadīšana
Projektu mārketings
Projekta vadīšanas procesa
metodes un instrumenti
Kvalitātes vadīšana
projektos
Projektu vadīšanas tiesiskie
aspekti
Personāla vadība projektos
Uzņēmējdarbības vadīšana
Uzņēmējdarbības vadīšana
Uzņēmējdarbības vadīšana
Projektu vadīšanas sociālie
aspekti
Projektu vadīšanas sociālie
aspekti
Projektu vadīšanas sociālie
aspekti
Projektu vadīšanas tiesiskie
aspekti
Projektu vadīšanas tiesiskie
aspekti
Projektu vadīšanas tiesiskie
aspekti
Projektu vadīšanas tiesiskie
aspekti; Personāla vadība
projektos
Grāmatvedības organizācija
projektu uzskaitē
Grāmatvedības organizācija
projektu uzskaitē
Projektu vadīšanas tiesiskie
aspekti
Grāmatvedības organizācija
projektu uzskaitē
Projektu vadīšanas sociālie
aspekti
Projektu vadīšanas sociālie
aspekti
Projektu vadīšanas sociālie
aspekti

X

Programmu vadīšana
Sistēmu vadīšana
Tirgzinība
Informācijas tehnoloģijas

X
X
X
X

Kvalitātes vadīšana

X

Piegāžu un līgumu vadīšana

X

Personāla vadīšana
Ražošanas vadīšana
Stratēģiskā plānošana
Statistika
Socioloģija

X
X
X
X
X

Saskarsmes psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Administratīvās un saimnieciskās
tiesības
Civiltiesības

X
X
X
X

Starptautiskās komerctiesības

X

Darba tiesības, darba aizsardzība

X

Grāmatvedība

X

Nodokļi

X

Apdrošināšana

X

Audits

X

Profesionālā ētika un biznesa ētika

X

Firmas stils un uzņēmējdarbības
kultūra
Loģika

X
X

Veicot salīdzinājumu, tika ņemts vērā profesijas standarta nodarbinātības apraksts,
pienākumi un uzdevumi. Tika konstatēta ļoti cieša atbilstība standartā iekļautajiem
formulējumiem un projekta vadītāja darba saturam, proti, standarts nosaka, ka projekta
vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu; organizē un vada projekta komandu; veido projekta
organizāciju un kultūru; nosaka projekta dalībnieku lomas, izvēlas projekta organizācijas
formu, veido projekta komandas dalībnieku komunikācijas struktūru; plāno projekta posmus;
veic projekta strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu,
koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu; veic projekta vides analīzi; plāno projekta šķirtnes
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(robežstabus) un darba apspriedes; veic projekta riska analīzi un koordinē dažādu interešu
grupu intereses; seko projekta plānu izpildei, analizē rezultātus, izstrādā priekšlikumus, veic
korekcijas esošajos plānos; sastāda projekta starpatskaites un gala atskaiti; vada projekta
administrāciju un dokumentēšanu.
Tādejādi standartā iekļauto zināšanu prasību līmenī un profesionālā maģistra studiju
programmā „Projektu vadīšana” iekļauto mācību kursu zināšanu līmeņos neatbilstība netika
konstatēta.

1.3. Salīdzinājums ar tāda paša līmeņa citu atzītu augstskolu studiju
programmām
Latvijā uz doto brīdi ir akreditēta viena ar projektu vadīšanu saistīta profesionālā
maģistra studiju programma „Projektu vadība”, ko realizē Latvijas Lauksaimniecības
Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (turpmāk tekstā - LLU SZF). Vēl ir licencēta maģistra
studiju programma „Projektu vadība” Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa
augstskolā, kas uzsākusi programmas īstenošanu 2009./2010.akad.g.
Studiju programmas salīdzināšanai ar tāda paša līmeņa citu atzītu augstskolu studiju
programmām tika izmantotas divu Eiropas Savienības universitāšu un vienas ASV
universitātes studiju programmas (skat. 10. pielikumu):
• University of Applied Sciences Dortmund (Vācija) „European Masters in Project
Management” (Dortmundes augstskolas maģistra studiju programma - Eiropas
projektu vadīšanas maģistrs);
• Vienna University of Economics and Business (Vīne, Austrija) “Professional MBA
in Process & Project Management” (Vīnes Ekonomikas un biznesa Universitātes
profesionāla maģistra studiju programma „Projektu un procesu vadīšana”);
• The George Washington University School of Business (Vašingtona, ASV)
academic program „Project management” (Džordža Vašingtona Universitātes
Biznesa skolas akadēmiskā maģistra studiju programma „Projektu vadīšana”).
Dortmundes augstskolas studiju programma ir vienīgā, kuras izstrādē piedalījās
vairāku valstu augstskolas - University of Applied Sciences Dortmund (Vācija), University of
Applied Sciences Giessen-Friedberg (Vācija), University of the Basque Country (Bilbao,
Spānija), University of Zaragoza (Spānija), Norwegien University of Science ang Technology
(Trondheima, Norvēģija), University of Maribor (Slovēnija) un Ecole Superieure de
Commerce – ESC – Lille/Paris (Francija). Tā ir viena no pieprasītākām programmām Eiropā,
katru gadu studijām piesakās vairāk kā 100 studētgribētāji.
Vīnes Ekonomikas un biznesa Universitātes studiju programmu izveidojis un vada
viens no vadošajiem un starptautiski atzītajiem projektu vadīšanas speicālistiem pasaulē –
profesors Rolands Gareis. Prof. R. Gareis ir izveidojis procesu un projektu vadīšanas
profesionālās izglītības un pētniecības starptautisku tīklu (The international network for
professional and research in process and project management), kura dalībniece ir arī Latvijas
Universitāte. Profesors R. Gareis ir daudzu publicētu monogrāfiju autors.
Džordža Vašingtona Universitātes Biznesa skolas studiju programma izvēlēta, jo tā ir
visvecākā projektu vadīšanas maģistra programma pasaulē. Programmas absolventi ir
nodarbināti tādās globālās kompānijās kā Hewlett Packard, IBM, Microsoft,
PricewaterhouseCoopers, Procter and Gamble, Samsung un ASV valsts institūcijās, kā
United States Army, United States Coast Guard, United States Air Force, United States Navy,
United States Government u.c.
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LLU SZF
LLU SZF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Projektu
vadība” (skat. 10. pielikumu) piedāvā gan pilna, gan nepilna laika studijas.
Atšķirībā no LU EVF programmas, LLU SZF programmmā studiju ilgums pilna laika
studijās ir 1,5 gadi, nepilna laika studijās - 2 gadi un studiju programmas apjoms ir 60
kredītpunkti (LU EVF programmas apjoms – 80 kredītpunkti).
Salīdzinot ar LU EVF programmu, LLU SZF studiju programmas saturs vērsts uz
zināšanu sniegšanu par Eiropas Savienību un projektu sagatavošanu Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai. Turpretī LU EVF studiju programma nodrošina
absolventus ar vispusīgu profesionālu kompetenci projektu vadīšanā, kas atbilst vispāratzītiem
starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem.
Atšķirība ir arī tajā, ka LLU SZF piedāvā 9 izvēles studiju kursus (katra izvēles kursa
apjoms ir 2 k.p.), no kuriem studentiem jāizvēlas 3 kursi.
Kas attiecas uz praksi, tad LLU SZF programmā paredzēta tikai viena prakse 8
kredītpunktu apmērā. Atlikušais kredītpunktu apjoms profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai
tiek apliecināts ar prasību, uzsākot studijas, - vismaz viena gada praktiskā darba pieredze ar
projektu izstrādi, plānošanu un vadīšanu saistītā jomā.
Savukārt LU EVF programmas ietvaros paredzētas divas prakses 26 kredītpunktu
apmērā, kas dod tiesības piešķirt profesionālo kvalifikāciju tiešā studiju procesa rezultātā.
Abu studiju programmu salīdzinājumu skatīt tabulā 1.6.
Tab.1.6
LLU SZF un LU EVF programmu salīdzinājuma tabula
LLU SZF profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma „Projektu
vadība”
Obligātais saturs (28 k.p.)
Projektu izstrāde un vadīšana
ES politikas un fondi, programmas, iniciatīva
Projektu finanšu vadība
Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā

LU EVF profesionālā maģistra
programma „Projektu vadīšana”

studiju

Obligātais saturs (34 k.p.)
Projektu vadīšanas teorija

Tiesību zinības

Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē
Projektu vadīšanas procesa metodes un
instrumenti
Multiprojektu vadīšana
Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti

Menedžments

Uzņēmējdarbības vadīšana

Etnopsiholoģija un starpkultūru saskarsme
Pētījumu metodes
Starptautisko finanšu vadība
Prakse (8 k.p.)
Maģistra darbs (20 k.p.)
Izvēles saturs (6 k.p.)

Projektu vadīšanas sociālie aspekti
Personāla vadība projektos
Risku vadīšana projektos
Kvalitātes vadīšana projektos
Projektu mārketings
Jaunā ekonomika un projekti
Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija
2 prakses (26 k.p.)
Maģistra darbs (20 k.p.)
-

-

Starptautiskais mārketings
Uzņēmējdarbības
Finanšu grāmatvedība
Projektu terminoloģija angļu valodā

-
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Angļu valoda projektu vadītājiem
Franču valoda starpkultūru komunikācijā Krievu
valoda projektu tulkotājiem
Pašvaldības ES
ES valstu tautsaimniecība
Kopā: 60 k.p.

Kopā: 80 k.p.

University of Applied Sciences Dortmund (Vācija)
University of Applied Sciences Dortmund (Vācija) studiju programma ir vairāku
Eiropas augstskolu konsorcija kopīgi izstrādāta un akreditēta studiju programma. Pašlaik
studiju programma tiek realizēta vienlaicīgi trīs Eiropas universitātēs: University of Applied
Sciences Dortmund (Vācija), University of the Basque Country (Bilbao, Spānija) un
Norwegien University of Science ang Technology (Trondheima, Norvēģija). Šī programma,
tāpat kā LU EVF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadīšana”, nodrošina
maģistra diploma saņemšanu, programmas ilgums tāpat ir 2 gadi, tās ir pilna laika studijas, to
kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti. Priekšnosacījums studiju uzsākšanai ir bakalaura grāds vai
diploms ekonomikā, ekonomikas informātikā vai šiem pielīdzināmā zinātņu virzienā. Iegūtais
maģistra grāds dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā.
University of Applied Sciences Dortmund (Vācija) studiju programmas realizācija
balstīta uz moduļu sistēmu. Ir 4 obligātie moduļi, kas tiek realizēti 1. un 2. semestrī.
3.semestrī studenti var izvēlēties specializācijas virzienu, piemēram, informāciju tehnoloģijas,
loģistiku, kvalitātes vadīšanu u.c. un apgūt attiecīgās zināšanas un prasmes kādā no
partneruniversitātēm. 4.semestrī studenti kārto gala pārbaudījumu un aizstāv maģistra darbu.
Salīdzinošā programmas satura analīze parāda, ka abas programmas satur tādus
svarīgus projektu vadīšanas jautājumus kā projektu vadīšanas teorētiskos aspekti (projekta
fāzes, dzīves cikls, projekta organizācija, projektu vadīšanas standarti), projekta vadīšanas
procesi, risku vadīšana projektos, projektu kvalitātes vadīšana, projektu vadīšanas sociālie un
tiesiskie aspekti, programmu un projektu portfeļu vadība, projekta ekonomika un finanses
(skatīt Tab.1.7).
Ja Dortmundes augstskolas realizētajā studiju programmā pirmajos divos semestros
iegūto zināšanu un prasmju detalizēta apgūšana notiek 3.semestrī, izvēloties noteiktu nozares
specializāciju, tad LU EVF studiju programmā studiju kursos tiek ietverti piemēri, uzdevumi
un situācijas no dažādām nozarēm.
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Tab.1.7
University of Applied Sciences Dortmund (Vācija) un LU EVF programmu
salīdzinājuma tabula
University of Applied Sciences Dortmund LU EVF profesionālā maģistra studiju
(Vācija) „European Masters in Project programma „Projektu vadīšana”
Management”
Modulis 1: Projektu vadīšanas pamati
Projektu vadīšanas teorija:
Projekta koncepti, konteksts un organizācija
Projekti un projektu vadīšanas jēdzienu
Fāzes un dzīves cikla koncepti
skaidrojums
Standarti un virzieni
Projekta fāzes un dzīves cikla koncepti
Projekta plānošana
Projektu norise
Projekta kontrole
Projektu vide
Modulis 2: Komandas izveide un organizācija
Projekta organizācija un komandas vadība
Komandas veidošana un vadība
Standarti un sertifikācijas sistēmas
Projekta organizācija
Projektu vadīšanas procesa metodes un
instrumenti:
Projektu plānošana
Projektu kontrollings
Modulis 2: Komandas izveide un organizācija
(turpinājums)

Kvalitātes vadīšana
Risku vadīšana
Projekta ekonomika

Kvalitātes vadīšana projektos
Risku vadīšana projektos
Jaunā ekonomika un projekti

Modulis 3: Komunikācija, izmaiņu vadīšana un
radošā pieeja

Komunikācija, sarunas un konflikti
Sociālā kompetence
Izmaiņu vadīšana – organizācijas attīstība
Radošā pieeja un lēmumu pieņemšana
Starpkultūru komunikācija

Projektu vadīšanas sociālie aspekti

Modulis 4: Zināšanas, finanses un līgumi

Informācijas un zināšanu vadīšana
Projekta finanses

Grāmatvedības organizācija projektu
uzskaitē
Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti
Multiprojektu vadīšana

Līgumi, iepirkumi un tiesiskie aspekti
Programmu un portfeļu vadīšana
Drošība, veselība un vide
-

Projektu mārketings
Personāla vadība projektos
Valsts
pārvaldes
un
pašvaldību
organizācija
Uzņēmējdarbības vadīšana
Studenti specializējas prakses laikā (26
k.p.) atbilstoši Latvijas tautsaimniecības
vajadzībām konkrētajā periodā

Modulis 5 un 6: specializācijas kursi (20 k.p.)

Projektu vadīšana IT jomā
Projektu vadīšana loģistikas jomā
Projektu vadīšana kvalitātes vadībā
Maģistra darbs (20 k.p.)

2 prakses (26 k.p.)
Maģistra darbs (20 k.p.)
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Vienna University of Economics and Business (Vīne, Austrija)
Vienna University of Economics and Business (Vīne, Austrija) studiju programma ir
akreditēta studiju programma, tās mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes biznesa vadībā,
specializējoties procesu un projektu vadīšanas aspektos.
Atšķirība no LU EVF profesionālā maģistra studiju programmas ir tā, ka šī
programma nodrošina akadēmiskā maģistra grāda biznesa vadībā ar specializāciju projektu un
procesu vadīšanā (Master of Business Administration (Project and Process management)”)
saņemšanu, programmas ilgums ir 2 gadi, tās ir nepilna laika studijas. Priekšnosacījums
studiju uzsākšanai ir augstākā izglītība, kas ir ekvivalenta bakalaura grādam, un vismaz 2
gadu profesionālā pieredze projektu, programmu vai procesu vadīšanā.
Vienna University of Economics and Business (Vīne, Austrija) studiju programmas
realizācija balstīta uz moduļu sistēmu. 1.semestrī tiek pasniegti biznesa pamati, kas sevī ietver
tādus jautājumus kā personāla vadīšana, uzņēmējdarbības vadīšana, grāmatvedība, mārketings
u.c. Savukārt LU EVF studiju programmā iepriekš minētie jautājumi ietverti gan atsevišķi A
daļā („Personāla vadība projektos”), gan B daļas studiju kursos, kā „Grāmatvedības
organizācija projektu uzskaitē”, „Projektu mārketings”, „Uzņēmējdarbības vadīšana”.
2. un 3.semestris aptver moduļus ar specializāciju projektu un procesu vadīšanā. Te
ietverti gandrīz visi būtiskākie projektu vadīšanas aspekti, kā procesu vadīšana, projektu
vadīšanas metodes, projektu organizācija un programmu un projektorientētu organizāciju
vadīšana, projektu risku vadīšana. Salīdzinot LU EVF studiju programmu ar šo programmu,
jāsecina, ka mūsu studiju programmā visi minētie būtiskie jautājumi ietverti tādos studiju
kursos kā „Projektu vadīšanas teorija”, „Projekta vadīšanas procesa metodes un instrumenti”,
„Multiprojektu vadīšana”, „Risku vadīšana projektos”. 4. semestrī studenti izstrādā un aizstāv
maģistra darbu abās programmās (skatīt Tab.1.8).
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Tab.1.8
Vienna University of Economics and Business (Vīne, Austrija) un LU EVF programmu
salīdzinājuma tabula
Vienna University of Economics and Business
(Vīne, Austrija) “Professional MBA in
Process & Project Management”
Biznesa pamati:
Cilvēku un organizāciju vadīšana
Datu analīze un lēmumu pieņemšana
Operatīvā vadīšana
Grāmatvedība
Finanšu vadīšana
Mārketinga vadīšana
Organizatoriskā vadīšana
Konkurētspējas analīze un stratēģija
Vadība
Ētika
Specializācija projektu un procesu vadīšanā:
Procesu vadīšana. Projektu vadīšanas
sertifikācija. Starptautisku projektu vadīšanas
pieeja

LU EVF profesionālā maģistra
programma „Projektu vadīšana”

studiju

Personāla vadība projektos
Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē
Uzņēmējdarbības vadīšana
Jaunā ekonomika un projekti
Projektu mārketings
Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija

Projektu vadīšanas teorija

Projektu vadīšanas metodes. Projekta starts, Projektu vadīšanas procesa metodes un
instrumenti
kontrolings un noslēgums
Projektu organizācijas izveide & programmu Multiprojektu vadīšana
vadīšana.
Projektorientētu
uzņēmumu
vadīšana
Projekta risku vadīšana &
pārtraukumi. Projektu simulācijas

projektu Risku vadīšana projektos
Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti

Vadība projektos. Sociālā kompetence
Projektu vadīšanas dienas

Projektu vadīšanas sociālie aspekti
Kvalitātes vadīšana projektos

Maģistra darbs

2 prakses
Maģistra darbs

The George Washington University School of Business (Vašingtona, ASV)
The George Washington University School of Business (Vašingtona, ASV) studiju
programma tiek realizēta kopš 1998.gada, tā ir akreditēta akadēmiska studiju programma.
Priekšnosacījums studiju uzsākšanai ir bakalaura grāds. Studijas notiek gan klātienē, gan
tālmācības formā. Kopējais kredītpunktu skaits programmā ir 36 k.p.
The George Washington University School of Business (Vašingtona, ASV) studiju
programma ietver obligāto saturu 33 kredītpunktu apjomā, kuros tiek sniegtas zināšanas par
projektu un programmu vadīšanas pamatprincipiem, risku vadīšanu, projektu vadīšanas
procesiem, projektu vadīšanas instrumentiem, projektu organizāciju, lēmumu pieņemšanas
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dažādiem aspektiem u.c. Tāpat studiju programmā tiek piedāvāti 4 izvēles kursi, no kuriem
jāizvēlas 2 studiju kursi. Izvēles kursos tiek piedāvāts apgūt, piemēram, izmaiņu vadību,
projektu panākumu un ietekmes faktorus (skatīt Tab.1.9) u.c.
Tab.1.9
The George Washington University School of Business (Vašingtona, ASV) un LU EVF
programmu salīdzinājuma tabula
The George Washington University School of
Business (Vašingtona, ASV) „Project
management”
Obligātais saturs (33 k.p.)
Ievads projektu un programmu vadīšanā
Projekta organizācija: vadība un komanda
Projektu plānošana
Termiņplānošana
Izmaksu vērtēšana un kontrole
Informātika projektu vadīšanā
Spriedumi, nenoteiktība un lēmumu
pieņemšana
Datu analīze un lēmumi
Vadības lēmumu pieņemšana
Risku vadīšana
Lēmumu pieņemšanas optimizācijas modeļi
Lēmumu pieņemšanas varbūtību modeļi
Projektu portfeļu vadīšana
Projektu vadīšanas izmantošana
Projektu vadīšanas finanses
-

Izvēles saturs (3 k.p.)
Izmaiņu vadība
Projektu vadība: Projektu panākumu
pamatelementi
Projekta zināšanu vadīšana: Kolektīvā
inteliģence
Projekta spēks: ietekme, politika un
sadarbības lēmumu pieņemšana
-

LU EVF profesionālā maģistra
programma „Projektu vadīšana”

studiju

Oligātais saturs (34 k.p.)
Projektu vadīšanas teorija
Personāla vadība projektos
Projektu vadīšanas sociālie aspekti
Projektu vadīšanas procesa metodes un
instrumenti

Risku vadīšana projektos
Multiprojektu vadīšana
Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē
Jaunā ekonomika un projekti
Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija
Uzņēmējdarbības vadīšana
Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti
Kvalitātes vadīšana projektos
Projektu mārketings
Izvēles saturs
-

2 prakses
Maģistra darbs

Visas salīdzināšanai izvēlētās studiju programmas, tāpat kā LU EVF studiju
programma, ir profesionāli orientētas un paredz līdzīgu studiju kursu apguvi, kas nodrošina
visaptverošu zināšanu apguvi par visām projektu vadīšanas būtiskajām jomām.
LU EVF studiju programma atbilst tajā uzstādītajam mērķim un paredzētajam
atbilstošo zināšanu un prasmju prasību līmenim.
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1.4. Studiju programmas organizācija
Profesionālā maģistra studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti. To veido
obligātās daļas (A daļa) studiju kursi 18 kredītpunktu apjomā, ierobežotās izvēles daļa (B daļa)
sastāda 16 kredītpunkti, divas prakses kvalifikācijas iegūšanai sastāda 26 kredītpunktus un
maģistra darbs - 20 kredītpunktus. Tabulā 1.10. atspoguļots atsevišķo studiju daļu īpatsvars no
kopējā studiju programmas apjoma.
Tab.1.10
Studiju daļas
A daļas kursi
B daļas kursi
Prakses
Maģistra darbs
KOPĀ

Studiju daļu apjoms un īpatsvars
Kredītpunktu apjoms Īpatsvars %
18
16
26
20
80

22,5
20
32,5
25
100

Studiju programmā paredzētas visas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartā paredzētās struktūras pamatdaļas.
Profesionālā maģistra programmas obligāto saturu veido:
• kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē,
kuru apjoms ir 19 kredītpunkti;
• pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju
kursi, kuru apjoms ir 12 kredītpunktu;
• pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru apjoms ir 3 kredītpunkti;
• divas prakses, kuru kopējais apjoms ir 26 kredītpunkti;
• maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana, 20 kredītpunktu.
Profesionālā maģistra programmas apguves laikā studenti iziet divas prakses „Projektu
izstrāde un analīze” un „Projektu vadīšanas procesi”, aizstāv prakses atskaites. Prakšu mērķis
ir dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstīgu
kompetenci un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas projektu vadīšanas speciālistiem,
kā arī dot iespēju studentiem iegūt maģistra darba izstrādei nepieciešamos datus un veikt
pētniecisko darbu.
„Projektu izstrādes un analīzes” prakses mērķis ir praktiski iepazīstināt studentus ar
projektu izstrādes procesu, tā organizāciju, kā arī projektu finansēšanas principiem konkrētos
uzņēmumos un iestādēs, kā arī, lai studenti gūtu reālu priekšstatu par uzņēmumu un iestāžu
darbības ikdienā radušos situāciju problemātiku un to risināšanas paņēmieniem, kā arī
parādītu spēju izstrādāt konkrētus priekšlikumus pētāmo jautājumu jomā. Praksē iegūtā
informācija un pētījumu rezultāti ir izmantojami maģistra darba izstrādē. Šīs mācību prakses
apjoms – 10 nedēļas (10 k.p.).
Prakse „Projektu vadīšanas procesi” paredzēta, lai studenti varētu gūt prasmes, kas
kompleksi ietver mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas par projektu vadīšanas procesu,
tajā izmantojamām metodēm, tehnikām un instrumentiem, par multiprojektu vadīšanas
principiem, kā arī informācijas tehnoloģiju izmantošanas praksi. Praksē iegūtā informācija un
pētījumu rezultāti ir izmantojami maģistra darba izstrādē. Mācību prakses apjoms – 16
nedēļas (16 k.p.).
Maģistra darbs ir paredzēts kā praktiskā un teorētiskā pētījuma rezultātu kopsavilkums.
Izstrādājot maģistra darbu, students parāda prasmi apkopot teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas, kas iegūtas studiju procesā, kā arī aizstāvēt izstrādātos priekšlikumus. Maģistra
darba tematam jābūt aktuālam.
Studiju forma ir pilna laika un nepilna laika klātienes studijas.
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2008./2009. akadēmiskajā gadā pilna laika studijas tika organizētas darba dienās no
18:15 – 21:30.
Ņemot vērā studenu ieteikumus par nodarbību plānojumu, no 2009./2010. akadēmiskā
gada pirmā kursa studentiem tiek piedāvātas pilna laika studijas piektdienās 18:15 – 21:30 un
sestdienās no 8:30 – 18:35.
Studiju procesa norisi un visas nepieciešamās izmaiņas studiju programmās izstrādā
un apstiprina šādos LU iekšējās struktūras līmeņos:
• profesoru (metodiskās) grupas;
• studiju programmas direktors;
• fakultātes studiju programmas padome;
• fakultātes Dome;
• LU Kvalitātes novērtēšanas komisija;
• LU Senāts.
Studiju programmas darbu reglamentējošie dokumentu saraksts un atrašanās vietas
norādīta 16.pielikumā.
Studiju programmas „Projektu vadīšana” absolvents var strādāt valsts un privātos
uzņēmumos, bankās, valsts pārvaldēs, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs.
Maģistra studiju programma ļauj sasniegt tādu zināšanu un iemaņu līmeni, kas dod iespēju
profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai arī turpināt studijas
doktora programmās Latvijā un ārzemēs.
Profesionālā maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” likvidācijas gadījumā
pieteicējs nodrošinās studējošiem iespēju turpināt attiecīgās izglītības ieguvi vadībzinību,
sabiedrības vadības vai ekonomikas maģistra akreditētajās studiju programmās LU
Ekonomikas un vadības fakultātē.

1.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Studiju programmā studējošiem licencēšanas periodā iespējams tikai viens studiju
finansēšanas avots: juridisko vai fizisko personu finansējums. 2. punktā parādīts izmaksu
aprēķins uz vienu studējošo profesionālā maģistra studiju programmā „Projektu vadīšana”.
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē studijas notiek 48 auditorijās
un 5 datorklasēs, kas vienlaicīgi var nodrošināt 3520 studentu izvēlēto studiju programmu
apgūšanu. Visas auditorijas ir izremontētas. Kopumā auditoriju skaits un lielums atbilst
pašreiz studējošo skaitam studiju programmās ar pietiekamu rezervi jaunu studiju programmu
ieviešanai. Studentu rīcībā pastāvīgi tiek nodrošināti jaudīgi un moderni datori, kas ļauj
vienlaicīgi 140 studentiem apgūt studiju kursus, kur nepieciešama to izmantošana. Visas
auditorijas ir aprīkotas ar kodoskopiem un labām tāfelēm, kas atvieglo izvirzīto studiju kursu
mērķu nodrošinājumu. Vairākas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un nodrošinātas ar
mikrofoniem. Pārējās auditorijās tiek izmantoti pārnēsājami datori un pārnēsājamie projektori.
Bibliotēkās ir pieejama nozares speciālā literatūra, kā arī plašs brīvpieejas datu bāzu
nodrošinājums.
Jāatzīmē, ka pašlaik tiek gatavoti arī mācību metodiskie materiāli projektu vadīšanā.
Bibliotēkas un datorklašu resursus skatīt 8. pielikumā.
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1.6. Imatrikulācijas nosacījumi
Sākot profesionālā maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” apguvi, ir
nepieciešams:
1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt
maģistrantūrā vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību vadībzinātnē, ekonomikā
vai citās sociālo zinātņu nozarēs;
2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt
maģistrantūrā vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību šādās radniecīgās zinātņu
nozarēs – matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās vai
inženierzinātnē un pamatstudiju programmā ir apgūts studiju kurss
vadībzinātņu vai ekonomikas pamatos 2 kredītpunktu apjomā;
3) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt
maģistrantūrā vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību citās zinātņu nozarēs un ne
mazāk kā 2 gadu darba pieredze projektu vadīšanas jomā;
Reflektanti piedalās konkursā ar šādiem atlases kritērijiem: noslēguma pārbaudījumu
kopējā (vai vidējā) atzīme (60%), vidējā svērtā atzīme pamatstudijās (20%) un darba
pieredzes vērtējums (20%).
Pēdējos gados ir pieaugusi Projektu vadīšanas profesionalizācijas pakāpe. Projektu
vadīšana šobrīd ir starptautiski izveidojusies kā atsevišķa profesija, kurā nepieciešami
profesionāļi no dažādām specialitātēm. Projektu vadīšana nav orientēta tikai uz vienu šauru
nozari, bet gan to var pielietot jebkurā jomā.

1.7. Studiju programmas praktiskā realizācija
Lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju un profesionālā maģistra grādu projektu vadībā,
studentam ir jānokārto visi studiju programmā paredzētie kursu pārbaudījumi un jāaizstāv
divas prakses atskaites. Studiju programmā paredzēts viens gala pārbaudījums – maģistra
darba izstrāde un aizstāvēšana (skat. 1. pielikumu).
Profesionālā maģistra studiju programmā „Projektu vadīšana” tiek izmantotas dažādas
pasniegšanas metodes:
a) lekcijas teorētisko jautājumu izklāstīšanai un praktisko risinājumu ilustrēšanai,
kurās tiek izmantoti datori, projektori, pasniedzēju sagatavotas prezentācijas un citi
demonstrācijas materiāli;
b) semināros un praktiskajās nodarbībās tiek izmantotas aktīvās mācību formas:
darbs komandā, lēmumu pieņemšana komandā, problēmsituāciju risināšana un
shematiska attēlošana, referāti par aktuālām problēmām projektu vadīšanas jomā,
testi;
c) individuālais darbs – dokumentācijas un literatūras studēšana, uzdevumu un darbu
izpilde;
d) prakses – iegūto zināšanu praktiskai izmantošanai un nostiprināšanai (skat.
1.pielikumu).
Studējošiem pirms nodarbībām elektroniski tiek izsūtīti docētāju sagatavotie materiāli.
Studējošiem ir nodrošinātas iespējas saņemt pasniedzēju konsultācijas gan klātienē
konsultāciju laikā, gan elektroniskā sarakstē.
Akadēmiskais personāls aktīvi piedalās pētnieciskajā darbā, iegūtie rezultāti tiek
izmantoti studiju procesā. Akadēmiskais personāls piedalās starptautiskajos projektos,
dažādās starptautiskajās konferencēs, LU akadēmiskajās konferencēs, starptautiskajos
semināros. Iegūtie zinātniskie rezultāti tiek attēloti mācību līdzekļos un zinātniskajās
publikācijās (skat. 6. un 7. pielikumu).
26

Par svarīgu studiju programmas praktiskās realizācijas virzienu tiek izmantota
sadarbība ar darba devējiem: kā gala pārbaudījumu komisiju priekšsēdētājiem un locekļiem,
aptaujas par programmu kvalitāti, piedalīšanās LU zinātniskajās konferencēs, prakšu vadīšana
un aizstāvēšana u.c.
Mācību prakses tiek organizētas atbilstoši prakses nolikumam un prakses
programmām, studentiem izvēloties prakses vietu vai nu individuāli, vai arī no piedāvātiem
uzņēmumiem (skat. 4.pielikumu).
Studentu zinātniski pētnieciskais darbs
1. kursā studentu zinātniski pētnieciskais darbs galvenokārt saistīts ar praktiskos
darbos izstrādātiem projektiem.
Studentu zinātniski pētniecisko darbu tēmas 2008./2009.akad.g. bija saistītas ar šādām
pamatproblēmām un to risinājumiem:
1) kādā veidā Latgales reģiona bērnus ar kustību traucējumiem iespējams integrēt
vispārizglītojošā mācību iestādē;
2) kā nodrošināt Ogres novada iedzīvotājiem iespējas nodarboties ar fiziskajām
aktivitātēm;
3) kā risināt strādājošu vecāku pirmskolas vecuma bērnu aprūpes problēmu;
4) kā efektīvāk risināt energotaupības jautājumus tirdzniecības hallēs.
2008./2009.akad.g. 2.semestrī četri studenti piedalījās starptautiskā projektu nedēļā
Dortmundes augstskolā, kur pētīja un analizēja projektu nedēļas organizēšanas iespējas
Latvijā. Savus pētījumu rezultātus viņi prezentēja Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas
asociācijas rīkotajā 9. starptautiskajā projektu vadīšanas konferencē ”Profesionalitāte.
Efektivitāte. Izcilība”, kas notika 2009.gada 26. maijā, Rīgā.
2. kursā studenti katrs atsevišķi izvēlas zinātniski pētniecisko darbu tēmas, kuras tālāk
tiek izstrādātas maģistra darba ietvaros. Par starprezultātiem studenti ziņos Latvijas
Universitātes zinātniskajā konferencē 2010.gada februārī atsevišķā sekcijā „Projektu
vadīšana”.
Pēc maģistra studiju programmas pabeigšanas studentiem ir nodrošinātas iespējas
turpināt savu zinātniski pētniecisko darbu doktorantūrā vadības zinību nozarē.
Studiju programmas kvalitātes mehānisms
LU ir izveidota efektīva studiju kvalitātes vadīšanas sistēma. Līdz ar to ikvienas
studiju programmas kvalitāte tiek vērtēta pastāvīgi.
Pirmais solis studiju programmas kvalitātes vērtēšanā ir tās salīdzināšana ar līdzīgām
studiju programmām, kas tiek realizētas ārvalstu augstskolās, un ar prasībām, kādas ir darba
tirgum, lai līmenis būtu atbilstošs. Salīdzinājums ir iekļauts programmas vispārējā
raksturojumā.
Studiju programmas izvērtēšana LU notiek vairākos posmos. Vispirms studiju
programma tiek apspriesta Vadībzinību studiju programmas padomē. Padome pieaicina trīs
neatkarīgus ekspertus, kuri izvērtē un sniedz atzinumus par studiju programmu. Pēc tam
studiju programmu izvērtē EVF Dome. Tālāk studiju programmu izvērtē LU Programmu
kvalitātes novērtēšanas komisija, kas nozīmē divus ekspertus programmas izvērtēšanai.
Eksperti sniedz atzinumu par programmas atbilstību prasībām un ieteikumus studiju
programmas kvalitātes uzlabošanai.
Lai studiju programmas realizācijas gaitā izvērtētu un uzturētu tās kvalitāti, regulāri
tiks veiktas studentu aptaujas, kas palīdzēs noskaidrot studentu vērtējumu par studiju kvalitāti
27

un studentu vēlmes studiju procesa pilnveidošanai. Studentu aptauja par studiju programmu
kopumā tika veikta pēc 1.studiju gada. Studentiem tiek nodrošināta iespēja izvērtēt arī katra
atsevišķā studiju kursa kvalitāti, aizpildot atbilstošu aptaujas anketu.
Studiju kvalitātes uzturēšanai un pilnveidošanai tiek organizētas arī studiju
programmā iesaistīto mācībspēku kopējas sanāksmes, kuru mērķis ir iepazīties ar studentu
aptauju rezultātiem un apspriest studiju programmas satura un studiju procesa organizācijas
pilnveidošanas iespējas.
Izmaiņas studiju programmas praktiskajā realizācijā
Ar EVF domes lēmumu Nr.2070-V2-1/18 no 16.12.2008. tika mainīta kursu secība
Projektu vadīšanas profesionālas maģistru studiju programmā, sakarā ar vieslektora
aizņemtību kurss „Risku vadīšana projektos” (VadZ5076) tika pārcelts uz 2009./2010.akad.g.
1.semestri un „Multiprojektu vadīšana” (VadZ5061) uz 2008./2009.akad.g. 2.semestri.

1.8. Vērtēšanas sistēma
Vērtēšanas sistēmas pamatā ir valstī pieņemtā 10 ballu sistēma. Atkarībā no studiju
kursa īpašībām tiek izmantotas dažādas studentu zināšanu novērtēšanas metodes. Gala atzīme
studiju kursā sastāv no:
a) vērtējuma par darbu semestrī,
b) vērtējuma par kontroldarbiem, testiem;
c) vērtējuma par patstāvīgiem darbiem, referātiem;
d) vērtējuma par eksāmenu.
Katra konkrēta kursa aprakstā ir definētas prasības kredītpunktu iegūšanai.
Prakses novērtējums tiks veikts atbilstoši EVF Publiskās pārvaldes katedrā
apstiprinātajam prakses nolikumam (skat. 4. pielikumu). Pirms prakses sākuma studenti tiek
iepazīstināti ar prakses nolikumu, attiecīgās prakses programmu (skat. 1. pielikumu) un tās
gaitā veicamajiem uzdevumiem. Pēc prakses beigām noteiktā termiņā studentam ir jāiesniedz
programmas lietvedei prakses atskaiti. Prakses vadītājs detalizēti izskata prakses atskaiti un
sagatavo jautājumus par prakses gaitu, studenta aktivitātēm prakses laikā un neskaidrajiem
jautājumiem prakses atskaitē, par ko attiecīgi informē studentu.
Vērtējumā, kas tiek izdarīts 10 baļļu sistēmā, vadās pēc tā:
1) cik labi students orientējas prakses vietas darba organizācijā un konkrētās situācijās;
2) kā praksē novērotais ir atspoguļots prakses atskaitē.
Maģistra darbu vērtēšanā izmanto kompleksu pieeju. Pilnībā izstrādāta maģistra darba
novērtēšana notiek Projektu vadīšanas studiju programmas gala pārbaudījumu komisijā, pie
kuras maģistrants aizstāv recenzētu darbu. Metodiskajos norādījumos (skat. 9 pielikumu) ir
definētas konkrētas prasības un vērtēšanas kritēriji maģistra darbam. Komisijas locekļiem
vērtēšanā jāņem vērā gan maģistra darba izstrādes kvalitāte un atbilstība darba izstrādes
metodiskajos norādījumos noteiktajām prasībām, gan prezentācijas saturs un atbildes uz
komisijas locekļu un recenzenta jautājumiem, gan recenzijā izteiktais vērtējums un piezīmes.
Nosakot maģistra darba gala vērtējumu, komisijas locekļi balso par izteiktajiem gala
vērtējuma priekšlikumiem. Komisijas priekšsēdētājam strīdu gadījumos ir noteicošā balss.
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1.9. Studējošie
Studējošo skaits
Uzsākot studiju programmas realizāciju, 2008./2009.akad.g. tika imatrikulēti 20 studenti,
savukārt 2009./2010.akad.g. studijas uzsākuši 11 studenti (skat. Tab.1.11).
Tab. 1.11
Studējošo skaits
1.gadā
imatrikulēto
studentu
skaits

Studentu skaits pa
studiju gadiem
1.

2008.g.

20

20

2009.g.

11

11

Kopā
mācās

2.

T.sk.
par
maksu

Eksmatrikulēto
studentu skaits
-

17*

28

28

-

* 3 studenti no otrā kursa ir akadēmiskā pārtraukumā sakarā ar finansiāliem un personiskiem
iemesliem.
Studējošo aptauju analīze
2009./2010. akadēmiskā gada rudens semestra sākumā veikta 2. kursā studējošo
aptauja par studiju programmu kopumā (aptaujas anketu skat. 3.pielikumā).
Kopumā studiju programmas saturu un piedāvātās iespējas studenti vērtē kā labu. It
sevišķi pozitīvi tiek vērtēta prasmju attīstība un studiju procesa organizācija.
Studentiem ir virkne ir vērā ņemami priekšlikumi, kā uzlabot studiju programmu. Tas
visvairāk attiecas uz diviem studiju kursiem: „Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē”
un „Projektu mārketings”. Studentu priekšlikums ir vairāk pielāgot kursu saturu projekta
vadīšanas specifikai.
Studentu priekšlikumi tika apspriesti katedras sēdē un tika pieņemts lēmums lūgt
Grāmatvedības un audita katedras vadītājai izskatīt iespējas nomainīt pasniedzēju.
Programmas direktore kopīgi ar studiju kursa „Projekta mārketings” docenti apsprieda
studentu priekšlikumus par kursa uzlabošanu.
Studenti izteica vēlmi dzirdēt vieslektoru lekcijas. Šobrīd ir panākta vienošanās ar
profesoru Rolandu Gareis (Vienna University of Economics and Business, Vīne, Austrija) par
vieslekcijām 2009./2010.akad.g. pavasara semestrī Erasmus programmas ietvaros.
Programmas organizētāji iespēju robežās iestrādās arī būtiskos studentu priekšlikumus
studiju procesā nākotnē.
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1.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Programmas realizācijā ir iesaistīti 12 Latvijas Universitātes docētāji, tajā skaitā 2
doktoranti. Visi ir augsti kvalificēti speciālisti savā jomā. Studiju programmā iesaistītā
akadēmiskā personāla ieņemamie amati 2009./2010. akad. gadā ir parādīti Tab. 1.12.
Tab. 1.12
Akadēmiskā personāla sastāvs
Grāds
Amats (ievēlēts LU)
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Kopā

Ar doktora
grādu
(skaits)
3
4
2
9

Ar maģistra
grādu
(skaits)
3
3

Citi
(skaits)

Kopā

-

3
4
2
3
12

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas mērķa un uzdevumu
realizācijai. Tā kā šīs programmas mērķis ir sagatavot projektu vadīšanas speciālistus ar
plašām teorētiskām un praktiskām zināšanām, gan LU EVF, gan pieaicinātie pasniedzēji ir
pazīstami speciālisti ar augstu teorētisko un praktisko sagatavotību. 92% no akadēmiskā
personāla ir ievēlēti un LU strādā pamatdarbu.
Prof. Ž. Ilmete projektu vadīšanai pievērsusies kopš 1987. gada. Kopš tā laika ir
piedalījusies un vadījusi starptautiskos projektus ar Brēmenes Universitātes Projektu
vadīšanas institūtu, Dortmundes augstskolu un Groningenas universitāti. Laikā no 1994. –
1996. gadam strādājusi par viesprofesori Dortmundes augstskolā, lasot lekcijas projektu
vadīšanā. Kopš 1996. gada LU EVF vadībzinību un sabiedrības vadības maģistrantūras
studiju programmu A. daļā iekļauts studiju kurss „Projektu vadīšana”. Prof. Ž. Ilmete ir
Starptautiskās Projektu Vadīšanas Asociācijas (IPMA) Padomes locekle un 2002. gadā ir
apstiprināta par starptautiskās projektu vadīšanas personāla sertifikācijas pirmo asesori
Latvijā, ir sertificēta B līmenī.
Lektore D. Āboltiņa jau studiju ietvaros pievērsās projektu vadīšanas problemātikai,
izstrādājot maģistra darbu par projektu vadīšanas tēmu, vairākkārt stažējoties Brēmenes
Universitātes Projektu vadīšanas institūtā un Dortmundes augstskolas Biznesa fakultātē.
2007.gadā ir veiksmīgi izgājusi IPMA starptautiskās sertifikācijas procesu un ieguvusi IPMA
D līmeņa sertifikātu un nosaukumu „Sertificēts projektu vadīšanas speciālists”.
Prof. Ž. Ilmete un lekt. D. Āboltiņa kopš 1998. gada aktīvi darbojas Latvijas
Nacionālajā projektu vadīšanas asociācijā (LNPVA). Pateicoties LNPVA iniciatīvai tika
izstrādāts projektu vadītāja profesijas standarts un LR Profesiju klasifikatorā iekļauta jauna
grupa „Projektu vadīšanas speciālisti”, kā arī organizētas ikgadējas starptautiskas konferences
projektu vadīšanas problēmjautājumu apspriešanai un pieredzes apmaiņai projektu vadīšanas
speciālistu starpā.
Profesors P. Roišs no Dortmundes augstskolas jau ilgus gadus profesionāli darbojas
gan personāla, gan kvalitātes, gan projektu vadīšanas jomā. 2005.gadā kopā ar Norvēģijas
zinātņu un tehnoloģiju Universitāti, Spānijas Basku zemes Universitāti, Mariboras
universitāti, Saragosas universitāti un Lilles Biznesa vadības skolu izveidojis un vada
starptautisku konsorciju, kas izstrādāja un realizē maģistra studiju programmu „Eiropas
projektu vadīšanas maģistrs”. Prof. P. Roišs jau devis savu ieguldījumu atsevišķu studiju
kursu izstrādē („Kvalitātes vadīšana projektos” un „Risku vadīšana projektos”), tuvākajā
nākotnē ir ieinteresēts veicināt un atbalstīt LU iesaistīšanos starptautiskā universitāšu
sadarbības tīklā.
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Profesore I. Vorončuka 2004.gadā piedalījās projektā „Developing a Competency–
based Career Training and Professional Development Program for Latvia”, projektu finansēja
starptautiska organizācija NISPAcee – Valsts administrācijas institūts un Skolu tīkls
Centrālajā un Austrumeiropā.
Savukārt 2006.-2007.gadā piedalījās Eiropas sociālā fonda projektā Nr.ESS 2006/41”Baltijas
jūras reģiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana” un 2007.gadā vadīja
projektu Nr.2007/ZP-85 „Personāla mērķtiecīgas izaugsmes loma Latvijas publiskā sektora
organizāciju līdzsvarotā attīstībā”.
Lektors Edvīns Danovskis kā zinātniskais asistents 2009.gadā darbojas Latvijas
Universitātes zinātniskajā projektā „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII. nodaļa.
Cilvēka pamattiesības”.
Pasniedzēja Inga Šīrante strādājusi kā projektu administratore 16 Eiropas Savienības
6. Ietvara programmas projektos, 6 Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas projektos, 2
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos un 1 Leonardo da Vinci programmas projektā,
kā arī 1 Eiropas Sociālā fonda projektā bijusi projekta grāmatvede.
Studiju procesā tiek piesaistīti praktiķi-profesionāļi. Semināru vadīšanai un lekcijām
par aktuālām tēmām tiek piesaistīti speciālisti no prakses (Guntars Šterns, SIA Būves un
būvsistēmas; Rimi Latvija personāla departamenta vadītāja u.c.) un doktoranti (M.
Semjonova). Valsts pārbaudījumu komisijā, maģistra darbu vadīšanā un recenzēšanā ir
iesaistīti tādi speciālisti kā Juris Binde (SIA Latvijas Mobilais Telefons prezidents, valsts
pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs), Andris Vilks (Latvijas Nacionālās bibliotēkas
direktors), Guntars Šterns (SIA Būves un būvsistēmas valdes priekšsēdētājs) u.c.
Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla sarakstu, dzīves un
darba gājumus (CV) un pētnieciskos virzienus skatīt 2. pielikumā.
Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība
Mācību spēku pedagoģiskā darba kvalitātes novērtējums Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātē, kurā ietilpst arī Publiskās pārvaldes katedra, tiek veikts,
izmantojot studentu anketēšanas rezultātus. Vērtēšanas pamatkritēriji ir pedagoģiskās darbības
metodika, priekšmeta satura izklāsta tehnoloģija un pedagoģiskā saskarsme u.c.
Personāla tiesības un pienākumi ir noteikti LU Satversmē un fakultātes nolikumā.
Akadēmiskajam personālam paredzēta ievēlēšana atklātā konkursā saskaņā ar nolikumu par
vēlēšanām akadēmiskajos amatos. Ievēlēšanas galvenais kritērijs ir pretendenta akadēmiskās
kvalifikācijas un profesionālās kompetences atbilstība dotās zinātņu nozares prasībām kā
studiju, tā pētnieciskajā darbā. Izņēmuma gadījumos pēc katedras vadītāju ierosinājuma, kas
apstiprināts Domē, tiek pieaicināti blakus darbā uz vienu semestri vai visu akadēmisko gadu
akadēmiskajos amatos kvalificēti zinātnieki, izglītības un tautsaimniecības speciālisti.
Akadēmiskais personāls atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kvalifikācijai.
Notiek meklējumi akadēmiskā personāla atjaunošanai. Šim nolūkam var tikt uzaicināti strādāt
par pasniedzējiem doktoranti.
Savas kvalifikācijas paaugstināšanai pasniedzēji izmanto akadēmiskos (radošos)
atvaļinājumus, doktorantūru.
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1.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums
Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums sniegts Tab. 1.13.
Tab. 1.13
Amata nosaukums
Lietvedības sekretārs

Nepieciešamais palīgpersonāls
Skaits
Uzdevumi
0,5
Programmas pasniegšanai nepieciešamā personāla
slodzes dokumentācijas uzturēšana.
Organizatorisku jautājumu kārtošana (grafiki:
konsultācijas, atvaļinājumi, sēdes, protokolēšana,
izrakstu noformēšana, diplomdarbi).
Nepieciešamo rīkojumu un pārskatu sagatavošana.
Studiju materiālu sagatavošana nepieciešamības
gadījumā.
Datu aktualizēšana Latvijas Universitātes informācijas
sistēmā.
Informēšana un konsultēšana par studiju iespējām.
Studentu uzņemšanas, studiju turpināšanas
dokumentācijas noformēšana un uzturēšana.
Saņemto un nosūtīto dokumentu kustības organizēšana.
Dokumentu projektu sagatavošana.
Dokumentu un lietu uzturēšana un nodošana arhīvā.

1.12. Struktūrvienību uzdevumi programmas īstenošanā
Struktūrvienību uzdevumi programmas īstenošanā parādīti Tab. 1.14.
Tab. 1.14
Struktūrvienību uzdevumi
Uzdevumi
Nodrošināt studiju programmas norises organizāciju,
akreditāciju un ar sabiedrības vadību un projektu
vadīšanu saistīto kursu pasniegšanu.
Tautsaimniecības katedra
Nodrošināt ar ekonomiku saistīto studiju kursu
pasniegšanu.
Ekonomisko sistēmu vadības
Nodrošināt ar risku vadīšanu saistīto studiju kursu
teorijas un metožu katedra
pasniegšanu.
Grāmatvedības un audita katedra Nodrošināt ar grāmatvedību saistīto studiju kursu
pasniegšanu.
Tirgzinību katedra
Nodrošināt ar tirgvedību un kvalitātes vadību saistīto
kursu pasniegšanu.
Vadībzinību katedra
Nodrošināt ar vadības zinībām saistīto studiju kursu
pasniegšanu
Datoru laboratorija
Nodrošināt laboratorijas darbiem nepieciešamo
auditoriju sagatavošanu: programmu instalācija, lietotāju
reģistrācija un resursu izdalīšana lietotājiem.
EVF Ārējo sakaru daļa
Nodrošināt pasniedzēju un studentu apmaiņas tehniskos
jautājumus.
Juridiskā fakultāte
Nodrošināt ar tiesību zinātnēm saistīto studiju kursu
pasniegšanu.
Struktūrvienība
Publiskās pārvaldes katedra
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1.13. Ārējie sakari
Ekonomikas un vadības fakultātes Publiskās pārvaldes katedra uztur jau ilgstošu
sadarbību ar profesionālām organizācijām un darba devējiem valsts pārvaldes un pašvaldību
sektorā: Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju, Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministriju u.c.
Par maģistra studiju programmas atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām liecina
saņemtās atsauksmes no Latvijas Pašvaldību Savienības, Valsts Kancelejas, Latvijas Personāla
vadīšanas asociācijas un Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (skatīt 12. Pielikumu).
Profesionālā maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” realizācijas gaitā
dažādas organizācijas (skatīt 5. Pielikumu) nodrošinājušas studentus ar prakses vietām. Tās ir
gan valsts pārvaldes iestādes, gan komercsabiedrības, gan bankas, gan arī sabiedriskās
organizācijas. Tāpat darba devēji tiks iesaistīti gala pārbaudījumu komisijas darbā.
Studiju programmas ietvaros katedrai ir plaša sadarbība:
• ar augstskolām ārzemēs,
• ar starptautiskajām profesionālajām organizācijām.
Kā pārējās ārējo sakaru sadarbības formas jāmin dalība konferencēs un kopēju
konferenču organizēšana ar partneriem, sadarbība pētniecības un zinātnes jomās, dalība gala
pārbaudījumu komisijās, vadot un recenzējot maģistra darbus.
Sadarbība ar augstskolām
Viens no pirmajiem sadarbību partneriem ir Brēmenes Universitātes Projektu
vadīšanas institūts, kuru ilgstoši vadīja prof. Sebastians Dvorāčeks.
Sadarbībā ar šo institūtu ir realizēti divi TEMPUS projekti laikā no 1993—1995.
gadam –„Multiplier- Programme: Project Management and Technology Transfer (PROMT)”
un no 1998.-2001. gadam projektu „Fostering further Education of Civil Servants to Increase
Human Capacities in Dealing with the EU Matters”. Abus projektus kā Latvijas puses
partnere vadīja un izpildīja profesore Ž. Ilmete. Līdz ar šiem projektiem tika likti pamati
profesionālajai projektu vadīšanai Latvijā.
Sadarbībā ar Brēmenes Universitāti 1991-1992.g. tika izstrādāta un realizēta speciāla
maģistru studiju programma projektu vadīšanā, kuru sekmīgi absolvēja lektore D.Āboltiņa.
Kopā ar Brēmenes Universitātes mācību spēkiem tika sagatavotas publikācijas un
organizētas konferences gan Brēmenē, gan Rīgā.
Zinātniskā sadarbība ar Dortmundas augstskolu tika uzsākta 90.gadu sākumā,
strādājot pie kopējiem projektiem. No 1992.gada līdz 2001.gadam tika realizēti projekti
vadībzinību jomā, sevišķu vērību pievēršot projektu vadīšanai. Sadarbības partneris bija prof.
P.Roišs.
Laikā no 1994. līdz 1996. gadam prof. Ž.Ilmete tika uzaicināta Dortmundas augstskolā
kā viesprofesore vadīt studiju kursu projektu vadīšanā Ekonomikas fakultātē.
Minētās sadarbības ietvaros tika izstrādāta profesionālā studiju programma „Projektu
vadīšana”, kuras tapšanā prof. P. Roišam ir liels nopelns. Tieši viņa izstrādātie studiju kursi
„Kvalitātes vadīšana projektos” un „Riska vadīšana projektos” ir iekļauti akreditējamā studiju
programmā. Jāatzīmē, ka prof. P.Roišs ir izveidojis starptautisku projektu vadīšanas maģistra
studiju programmu, kurā darbojas Vācijas, Spānijas un Norvēģijas augstskolas. Arī Latvijas
Universitāte plāno tajā ar laiku adaptēties.
Šobrīd ar prof. P.Roišu sadarbība notiek studentu prakses un pētnieciskā darba
realizācijas procesā. Jau 2009.gada pavasara semestrī 4 studenti piedalījās Dortmundē
organizētajā starptautiskajā studentu seminārā, kur uzstājās ar savām pētnieciskajām
problēmām. Nākamajā gadā tiek plānots atkārtot šo pieredzi.
Erasmus projekta ietvaros ir uzsākta sadarbība ar Vīnes Ekonomikas un biznesa
Universitātes projektu vadīšanas grupu (Projectmanagement Group - Vienna University of
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Economics and Business). Sadarbības partneris ir prof. R. Gareis un prof. M. Huemann. Šīs
sadarbības ietvaros 2002. gadā prof. Ž. Ilmete un lektore D. Āboltiņa piedalījās pētniecības
projektā „Assessing and Benchmarking of Project-oriented Societies”. Darba rezultāts tika
publicēts vairākās zinātniskās publikācijās.
Šobrīd prof. R. Gareis ir izveidojis procesu un projektu vadīšanas profesionālās
izglītības un pētniecības starptautisku tīklu (The international network for professional and
research in process and project management), kura dalībniece ir arī Latvijas Universitāte.
2009. gada jūnijā prof. Ž. Ilmete iepazīstināja Projektu vadīšanas grupas dalībniekus ar LU
realizēto profesionālo studiju programmu projektu vadīšanā un saņēma pozitīvas atsauksmes.
Sadarbības ietvaros 2010.gadā ir ieplānota prof. R. Gareis vizīte Latvijā, kuras laikā
viņš nolasīs lekcijas par projektu kontrollingu studiju programmas „Projektu vadīšana”
studentiem. Vienlaicīgi ir ieplānota prof. Ilmetes vizīte Austrijā lekciju lasīšanai.
Sadarbība ar starptautiskajām profesionālajām organizācijām
Programmas direktore prof. Ž.Ilmete ir Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas
asociācijas valdes priekšsēdētāja un Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA)
padomes loceklis, kā arī starptautiski reģistrētais pirmais un aktuālais projektu vadītāju
sertifikācijas asesors (Actual Assessor, First Assessor).
Programmas pasniedzēja D.Āboltiņa ir Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas
asociācijas sertifikācijas centra vadītāja un ir starptautiski sertificēta IPMA D līmenī..
Abas pasniedzējas aktīvi ņem dalību IPMA darbā kopš 1998. gada un ir ar lielu
pieredzi un starptautisku atpazīstamību citu valstu nacionālajās projektu vadīšanas asociācijās.
Līdz ar to studenti tiek iesaistīti LNPVA asociācijas darbā un tiem tiek dota iespēja
sertificēties starptautiskajā sertifikācijas sistēmā, kas ievērojami ceļ to konkurētspēju darba
tirgū.
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1.14. Studiju programmas stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2015.gadam
Profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” attīstības stratēģiskais
mērķis:
Nodrošināt studiju programmas „Projektu vadīšana” vispusīgu attīstību
atbilstoši jaunākajām tendencēm dotajā jomā Eiropā un pasaulē, un radot iespēju
integrēt programmu starptautiskajā izglītības tīklā līdz 2015.gadam.
Apakšmērķi
1. Nodrošināt studiju programmas „Projektu vadīšana” modernizāciju atbilstoši
reālajām tirgus vajadzībām un jaunākajām attīstības tendencēm projektu vadīšanā.
1.apakšmērķa nodrošināšanas pasākumi:
1.1. Pilnveidot un aktualizēt studiju programmas kursu saturu atbilstoši apakšmērķī
formulētajām prasībām.
1.2. Aktualizēt studiju programmas saturu, ņemot vērā darba devēju un prakses vietu vadītāju
ieteikumus.
1.3. Tuvināt studiju programmu darba tirgus prasībām, palielinot praktiķu īpatsvaru studiju
procesa realizācijā.
1.4. Studiju procesa kvalitātes uzlabošanai veicināt darba devēju, absolventu un studējošo sadarbību
un pilnveidot tās īstenošanu.
1.5. Vispusīgi pārskatīt studiju programmas saturu atbilstoši jaunākajām tendencēm projektu vadības
izglītības jomā Eiropā un pasaulē.
2. Nodrošināt studiju programmas akadēmiskā personāla mērķtiecīgu attīstību, veicinot tā
starptautiskās pieredzes uzkrāšanu zinātniskajam un studiju darbam.

2.apakšmērķa nodrošināšanas pasākumi:
2.1. Veicināt akadēmiskā personāla aktīvu iesaisti mobilitātes pasākumos ERASMUS un citu
starptautisku programmu ietvaros.
2.2. Studiju programmas perspektīvākos absolventus iesaistīt doktorantūras studijās un studiju
procesā.
2.3. Veicināt ārvalstu pasniedzēju piesaisti studiju programmas realizācijā.
2.4. Sagatavot jaunus docētājus studiju programmas realizācijai.
3. Nodrošināt studiju programmas materiāli tehniskās bāzes attīstību.

3.apakšmērķa nodrošināšanas pasākumi:
3.1. Veicināt jaunākās projektu vadīšanas programmatūras iegādi un izmantošanu studiju procesā.
3.2. Izstrādāt un publicēt jaunus mācību līdzekļus projektu vadīšanā latviešu valodā.
3.3. Studiju programmas ietvaros sadarboties ar Ekonomikas zinātņu bibliotēku jaunākās projektu
vadīšanas mācību literatūras un periodikas iegādi.
4. Nodrošināt iespējas studējošiem attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un apgūt
starptautisko pieredzi projektu vadīšanā.

4.apakšmērķa nodrošināšanas pasākumi:
4.1. Atbalstīt studentu vēlmes stažēties ārvalstu augstskolās ERASMUS un citu starptautisku
programmu ietvaros
4.2. Veicināt studējošo iesaistīšanos zinātniski pētnieciskajā darbā un to dalību LU ikgadējās
zinātniskajās konferencēs sekcijā „Projektu vadīšana”
4.3. Nodrošināt iespēju atsevišķiem studentiem piedalīties starptautiskās konferencēs,
semināros, darba grupās kopā ar mācību spēkiem.
4.4. Iesaistīt studentus zinātniski-pētnieciskajos projektos
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1.15. Studiju programmas SVID analīze
Studiju programmas SVID analīze parādīta Tab. 1.15.
Tab. 1.15
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

1.
2.
3.
4.

5.

Programmas „Projektu vadīšana” SVID analīze
Stiprās puses
Vājās puses
1. LU EVF Bibliotēkas grūtības
Profesionālās maģistra studiju programmas
projektu vadīšanas
„Projektu vadīšana” saturs atbilst projektu vadītāja
profesionālās literatūras iegādē
standarta prasībām un tas ir saskaņots ar
sakarā ar augstajām izmaksām.
profesionālās izglītības valsts standartu.
2. Ir nenozīmīgs doktorantu
LU EVF rīcībā ir pieredzējuši un augsti kvalificēti
skaits, kuri veic pētījumus un
mācību spēki projektu vadīšanā un ar to saistītajās
izstrādā promocijas darbus
disciplinās.
projektu vadīšanā.
LU Bibliotēka ir nodrošināta ar nozares specifisko
3. Ir nepietiekams zinātnisko
literatūru un brīvpieejas datu bāzēm.
publikāciju skaits projektu
Studentiem ir nodrošināta iespēja izmantot
vadīšanā.
Ekonomikas un vadības fakultātes un visas
universitātes resursus.
EVF ir labs materiāli tehniskais nodrošinājums
dotās programmas realizācijai (ir iekārtotas un
aprīkotas auditorijas komandas darbam, datorklasēs
studentiem ir nodrošinātas iespējas strādāt ar
projektu vadīšanas specifiskajiem
programmproduktiem).
Publiskās pārvaldes katedrai ir izveidoti sakari ar
citu valstu augstskolām, kurās realizē līdzīgas
maģistra studiju programmas.
Publiskās pārvaldes katedrai ir sadarbība ar darba
devējiem studentu prakšu vietu nodrošināšanā.
Daudzi Publiskās pārvaldes katedras pasniedzēji ir
starptautisku organizāciju dalībnieki, līdz ar to
viņiem ir nodrošināta iespēja iegūt informāciju par
nozares jaunakajām tendencēm.
Profesionālā maģistra studiju programma „Projektu
vadīšana” nodrošina absolventiem profesionālu
kompetenci atbilstoši starptautiskās projektu
vadīšanas sertifikācijas prasībām.
Iespējas
Draudi
Programma aizpilda noteiktu nišu profesionālās
1. Konkurences saasināšanās
izglītības jomā atbilstoši darba tirgus prasībām.
līdzīgu profesionālo studiju
Darba devēju interese par kvalificētiem projektu
spektrā.
vadīšanas speciālistiem un labas karjeras iespējas
2. Demogrāfiskās situācijas
programmas beidzējiem.
pasliktināšanās.
Programmas īstenošanā ir iespējas piesaistīt ārvalstu 3. Valsts finansējuma trūkums
mācību spēkus.
projektu vadīšanas
profesionālām programmām.
Ekonomikas un vadības fakultātē ir nodrošinātas
pieredzes apmaiņas iespējas studentiem un
4. Augsta studiju maksa
pasniedzējiem ERASMUS un citu programmu
salīdzinājumā ar līdzīgām
programmām citās
ietvaros.
Perspektīvā ir iespējas iesaistīties starptautiskā
augstskolās.
augstskolu tīklā.
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2. Studiju programmas izmaksu aprēķins
Profesionālā maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana”
izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2009.g.

Apz.

Normatīvs

Aprēķinātie lielumi

1

2

3

N1

darba alga uz vienu studiju vietu gadā

Ls 832,44

N2

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas

Ls 200,53

N3

komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

Ls 1,66

N4

pakalpojumu apmaksa

Ls 49,95

N5

materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

Ls 41,62

N6

grāmatu un žurnālu iegāde

Ls 11,65

N7

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

Ls 39,12

Tb – vienas studiju vietas izmaksas gadā
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)
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Ls 1176,97

3. Studiju plāns
„Projektu vadīšana” studiju programma pilna laika klātiene forma (4 semestri)
1.gads
2.gads
Kopā
Kursa nosaukums
1.s.
2.s.
3.s.
4.s.

Kursu
kodi

Pārbaudes
veids

Lekcijas,
semināri

Docētājs

L 16
S 16
L 16
S 16
L 16
S 16

Dr.oec., asoc. prof. M. Volodina

L 36
S 28
L 54
S 42
L 22
S 10

Dr.oec., prof. Ž. Ilmete

Ekon5053

Obligātā daļa (A daļa)
Nozares teorētiskie pamatkursi
1. Jaunā ekonomika un projekti

2

2

Eksāmens

VadZ5062

2. Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija

2

2

Eksāmens

VadZ5064

3. Personāla vadība projektos

2

Eksāmens

VadZ5063

Nozares profesionālās specializācijas kursi
4. Projektu vadīšanas teorija

4

Eksāmens

VadZ5077

5. Projekta vadīšanas procesa metodes un instrumenti

6

Eksāmens

VadZ5061

6. Multiprojektu vadīšana

2

Eksāmens

VadZ5066

Obligātās izvēles daļa (B daļa)
Nozares profesionālās specializācijas kursi
7. Uzņēmējdarbības vadīšana

2

2

Eksāmens

VadZ5079

8. Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti

3

3

Eksāmens

VadZ5067

9. Projektu vadīšanas sociālie aspekti

3

3

Eksāmens

VadZ5075

10. Kvalitātes vadīšana projektos

2

2

Eksāmens

VadZ5078

11. Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē

2

2

Eksāmens

VadZ5076

12. Risku vadīšana projektos

2

2

Eksāmens

VadZ5065

13. Projektu mārketings

2

2

Eksāmens

2
4
6
2
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L 17
S 15
L 26
S 22
L 32
S 16
L 15
S 17
L 16
S 16
L 15
S 17
L 16
S 16

Dr.oec., doc. M. Pūķis
Dr.oec., prof. I. Vorončuka

Dr.oec., prof. Ž. Ilmete, lekt. D.
Āboltiņa,
lekt. D. Āboltiņa

Dr.oec., asoc.prof. V.Niedrīte
lekt. E. Danovskis
Dr.hist., asoc.prof. A.Putniņš
Asoc.prof., Dr.oec. A.Goldšteins
lekt. I. Šīrante
Dr.oec., prof. D. Šķiltere
Dr.oec., doc. A. Batraga

VadZ5081
VadZ6030
VadZ6033

Obligātā daļa (A daļa)
14. Prakse I. Projektu izstrāde un analīze
15. Prakse II. Projektu vadīšanas procesi
16. Maģistra darbs
Kopā A daļā
t.sk. Nozares teorētiskie pamatkursi
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Kopā B daļā
t.sk. Nozares profesionālās specializācijas kursi
Kopā programmā

10
16
8
4
4
12
12
20

16
10
6
4
4
20

20
18
2
0
0
20
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20
20
20
0
0
0
20

10
16
20
64
52
12
16
16
80

Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

Studiju plāns
„Projektu vadīšana” studiju programma nepilna laika klātiene forma (5 semestri)
1.gads
2.gads
3.gads Kopā
Kursa nosaukums
1.s.
2.s.
3.s.
4.s.
5.s.

Pārbaudes
veids

Lekcijas,
semināri

Docētājs

2

Eksāmens

L 16
S 16
L 16
S 16
L 16
S 16

Dr.oec., asoc. prof. M. Volodina

L 36
S 28
L 54
S 42
L 22
S 10

Dr.oec., prof. Ž. Ilmete

Kursu
kodi

Ekon5053

Obligātā daļa (A daļa)
Nozares teorētiskie pamatkursi
1. Jaunā ekonomika un projekti

VadZ5062

2. Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija

2

2

Eksāmens

VadZ5064

3. Personāla vadība projektos

2

2

Eksāmens

VadZ5063

Nozares profesionālās specializācijas kursi
4. Projektu vadīšanas teorija

4

Eksāmens

6

Eksāmens

2

Eksāmens

VadZ5077

2

4

VadZ5061

5. Projekta vadīšanas procesa metodes un
instrumenti
6. Multiprojektu vadīšana

VadZ5066

Obligātās izvēles daļa (B daļa)
Nozares profesionālās specializācijas kursi
7. Uzņēmējdarbības vadīšana

2

2

Eksāmens

VadZ5079

8. Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti

3

3

Eksāmens

VadZ5067

9. Projektu vadīšanas sociālie aspekti

3

Eksāmens

VadZ5075

10. Kvalitātes vadīšana projektos

2

2

Eksāmens

VadZ5078

11. Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē

2

2

Eksāmens

VadZ5076

12. Risku vadīšana projektos

2

2

Eksāmens

VadZ5065

13. Projektu mārketings

2

2

Eksāmens

6
2

3
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L 17
S 15
L 26
S 22
L 32
S 16
L 15
S 17
L 16
S 16
L 15
S 17
L 16
S 16

Dr.oec., doc. M. Pūķis
Dr.oec., prof. I. Vorončuka

Dr.oec., prof. Ž. Ilmete, lekt. D.
Āboltiņa,
lekt. D. Āboltiņa

Dr.oec., asoc.prof. V.Niedrīte
lekt. E. Danovskis
Dr.hist., asoc.prof. A.Putniņš
Asoc.prof., Dr.oec. A.Goldšteins
lekt. I. Šīrante
Dr.oec., prof. D. Šķiltere
Dr.oec., doc. A. Batraga

VadZ5081
VadZ6030
VadZ6033

Obligātā daļa (A daļa)
14. Prakse I. Projektu izstrāde un analīze
15. Prakse II. Projektu vadīšanas procesi
16. Maģistra darbs
Kopā A daļā
t.sk. Nozares teorētiskie pamatkursi
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Kopā B daļā
t.sk. Nozares profesionālās specializācijas kursi
Kopā programmā

10
16
6
2
4
9
9
15

16
10
6
0
0
16

6
4
2
7
7
13

16
16
0
0
0
16
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20
20
20
0
0
0
20

10
16
20
64
52
12
16
16
80

Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

1.

pielikums

Studiju programmā iekļauto studiju
kursu apraksti
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Jaunā ekonomika un projekti
Ekon5053
2
3
32
Ekonomika
16
16
21.02.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori Dr. Ekonomikas doktors prof. Veronika Bikse
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem apgūt zināšanas par jaunās ekonomikas laikmeta norisēm,
veidot izpratni kā pielietot iegūtās zināšanas projektu veidošanā, un attīstītu prasmes, kuras
nepieciešamas pētniecisko darbu veikšanai un projektu vadīšanā.
Studiju kursa uzdevumi: aplūkot jaunās ekonomikas teorētiskās atziņas vienotībā ar praksi,
iesaistīt studentus kādas noteiktas ekonomiskās problēmas izpētē un analizē.
Rezultāti
Pēc kursa apguves studenti iegūst zināšanas jaunās ekonomikas teorijā; prasmes izmantot jaunās
ekonomikas nostādnes projektos, veido attieksmes, rodot risinājumus, vadoties no teorētiskām
atziņām un starptautiskās pieredzes.
Kursu apraksts-plāns
1. Jaunās ekonomikas teorijā. L2
2. Projektu pieprasījums un izmaiņas patērētāja rīcībā. L2, S2
3. Projektu piedāvājums, izmaksas, ieņēmumi, izdevumi un peļņa. Cenas veidošanās. L2, S4
4. Konkurences teorija: jaunās nostādnes. L2, S2
5. Ekonomikas attīstības īpatnības: uz zināšanām balstīta ekonomika. L2, S2
6. Nodarbinātība. Inflācija. Nodokļi. L2, S2
7. Naudas aprite, finanses, kredīts, procentu likmes. L2, S2
8. Jaunās norises pasaules ekonomikā, to sasaiste ar projektiem. L2, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 10%
Patstāvīgā darba vērtējums – 40%
Eksāmens – 50%.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Baumol W., Blinder A. Economics. Principles and Policy. Thmson South-Western, 2004.
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Izglītības soļi. R.: 2007.
3. Mankiw N.G. Macroeconomics. 5th Edition. Worth Publishers, 2003.
4. Nellis J.G., Parker D. Principles of Macroeconomics. FT Prentice Hall. 2004.
5. Howells P. Bain K. The Economics of Money, Banking and Finance. FT Prentice Hall, 2005.
6. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets – R.: Jumava, 2004.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Arie de Geus. Dzīvīgais uzņēmums. R.: SIA „Baltijas vadības konferences”, 2006.
2. Bikse V. Makroekonomika. Tālmācības kurss. Izglītības soļi. R.: 2003.
3. Bikse V. Ekonomikas attīstības problēmas mūsdienās. –R.: LU raksti. Vadības zinātne, 690.
sējums. 2005, 160. – 174.lpp.
4. Daugeliene R. Towards a Knowledge – based Economy: Modelling Knowledge Expression
Assessment. //European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political,
legal and Socio-Economic Challenges. University of Latvia 2006.
5. Lībermanis G. Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 2006.
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6. Rideštrole J., Nūrdstrems Č. Aizraujošais bizness. R.: SIA „Baltijas vadības
konferences”2002.
7. The 2002 State New Economy Index, Progressive policy Institute,
http://www.neweconomyindex.org/states/2002/index.html
8. Vatkins A. 21.gadsimta nacionālā inovāciju sistēma Latvijas 21. gadsimta ekonomikai/
Pasaules Banka, 2003. - 67.lpp. http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=3378
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Latvijas Bankas publikācijas: LB Biļetens Averss un reverss. Gada pārskati u.c.
http//www.bank.gov.lv
2. LR Finanšu ministrija. Inflācijas samazināšanas plāns. www.fm.gow.lv
3. LR Ekonomikas Ministrijas „Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”.
http//www.em.gov.lv
4. LR Centrālās statistikas mājas lapa: http//www.csb.gov.lv
5. Cambridge Journal of Economics; European Journal of Economic and Social Systems
6. World Development report. The World Bank Washington, D.C. Ikgada izdevumi
7. Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal
8. European Innovation Scoreboard 2005, CORDIS.
http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/index.cfm,
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Valsts pārvaldes un pašvaldību
organizācija
VadZ5062
2
3
32
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība
16
16
21.01.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors doc. Inga Vilka
Hd. Ekonomikas habil. doktors prof. Edvīns Vanags
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par valsts pārvaldes
un pašvaldību organizāciju Eiropā un Latvijā. Parādīti publiskās pārvaldes, to reformu
teorētiskie aspekti. Analizēti pašvaldību pamatprincipi, kompetence, organizācijas formas,
ekonomika un budžets.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par publiskās pārvaldes teoriju,
organizāciju. Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt publiskās pārvaldes attīstības tendences.
Kursu apraksts-plāns
1. Publiskās pārvaldes, to reformu un reģionālās politikas teorētiskie aspekti L3,S3
2. Eeiropas Savienīvas pamatnostādnes L2
3. Valsts pārvalde Latvijā L2, S4
4. Pašvaldību pamatprincipi L1, S1
5. Pašvaldību reformas L1, S1
6. Pašvaldību kompetence L1, S1
7. Darba organizācija pašvaldībā L1, S1
8. Attiecības starp valsti un pašvaldībām L1, S1
9. Pašvaldību budžets L1, S1
10. Pašvaldību ekonomika L3, S3
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Katram studentam jāsagatavo un jāiesniedz referāts par kādu aktuālu valsts pārvaldes un
pašvaldību problēmu, kura var būt gan ar teorētisku, gan praktisku ievirzi. Nosakot studenta
galīgo atzīmi, ņem vērā šādus kritērijus:
• referāta novērtējums - 50%;
• rakstiskā eksāmena novērtējums - 50%.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Vanags Edvīns, Vilka Inga. Pašvaldību darbība un attīstība. – Rīga: LU, 2005.
2. Vaidere Inese, Vanags Edvīns, Vanags Ilmārs, Vilka Inga. Reģionālā politika un pašvaldību
attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.
3. Edvīns Vanags. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. Rīga: LSI, 2007.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Jansone Dace, Reinholde Iveta, Ulnicāne Inga. Latvijas publiskā pārvalde. – Rīga: EuroFaculty, 2002.
2. Rags Ziedonis. Latvijas Republikas pašvaldību tiesības. – Rīga, 2002.
3. Rags Ziedonis. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs
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(ārvalstu pašvaldību tiesības). - Rīga: 2004.
4. Polits Kristofers, Bukerts Gerts. Sabiedrības vadības reforma: Salīdzinošā analīze. – Rīga,
2002.
5. Starlings Grovers. Valsts sektora pārvalde. – Rīga: Valsts administrācijas skola, 1999.
6. Osborne, David and Ted Gaebler. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is
Transforming the Public Sector. – New York: Addison – Wesley Publishing Co, 1992.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls “Logs”
2. Žurnāls “Public Administration Review”
3. Žurnāls “Public Administration”
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Personāla vadība projektos
VadZ5064
2
3
32
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība
16
16
21.01.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors prof. Inesa Vorončuka
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir apgūt nepieciešamās teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskas iemaņas personāla
vadības jomā, projektus izstrādājot un īstenojot. Kursa uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar
personāla vadības procesiem dažādos projektu posmos, kā arī izskatīt darba attiecības
reglamentējošos dokumentus; iemācīt vadīt pārrunas, vadīt un piedalīties projekta komandās.
Rezultāti
Kursa sekmīgas apgūšanas rezultātā students iegūst prasmes risināt personāla vadības
uzdevumus projekta grupas darba plānošanā, organizēšanā, radošu lēmumu pieņemšanā, kā arī
gūt atziņas efektīvai darbībai komandā - īpaši projektu ietvaros.
Kursu apraksts-plāns
1. Personāla vadības būtība projekta darbos L2, S2
2. Personāla plānošana, tās īpatnības projektos L2, S2
3. Projektu darba analīze L2, S2
4. Personāla izvēle organizācijā L2, S2
5. Personāla piesaiste L2, S2
6. Personāla novērtēšana L2, S2
7. Personāla attīstīšana L2, S2
8. Personāla atalgošanas pamatprincipi
Aiziešanas no organizācijas galvenie iemesli. L2, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Komandas darbs semināros – 20%
Referāta izstrādāšana -20%
1 kontroldarbs – 30%
Eksāmens (rakstveida) - 30%
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Ešenvalde, Inese. Personāla praktiskā vadība - ISBN 9984-640-25-6. Rīga : Merkūrijs LAT,
[2004].v., 308 lpp.
2. Forands Ilgvars. Personāla vadība. Rīga: 2002. 189.lpp.
3. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse.- ISBN 9984-516-46-6. Rīga: LU, 2003.318 lpp.
4. Vīksna A.Personāla vadība.- Rīga: Jumprava, 1999.119.lpp.
5. Tom Redman, Adrian Wilkinson Contemporary Human Resource Management: Text and
Cases, 2nd ed., Publisher: Financial Times Press: 2006; 544 p.
6. Armstrong M. A Handbook of Human Resource Management Practice. -10th ed., ISBN
074944631-5, 2006., 982 p.
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Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Bokuma Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata- Rīga: Kamene, 2000.- 142 lpp.
2. Ilmete Ž. Lomas un to sadales problēmas projektos.- Statistikas zinātnisko pētijumu rezultāti
2009., - Rīga:2009. lpp.41.- 46.
3. Pikeringa P. Personāla vadība: Kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo rezultātuRīga: "Jāna Rozes apgāds” UDK, 159.9., 2002.- 125lpp.
4. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija- Rīga, "Kamene", 2001.-171 lpp.
5. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. - Rīga, 2004.
6. Spulle A.A. Praktiskais personālmenedžments. - Rīga: Turības mācību centrs, 1999.303.lpp.
7. Derek Torrington, Laura Hall, Personnel Management: A New Approach, Printice Hall
International (UK) Ltd, 1991. jaunāks izd.: 6th edition 2004 -Human Resource Management by
Derek Torrington (Author), Laura Hall (Editor), Stephen Taylor (Editor), 752 p.
8. Harvard business review on effective communication. Latviešu val. Efektīva komunikācija ;
tulkojums no angļu valodas – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006.
9. Team building. Latviešu val. Komandas veidošana Rīga : ATRADUMS-Personības attīstības
resursi, 2004.
10. Cole G.A. Pesonnel Management. London. 1997.
11. Dessler G., Human Resource Management, 8th Edication, Prentice Hall,2002.
12. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание. Питер.
2004.
13.Robert P.Watson. Public Administration: Cases in Managerial Role-Playing. ISBN 0-32108552-3, University of Hawaii -Hilo, 2002.-192 p.
14. Human Resource Management: a contemporary approach, 5th ed.,
Beardwell, Claydon & Beardwell, 2007 Financial Times Press; 720 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Human Resource Management,
2. Darba likums: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019&mode=DOC
3. Personnel Review
4. NISPAcee news 2006 (http://www.nispa.sk)
5. Human Resource Development International
6. Training and Human Resource Development
http://www3.interscience.wiley.com/browse/?subject=BA41&titles=true
7. Human Resource Management
http://vig.pearsoned.co.uk/catalog/academic/course/0,1143,341360,00.html
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Projektu vadīšanas teorija
VadZ5063
4
6
64
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība
36
28
21.01.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors prof. Žaneta Ilmete
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt maģistrantiem priekšstatu par jaunākiem aspektiem projektu
vadības pamatjēdzienu skaidrojumā, balstītu uz starptautiskajām vadlīnijām, normām un
standartiem, iepazīstināt ar jaunākajām projektu vadīšanas metodēm , tehniku un rīkiem, sniegt
ieskatu par projektu norises procesu modeļiem, to saturu un pielietošanas īpatnībām, noskaidrot
projekta organizācijas modeļus un to pielietošanas iespējas kā arī nodrošināt studentus ar
teorētiskām zināšanām un praktiskām iemaņām projektu sagatavošanas procesa tehnoloģijā.
Rezultāti
Pēc šī kursa sekmīgas apguves maģistranti iegūst teorētiskas zināšanas par projektu vadību,
projektu un projektu vadības dzīves cikla modeļiem, projektu inicializāciju, izvērtēšanu un
pamatotu lēmumu pieņemšanas procesu projektos.
Kursa apguves rezultātā studenti spēj vērtēt un analizēt projektu risinājuma variantus un izstrādāt
pamatotus lēmumus par projektu priekšlikumu izvēli.
Kursu apraksts-plāns
1. Projektu vadīšanas pamatjēdzieni un to skaidrojums L2, S2
2. Projektu vadīšanas funkcijas un uzdevumi L4
3. Projektu dzīves cikls un tā modeļi L4, S2
4. Projektu organizācijas veidi un lomu sadalījums tajos L4, S2
5. Projektu komanda, projektu komandas vadība un projektu kultūra L2
6. Projektu vide un tās analīze L2, S2
7. Projektu risku veidi un to raksturojums L2, S2
8. Projektu panākumu un neveiksmju kritēriji L1
9. Projektu vadīšanas attīstības vēsture un tās tālākās attīstības perspektīvas L2
10. Projektu identifikācija L2, P4
11. Projektu risinājumu izvērtēšanas modeļi L3, P3
12. Projektu risinājumu izmaksu un ieņēmumu/ieguvumu novērtēšanas metodoloģija L2, P4
13. Projektu priekšlikumu sastādīšana L2, P4
14. Projektu finansēšana L2, P1
15. ES projektu ciklu vadība L2, P2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un praktisko darbu apmeklējums - obligāts (5%)
3 Kontroldarbi (20%)
Projekta priekšlikuma izstrāde un prezentācija (25%)
Rakstisks eksāmens (50%)
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas.- Rīga: LNPVA, 2004, 75
lpp.
49

2. Clifford, F. Gray, Erik W. Larson. Project Management: The Managerial Process.- 3-th
Edition-Irwin/ Mc Graw Hill, 2006, 528 p.
3. Kerzner, H.Project Management: A Systems Approach to Planning Scheduling and
Contolling,- 8-th Edition, John Wiiley & Sons, Inc. New York, 2003, 891 p.
4. Meredith, J. R. and Mantel, S., J. Project Management, A Managerial Approach. – 5-th, John
Wiley&ons, Inc., 2003, 690 p.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Cleland,D.., Project Management strategik design and implementation.- Irwin /Mc Graw Hill,
Inc, 2007
2. ISO 10006: 1997, Quality management-Guidelines to quality in project
management
3. ISO 10007: 1997, Quality management-guidelines to guality in project
management.
4. ICB-IPMA Competence Baseline . Version 3.0, IPMA Editorial Commitee: Caupin G.,
Knoepfel H., Koch G., Pannenbaker K., Perez- Polo F., Seabury Ch. : Netherlands, 2006.
5. Project Management Institute Standarts Commitee. „A Guide to the Project Management
Body of Knowledge”. Upper Darby, PA: Project Management Institute, 2000.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Projektu vadīšana,LNPVA
2. Project Cycle Management—Handbook. European Commission, Version 2.0, EuropeAid Cooperation Office General Affairs Evaluation, 2002 March, 105 pE-mail:particip@particip. de
http://www.particip.com
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Projekta vadīšanas procesa metodes
un instrumenti
VadZ5077
6
9
96
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība
54
42
21.02.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors prof. Žaneta Ilmete
Biznesa vadības mağistra grāds lekt. Daiga Āboltiņa
Priekšzināšanas
VadZ5063, Projektu vadīšanas teorija
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķi ir nodrošināt studentus ar zināšanām par projektu vadīšanas procesā
lietojamām metodēm un tehniku un to praktisko pielietošanu; sniegt pārskatu par dažādiem
projektu vadīšanas programmnodrošinājuma veidiem, to izvēli un lietošanas organizāciju; sniegt
praktiskas iemaņas darbam ar programmproduktu MS-Project.
Rezultāti
Pēc kursa apgūšanas studenti pratīs patstāvīgi sastādīt projektu vadīšanai nepieciešamos plānus,
izmantojot tīkla plānošanas tehnikas dažādus variantus (CPM, PERT, MPM) un Ganta
diagrammas, veikt projektu uzraudzību un ienest izmaiņas projektu izpildē, kā arī organizēt
projekta startu un tā slēgšanu.
Studenti iegūst zināšanas par dažādiem projektu vadīšanas instrumentiem un praktiski spēs
pielietot programmproduktu MS Project projektu plānošanas un kontrollinga procesā.
Kursa apguves gaitā studenti apgūs arī zināšanas par projektu koordinācijas un personāla
vadīšanas metodēm.
Kursu apraksts-plāns
1. Projektu vadīšanas process un tā raksturojums L2
2. Projektu starts, tā saturs, organizācija un pielietojamās metodes L2, P2
3. Projektu struktūras plānošanas metodes L2, P2
4. Projektu darbu apjomu noteikšanas metodes L2
5. Tīkla plānošanas metodes un to raksturojums L4, P2
6. Projektu darbu un laika plānošana metodes L4, P6
7. Projektu vadīšanas programmnodrošinājuma veidi, to izvēle un lietošanas organizācija L4, S4
8. Projektu resursu plānošanas metodes L2, P2
9. Projektu izmaksu plānošanas metodes L2, P2
10. Programmprodukts MS-Project un tā lietošana projektu plānošanā L8, P10
11. Projektu plānošanas dokumentācija L2
12. Projektu kontrollinga process un tā īss raksturojums L2
13. Projektos izpildāmo darbu kontrollinga metodes L2, P2
14. Projektu izpildes termiņu kontrollinga metodes L2, P2
15. Projektu izmaksu kontrollinga metodes L2, P2
16. Projektu integrētā un risku kontrollinga metode L2, P2
17. Projektu kontrollinga dokumentācija un atskaites L2
18. Programmprodukta MS-Project lietošana projekta kontrollinga procesā L2, P2
51

19. Noviržu radīto seku pārvarēšanas metodes projektos L2
20. Projektu koordinācijas un personāla vadīšanas metodes L2, P2
21. Projektu noslēguma fāze un tās izpildes metodes L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un praktisko darbu apmeklējums - obligāts (5%)
3 kontroldarbi (15%)
Projekta rokasgrāmatas izstrāde un prezentācija (20%)
Referāts par informāciju tehnoloģiju pielietošanu projektu vadīšanā (10%)
Rakstisks eksāmens (50%)
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Ilmete Z.Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas.- Rīga,: LNPVA, 2004, 75.
lpp.
2. Burke,R,. Project Management, Planing& Control Techniques.-4-th Edition- John
Wiley&Sons, Ltd, 2003, 341p.
3. Clifford, F. Gray, Erik W. Larson. Project Management: The Managerial Process.- 3th
Edition-Irwin/ Mc Graw Hill, 2006, 528 p.
4. Kerzner, H.Project Management: A Systems Approach to Planning Scheduling and
Contolling,-8-th Edition, John Wiiley & Sons, Inc. New York, 2003, 891 p.
5. Mantel, S., J. Meredith, J. R., Shafer S.M., Sutton M.M. Project Management in Practice. – 3th, John Wiley&Sons, Inc., 2008, 311 p.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Schelle, Heinz; Ottmann, Roland; Pfeifer, Astrid:Project Manager, GPM, 2006,537 p.
2. Cleland, David I., Ireland Levis R. Project Management: Strategic Design and
Implementation, 5th.ed., McGRAW-HILL, 2006, 520 p.
3. Lock, D. Project Management.-, 7-th Edition, Gower, 2002,-613 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. International Journal of Project Management
2. Projektu vadīšana, LNPVA
3. www.project-management-software.org
4. http://www.techtutorials.info/micproj.html
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Kursa nosaukums
Multiprojektu vadīšana
Kursa kods
VadZ5061
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti
3
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
32
Zinātnes nozare
Vadībzinātne
Zinātnes apakšnozare
Sabiedrības vadība
Lekciju stundu skaits
22
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
10
Kursa apstiprinājuma datums
21.01.2008
Institūcija, kura apstiprināja kursu
Ekonomikas un vadības fakultāte
Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors doc. Inga Vilka
Biznesa vadības mağistra grāds lekt. Daiga Āboltiņa
Priekšzināšanas
VadZ5063, Projektu vadīšanas teorija
VadZ5077, Projekta vadīšanas procesa metodes un instrumenti
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par multiprojektu
vadīšanas principiem, multiprojektu uzbūves un procesa organizāciju, projektu portfeļu
vadīšanu, programmu vadīšanu, projektorientētas organizācijas principu ieviešanu un
pilnveidošanu uzņēmumos un organizācijās.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par multiprojektu vadīšanas principiem un
organizāciju. Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt projektu portfeļus, programmas un
projektorientētas organizācijas.
Kursu apraksts-plāns
1. Multiprojektu vadīšana L6, S2
2. Projektu portfeļu vadīšana L4, S2
3. Programmu vadīšana L4, S2
4. Projektorientēta organizācija L5, S2
5. Projektu vadīšanas principu ieviešana uzņēmumā L3, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un semināru apmeklējums (10%),
Referāts un prezentācija (20%),
1 kontroldarbs (20%),
Eksāmens rakstveidā (50%).
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Dobiey D., Koplin T., Mach W. Programm-Management. – 1.Auflage, Wiley-VCH Verlag,
2004, 288 S.
2. Lomnitz G. Multiprojektmanagement. Projekte planen, vernetzen und steuern. – Verlag
Moderne Industrie, 2001, 308 S.
3. Patzak G., Rattay G. Projekt Management: Leitfaden zum Management von Projekten,
Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen. – 3.Aufl.- Wien: Linde, 1998, 589 S.
4. Schelle H., Ottmann R., Pfeiffer A. Project manager. – GPM, 2006, 550 p.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. ICB – IPMA Competence Baseline. Version 3.0, IPMA Editorial Commitee: Caupin G.,
Knopfel H., Koch G., Pannenbacker K., Perez-Polo F., Seabury C. – Netherlands, 2006.
2. Lock D. Project Management.- 7th edition, Gower, 2002, 613 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 1. Žurnāls „Projektu vadīšana”. LNPVA
2. International Poject Management Journal
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Uzņēmējdarbības vadīšana
VadZ5066
2
3
32
Vadībzinātne
Uzņēmējdarbības vadība
17
15
21.01.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors asoc.prof. Vizma Niedrīte
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis – dot iespēju studentiem apgūt ražošanas organizēšanas un stratēģiskās
plānošanas teoriju un tas izmantošanas prasmes uzņēmējdarbības vadīšanā.
Rezultāti
Sekmīgas studiju kursu apgūšanas rezultātā tiek iegūtas ražošanas vadīšanai un stratēģiskai
plānošanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un to izmantošanai nepieciešamās teorētiskās
zināšanas un to izmantošanas prasmes vadot saimnieciskās sistēmas.
Kursu apraksts-plāns
1. Uzņēmums kā sarežģīta sociāla un ekonomiska sistēma L2
2. Saimnieciska (ražošanas) procesa struktūra, tā organizācijas principi un norises vadīšana L3,
S3
3. Uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošana L1, S1
4. Uzņēmuma (organizācijas) stratēģiskā vadīšana L2, S2
5. Uzņēmuma ārējās un iekšējās vides novērtēšana un stratēģijas izvēle L3, S3
6. Stratēģisko pārmaiņu vadīšana L3, S3
7. Uzņēmuma tirgus stratēģijas izstrādāšana L3, S3
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Piedalīšanās visās semināra nodarbībās (25%)
1 kontroldarbs (25%)
Rakstveida eksāmens (50%)
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. D.A.Aaker Strategic Market Management. John Wiley&Sons, Inc. 2001.
2. J.H.Boyett, J.T.Boyett. The Guru Guide. The Best Ideas of the Top Management Thinkers.
John Wiley&Sons, Inc. 1998.
3. R.L.Daft. Organization Theory and Designe. 8th edition – Sauth Western, a Thomson
Learning Company, 2004.
4. J.Kalve. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. „Biznesa augstskola
Turība” SIA, Rīga, 2005., 296 lpp.
5. Dž.Rifkins. Jaunās ekonomikas laikmets. R.: Jumava, 2004. 279 lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. R.L.Daft. The Leadership Experience. 3rd edition-south Western, a Thomson Learning
company, 2005.
2. Ričard N.Foster, Sarah Kaplan. Creative Destruction. New York, McKinsey&Company, Inc.
United States. 2001.
3. Roberts Kaplan, David P.Norton. The Strategy-Focused Organization. Harvard Business
School Press, Boston. 2000.
4. Balances scorecard umsetzen. Horvath&Partners 3, Volständing überarbeitete Auflage.
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Schäffer Poeschel Verlag Stuttgart, 2004.
5. P.Senge. The Fifth Discipline. The Art and Practice of the learning Organization. London.
Double day currency, 1994.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls „Latvijas ekonomists”
2. Žurnāls „Kapitāls”.
3. Avīze „Dienas Bizness”.
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti
VadZ5079
3
4.50
48
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība
26
22
27.02.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Tiesību doktors, prof. Ringolds Balodis
Profesionālais mağistra grāds tiesībzinātnē, pasn. Edvīns Danovskis
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu
vadīšana” studentiem apgūt zināšanas par projektu vadīšanā nepieciešamajām juridiskajām
iemaņām un to praktisko pielietošanu. Studiju kursa tematika aptver projektu vadīšanā biežāk
sastopamās tiesiskās attiecības un to praktiskās izpausmes, kuras studentiem jāprot patstāvīgi
atpazīt un kontrolēt.
Rezultāti
Studenti, kas atbilstoši studiju kursa prasībām ir sekmīgi apguvuši kursu, var iegūt šādas
akadēmiskās un profesionālās kompetences:
1) priekšstatu par civiltiesībām un to apakšnozarēm;
2) izpratni par darba tiesībām un darba aizsardzību, apdrošināšanu, komerctiesībām,
autortiesībām, tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saistību tiesībās un administratīvajās tiesībās;
3) prasmes patstāvīgi pielietot zināšanas par līgumu sastādīšanu un noslēgšanu, strīdu risināšanas
kārtību, administratīvā procesa uzsākšanu, administratīvā akta un faktiskās rīcības apstrīdēšanu
un pārsūdzēšanu, publisko iepirkumu procedūru.
Kursu apraksts-plāns
1. Saistību tiesību pamat principi. Līgumtiesības L4, S4
2. Izplatītākie līgumu veidi projektu vadīšanā L4, S2
3. Darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzība L2, S2
4. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistību tiesībās L2, S4
5. Civiltiesisko strīdu risināšanas mehānismi L2, S2
6. Autortiesību un blakustiesību aizsardzība L2, S2
7. Apdrošināšanas veidi un riski projektu vadīšanā l2
8. Komercdarbības juridiskās formas L2
9. Ievads administratīvajās tiesībās L4, S2
10. Publiskie iepirkumi L2, S4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1) Kontroldarbs - 50%
2) Eksāmens - 50%
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 383 lpp
2. Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003, 176 lpp.
3. Broka B. Džohansens S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. Otrais papildinātais izdevums.
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007, 153 lpp.
4. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 315
lpp.
5. Torgāns K. Saistību tiesības. II. daļa. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008, 359
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lpp.
6. Valija U. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2004, 264
lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: [B.i.], 2004, 214 lpp.
2. Levits E. Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūra un pamatjēdzieni: Rakstu krājums
administratīvajiem tiesnešiem. Rīga: Publisko tiesību institūts, 2003., 35.-52.lpp.
3. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas
Vēstnesis, 2005, 357 lpp.
4. Krastiņš U. Konceptuāli par vainu administratīvajās tiesībās. Jurista Vārds, 2005. 5. jūnijs. Nr.
23(476)
5. Grudulis M. Ievads autortiesībās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006, 253 lpp.
6. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs
prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: mans Īpašums, 2000, 688 lpp.
7. Bērnems Skots Dž. Līgumu sastādīšana : ceļvedis saistību tiesību praktiskai lietošanai. Rīga:
Pētergailis, 1995, 233 lpp.
8. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Zvaigzne ABC, 2004, 28.-48.lpp., 51.-60.lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Likums un Tiesības
2. Jurista Vārds
3. Komersanta Vēstnesis
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Projektu vadīšanas sociālie
aspekti
VadZ5067
3
4.50
48
Vadībzinātne
Uzņēmējdarbības vadība
32
16
21.01.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Vēstures doktors asoc.prof. Andris Putniņš
Kursa anotācija
Kursa sekmīgas apgūšanas rezultātā students iegūst nepieciešamās prasmes projektu vadīšanai,
izprotot cilvēku savstarpējās uztveres mehānismus, sniedzot efektīvu atgriezenisko saiti,
pielietojot modernākās tehnikas konfliktu un stresa vadīšanā un prasmīgi izmantojot savas
stiprās īpašības projekta komandas veidošanas un vadīšanas procesos.
Rezultāti Kursa sekmīgas apgūšanas rezultātā students iegūst prasmes pielietot sociālo zinātņu
atziņas projekta grupas veidošanā, radošu lēmumu pieņemšanā , indivīdu un grupu uzvedības
izpratnē un vadīšanā.
Kursu apraksts-plāns
1. Loģika L4
2. Socioloģija L4
3. Sociālā psiholoģija L4
4. Saskarsmes psiholoģija L4, S6
5. Profesionālā ētika un biznesa ētika L4, S2
6. Firmas stils un uzņēmējdarbības (organizācijas) kultūra L4, S4
7. Komunikācijas vadīšana L4, S4
8. Konfliktu vadīšana L2
9. Stresa vadīšana L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1 kontroldarbs – 10%
Eseja – 10%
Kursa projekts – 30%
Eksāmens ( rakstveida) – 50%
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. – R.: Jāņa Rozes apgāds, 2002.
2. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. – R.: SIA „J.L.V.”, 2003.
3. Laķis P. Ievads socioloģijā. Zvaigzne ABC, 2002.
4. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 2007.
5. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 2002
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Де Джордж Р. Деловая этика. -Москва : Прогресс , 2003.
2. Майерс Д . Социальная психология в модулях. - С. - Петербург: Изд. „Прайм ,”
ЕВРОЗНАК, 2007.
3. Breitmane P., Hača K. Proti pateikt nē! – R.: Jāņa Rozes apgāds, 2001.
4. Eiders Dž. Efektīva komunikācija. – R.: Asja, 1999.
5. Forvarda S. Emocionālā šantāža. – R.: Kontinents,1999.
6. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. – R.: RaKa,2003.
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7. Luthans F. Organizational Behavior. – N.Y.: McGraw - Hill, 1999.
8. Kets de Vries, Manfred. The leadership Mystique. Prentice Hall, 2001.
9. Vedins I. Loģika.- R.: Zvaigzne, 1996 .
10. Лэйжифф Дж. Пенроуз Дж. Бизнес!коммуникации. - Москва: Питер, 2001
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls „Kapitāls”.
2. Žurnāls „Latvijas ekonomists”.
3. Žurnāls „ Psiholoģija mums .”
4. http://www.psycho.ru
5. http://www.bnet.com
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Kvalitātes vadīšana projektos
VadZ5075
2
3
32
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība
15
17
21.02.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Inženierzinātņu doktors asoc.prof. Aivars Goldšteins
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par kvalitātes vadīšanas principiem
projektos. Kursa ietvaros tiks aplūkoti un salīdzināti dažādi standarti – ISO, PMBOK, EFQM
u.c., tiks analizētās kvalitātes vadīšanas modeļu izmantošanas iespējas projektos, kā arī risināti
praktiski uzdevumi zināšanu labākai apguvei.
Rezultāti
Pēc kursa apgūšanas studentiem jāspēj paskaidrot, ka kvalitāte ir orientēta uz klientu prasībām
un vēlmēm, kvalitātes vadīšana balstās uz fundamentāliem konceptiem, kā nepārtraukta procesu
pilnveidošana, kvalitātes vadīšana organizācijā aptver visus procesus un struktūrvienības.
Pēc kursa apgūšanas studentam jāspēj izskaidrot:
• ISO 9000, 10006, 14000 koncepti un prasības
• ISO 12207, 15504 pamatkoncepti
• CMM® ,CMMI® un OPM3® pamatkoncepti
• Eiropas kvalitātes vadīšanas fonda darbības konceptu
• 6 sigma koncepti
Studentiem jāprot praksē pielietot kvalitātes vadīšanas metodes un instrumentus, jāprot izstrādāt
un pielietot simulācijas modeļus, jāprot izstrādāt kvalitātes vadīšanas sistēmu projektam un
kvalitātes vadīšanas rokasgrāmatas pamatmoduļus projektam, kā arī atbalstīt kvalitātes vadīšanas
principu ievērošanu projektos.
Kursu apraksts-plāns
1. Kvalitātes vadīšanas teorija L2, S2
2. Kvalitātes vadīšanas metodes un instrumenti L3, S5
3. Kvalitātes vadīšana projektos L1, S1
4. Kvalitātes vadīšanas standarti L3, S3
5. Kvalitātes sistēmas L3, S5
6. Brieduma modeļi L2, S1
7. Kvalitātes balvas L1
Prasības kredītpunktu iegūšanai
7 testi pēc katra temata - 25%
1 kontroldarbs - 25%
Rakstisks eksāmens - 50%
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Kerzner, Harold: Project Management, 9th edition , New York 2005.
2. Rose, Kenneth H.: Project Quality Management, PMI 2005.
3. Juran, Joseph M.; Godfrey, A. B.: Juran Quality-Handbook, 5th edition 2000.
4. Keller, Paul: Six Sigma demystified, New York 2005.
5. Ahern, Dennis M. e.a.: CMMI® SCAMPI® Distilled – Appraisals for Process Improvement,
Boston 2005.
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6. Kulpa, Margaret K.; Johnson, Kent A.: Interpreting the CMMI® – A Process Improvement
Approach, Boca Raton 2003.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. ISO 9000 – International Organization for Standardization series on quality management
2. ISO 10006 – Quality management in projects
3. ISO 12207 – Software life cycle processes
4. ISO 15504 – Software Process Improvement and Capability Determination
5. ISO 14000 – Environmental management
6. Carnegie Mellon University Software Engineering Institute: The Capability Maturity Model –
Guidelines for Improving the Software Process, Boston 1995.
7. Chrissis, Mary Beth; Konrad, Mike; Shrum, Sandy: CMMI® – Guidelines for Process
Integration and Product Improvement, Boston 2003.
8. PMBOK® - 3rd edition, PMI® 2004.
9. McDermott, Robin E.; Mikylak, Raymond: The basics of FMEA, 1996.
10. PMI® OPM3® – Organizational Project Management Maturity Model, PMI 2005
11. Schelle, Heinz; Ottmann, Roland; Pfeifer, Astrid: Project Manager, GPM 2006.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. http://www.iso.org/iso/home.htm
2. http://www.bbc.co.uk/guidelines/dq/contents/projects.shtml#Definition
3. http://www.efqm.org/
4. Speciāli kursam tiks radīta interneta mājas lapa
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Grāmatvedības organizācija
projektu uzskaitē
VadZ5078
2
3
32
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība
16
16
21.02.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Ilmārs Kālis
Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Ilze Āboliņa
Kursa anotācija
Kursa mērķis – nodrošināt profesionālās maģistra studiju virziena studējošos ar pašizmaksas
kalkulāciju un grāmatvedības organizācijas metodiskiem principiem projektu uzskaitē atbilstoši
Latvijas grāmatvedības standartu, atsevišķu starptautisko grāmatvedības standartu un citu
Latvijas un Eiropas Savienības regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Rezultāti Apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni projektu izmaksu uzskaitē par izmaksu
posteņiem un kalkulācijas objektiem un to atzīšanu finanšu grāmatvedībā.
Kursa apguve dod iespēju studēt vadības uzskaiti un citus ar grāmatvedību saistītus kursus.
Kursu apraksts-plāns
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
1. Pamatlīdzekļu uzskaite L3, S3
Apgrozāmo līdzekļu uzskaite
2. Krājumu uzskaite L4, S2
3. Debitoru uzskaite L1, S1
4. Naudas līdzekļu uzskaite L1, S1
Kreditoru uzskaite
5. Kreditoru uzskaite L2, S2
6. Nākamo periodu ieņēmumu uzskaite L2, S2
Uzkrājumu uzskaite
7. Uzkrājumi atliktam uzņēmumu ienākuma nodoklim L1, S2
8. Gada pārskata L1, S1
9. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija L1, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
3 kontroldarbi - 50%.
Eksāmens (rakstveida 1 tests un 1 uzdevums) - 50%.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. GrigorjevaR., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga: SIA
Izglītības soļi, 2004.
2. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003.
3. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003.
4. Andžāne V. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskite. Rīga: LU, 2002.
5. Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Rīga: LU, 2002.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Andžāne V. Ievads finansu grāmatvedībā. Rīga: LU, 2004.
2. Ābika L., Brūna I., Būmane I., Kassale M. Praktisko darbu uzdevumi grāmatvedības teorijā,
Rīga: LU, 2004.
62

3. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. Rīga: KIF Biznesa Komplekss, 2001.
4. P.Weetman, Financial and management accountant an introduction, Pirson Education,
England, 2003.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls „Bilance”
2. Žurnāls „Grāmatvedība un revīzija”
3. Žurnāls „Latvijas Ekonomists”
4. Laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
5. The Economist, periodical, UK
6. Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv
7. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa: http://www.vid.gov.lv
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Risku vadīšana projektos
VadZ5076
2
3
32
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība
15
17
21.02.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors prof. Daina Šķiltere
Priekšzināšanas
VadZ5063, Projektu vadīšanas teorija
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar risku vadīšanu principiem projektos, risku
vadīšanas pamatkonceptiem, simulācijas instrumentiem un to pielietošanas iespējām riska
gadījumu modelēšanai.
Vienalga, vai projekts saistīts ar jaunas mājas būvniecību atbilstoši iepriekš izstrādātam un
izmantotam būvprojektam, vai ar ikgadējās konferences organizēšanu līdzīgi kā iepriekš –
katram jaunam projektam būs cita vide, cita atrašanās vieta, citi interesenti u.c. nekā līdzīgiem
projektiem iepriekš.
Dažādās projekta fāzēs var būt dažādi risku veidi. Studiju kurss skaidros un tajā tiks diskutēts
par tipiskākajiem projekta plānošanas fāzes, izpildes fāzes un noslēguma fāzes riskiem.
Plānošanas fāzē ir sarežģīti definēt projekta mērķus. Kad plāni ir apstiprināti un sākas to izpilde,
izmaiņas mērķos var būt riskantas. Projektu slēdzot, cilvēki bieži vien aizmirst nofiksēt
trūkumus, nepilnības. Riski apdraud arī projekta administratīvo un juridisko slēgšanu.
Lai palīdzētu studentiem uzsākt pašiem savu darbu, studiju kursā ir iekļauti piemēri un praktiski
uzdevumi, saistīti ar starptautiskas konferences vadīšanu. Starptautiskas konferences
organizēšanas un vadīšanas riski tiks aplūkoti no dažādiem redzes viedokļiem. Praktiskie
uzdevumi balstās uz reālas konferences piemēra.
Rezultāti
Pēc kursa apgūšanas studentiem jāprot un jāspēj:
• identificēt, analizēt, novērtēt riskus un prot apieties ar riskiem;
• izskaidrot projektu riska vadīšanas pamatjautājumus – arī dažādās projekta fāzēs;
• izskaidrot risku vadīšanas procesu pamatkonceptus un izstrādāt šādus procesus izvēlētām
situācijām;
• izstrādāt un pielietot risku vadīšanas simulācijas modeļus;
• pielietot risku vadīšanas metodes un instrumentus kvalitatīvā un kvantitatīvā risku analīzē;
• izstrādāt riska stratēģijas un ieviest risku vadīšanu projektos;
• risināt krīzes situācijas;
• ievērot projektu un projektu risku vadīšanas ētiskos, vides, apdrošināšanas un veselības un
dzimuma aspektus.
Kursu apraksts-plāns
1. Risku vadīšanās teorija L2,S2
2. Risku vadīšanas procesi L3,S3
3. Risku vadīšanas metodes un instrumenti L3,S3
4. Simulācijas modeļi risku vadīšanai L2,S4
5. Krīžu vadīšana L2,S2
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6. Risku vadīšana dažādu veidu projektos L1,S1
7. Citi risku vadīšanas nosacījumi L2,S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
2 kontroldarbi – 20%
2 patstāvīgie darbi - 30%
6 praktiski uzdevumi - 20%
Rakstisks eksāmens - 30%
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Barkley, Bruce T.: Project Risk Management, New York 2004.
2. Chapman, Chris; Ward, Stephen: Project Risk Management, Chichester 2003, reprinted 2004,
2005, 2006.
3. Hillson, David; Murray Webster, Ruth: Understanding and Managing Risk Attitude, Gower
2005
4. Kerzner, Harold: Project Management, 9th edition , New York 2005.
5. Lientz, Bennte P.; Larssen, Lee: Risk Management for IT-projects, Amsterdam 2006.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Holmes, Andrew: Smart Risk, Capstone Publishing, Chichester 2004.
2. Mulcahy, Rita: Risk Management: Tricks of the Trade® for Project Managers, PMI 2003.
3. PMBOK® - 3rd edition, PMI® 2004.
4. Wideman, R. Max (ed.): Project and program risk management, (PMBOK® Handbooks)
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Speciāli kursam tiks radīta interneta mājas lapa
2. www.eurompm.net
3. International Journal of Project Management
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Projektu mārketings
VadZ5065
2
3
32
Vadībzinātne
16
16
24.01.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors doc. Anda Batraga
Priekšzināšanas
VadZ5063, Projektu vadīšanas teorija
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir ievadīt klausītājus mārketinga saturā, noskaidrojot mārketinga situāciju
un koncepcijas būtību un tā veidojošos elementus un iepazīstināt ar nepieciešamo mārketinga
aktivitāšu mijsakarībām projektu mārketinga kontekstā. Kursā aptverts jautājumu loks par:
mārketinga būtību un aktivitātēm, mārketinga vidi, procesiem un stratēģisko pieeju konkurences
vidē, uzņēmuma mērķa mārketingu, mārketinga mikss stratēģijām, kā arī mārketinga darbību
kopumu virzīšanas programmas kontekstā, lai izprastu projektu mārketinga nozīmi projektu
vadīšanas procesā.
Rezultāti
Kursā tiek sniegta kompetence par projektu mārketinga būtību un nepieciešamību, par projektu
mārketinga aktualitāti projektu vadīšanas procesā.
Kursu apraksts-plāns
1. Mārketings un tā 4P( product, price, place, promotion). Uzņēmuma vadīšanas modernās
mārketinga koncepcijas. Mārketinga aktivitāšu aktualitāte projektu vadīšanas kontekstā. L2
2. Mārketinga vides faktori. Makrovides analīzes metodes ( STEP/PEST; QEST; ETOM).
Mikrovides analīzes metodes: kvalitatīvā un kvantitatīvā SWOT analīze. L2,S2
3. Mārketinga informācijas sistēma un informācijas iegūšanas aktualitāte projektu vadīšanas
kontekstā. L2,S2
4. Mārketinga process un plānošana. Uzņēmuma mārketinga vadīšana. L2,S2
5. Uzņēmuma mērķa mārketings: Patērētāju analīze, tirgus segmentācija un produktu
pozicionēšanas stratēģijas. L2,S4
6. Mārketinga mikss stratēģijas: preču politikas, cenu veidošanas un sadales sistēmas vadīšanas
lēmumi. L2,S4
7. Mārketinga komunikāciju vadīšanas lēmumi. Uzņēmuma produktu virzīšanas programma, tās
sastāvs. L2
8. Reklāmas, noieta stimulēšanas, tiešās pārdošanas, sabiedrisko attiecību vadība. Modernās
mārketinga tehnoloģijas. L2,S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
2 kontroldarbi - 30%
Semināra darbi un referāts - 20%
Rakstisks eksāmens - 50%
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. – R.: Vaidelote, 1999.
2. Praude V.Mārketings .-R.: Izglītības soļi, 2004.
3. Niedrītis J.Ē. Mārketings. – R.: Biznesa augstskola Turība, 2005.
4. Kotlers Filips. Mārketinga pamati / Jumava 2006.,648lpp.
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5. V. Praude, J.Šalkovska. Mārketinga komunikācijas –Rīga, Vaidelote, 2005.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Blaits Dž. Mārketings: rokasgrāmata. – R.:Zvaigzne ABC, 2004.
2. Черчилль Г. А.,Браун Т. Д. Маркетинговые исследования. 5-е изд.Маркетинг Издание:
5-е, Piter, 2007 , 704 стр.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд.
оригинал: A framework for Marketing Management, Philip Kotler Автор(ы): Серия: Деловой
бестселлер Издание: 2-е, 2006, 464 стр.
4. Tirgzinības pamati/ sast.D.Kaparkalēja. –.R.:Jumava, 2002.
5. Kotler P. Marketing Management/ 11 Ed. – Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003.
(vai tulkojums krievu val.)
6. Т.А.Гайденко. Маркетинговое управление.- М:, ЭКСМО, 2006.- 496 с.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.http://www.likumi.lv
2.Tirgus un sociālo pētījumu centrs TNS BMF – http://www.tns.lv
3.Latvijas reklāmas asociācija – http://www.lra.lv
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Prakse I. Projektu izstrāde un
analīze
VadZ5081
10
15
160
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība
18.02.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors prof. Žaneta Ilmete
Biznesa vadības mağistra grāds lekt. Daiga Āboltiņa
Priekšzināšanas
VadZ5063, Projektu vadīšanas teorija
VadZ5078, Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē
VadZ5079, Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti
Kursa anotācija
Studiju prakses mērķis ir nostiprināt studiju procesā gūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas projektu izstrādē un organizācijā, analizējot minētos procesus konkrētā uzņēmumā vai
organizācijā.
Rezultāti
Sekmīgi izstrādājot prakses darbu (prakses darbs noformējams datortehnikā un saturiski tam
jāatbilst prakses programmai), studenti iegūst profesionālu kompetenci, kas ļauj izstrādāt un
organizēt projektus uzņēmumos un organizācijās.
Kursu apraksts-plāns
1. Iepazīšanās ar uzņēmumu
2. Projektu izstrādes principi
3. Projektu finansēšana un grāmatvedības organizācija
4. Projektu organizatoriskā uzbūve
5. Projektu vides analīze
6. Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses ietvaros studenti veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību,
sagatavotību, zināšanas un prasmes.
Studenti vāc detalizētu informāciju par izvēlēto uzņēmumu, izvēlas pētījuma un analīzes
metodes, izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus, apkopo rezultātus, izdara
secinājumus un izstrādā priekšlikumus. Studenti sagatavo prakses atskaiti.
Prakses noslēgumā studenti iesniedz atskaiti par praksi kopā ar prakses vietas
apstiprinājumu/atsauksmi par prakses veikšanu.
Atbilstoši Sabiedrības vadības katedras prasībām studentiem jāaizstāv prakses atskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Burke,R,. Project Management, Planing& Control Techniques.-4-th Edition- John
Wiley&Sons, Ltd, 2003, 341 p.
2. Clifford, F. Gray, Erik W. Larson. Project Management: The Managerial
Process.- 3-th Edition-Irwin/ Mc Graw Hill, 2006,-528 p.
3. Kerzner, H.Project Management: A Systems Approach to Planning Scheduling and
Contolling,-9-th Edition, John Wiley&Sons, Inc. New York, 2005, 873 p.
4. Meredith, J. R. and Mantel, S., J. Project Management, A Managerial Approach. – 5th ed.,
John Wiley&Sons, Inc., 2003, 690 p.
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Literatūra (02-papildliteratūra)
1. ICB – IPMA Competence Baseline. Version 3.0, IPMA Editorial Commitee: Caupin G.,
Knopfel H., Koch G., Pannenbacker K., Perez-Polo F., Seabury C. – Netherlands, 2006.
2. Ilmete Z. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas.- Rīga:
LNPVA, 2004,-75. lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls „Projektu vadīšana”. LNPVA
2. International Poject Management Journal
3. www.likumi.lv

69

Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Prakse II. Projektu vadīšanas
procesi
VadZ6030
16
24
256
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība
18.02.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori
Dr. Ekonomikas doktors prof. Žaneta Ilmete
Biznesa vadības mağistra grāds lekt. Daiga Āboltiņa
Priekšzināšanas
VadZ5061, Multiprojektu vadīšana
VadZ5077, Projekta vadīšanas procesa metodes un instrumenti
Kursa anotācija
Prakses mērķis ir ļaut studentiem izpētīt un analizēt projekta starta, plānošanas, kontrolinga,
noslēguma un multiprojektu vadīšanas procesus konkrētā uzņēmumā vai organizācijā, kā arī
informāciju tehnoloģijas pielietošanu projektu vadīšanā.
Rezultāti Sekmīgi izstrādājot prakses darbu (prakses darbs noformējams datortehnikā un
saturiski tam jāatbilst prakses programmai), studenti iegūst profesionālu kompetenci, kas ļauj
vadīt projektus uzņēmumos un organizācijās.
Kursu apraksts-plāns
1. Iepazīšanās ar uzņēmumu
2. Projektu starts
3. Projektu plānošana
4. Projektu kontrolings
5. Projektu noslēgums
6. Multiprojektu vadīšana
7. Informācijas tehnoloģiju izmantošana
Pasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses ietvaros studenti veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību,
sagatavotību, zināšanas un prasmes.
Studenti vāc detalizētu informāciju par izvēlēto uzņēmumu, izvēlas pētījuma un analīzes
metodes, izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus, apkopo rezultātus, izdara
secinājumus un izstrādā priekšlikumus. Studenti sagatavo prakses atskaiti.
Mācību prakses noslēgumā studenti iesniedz atskaiti par praksi kopā ar prakses vietas
apstiprinājumu/atsauksmi par prakses veikšanu.
Atbilstoši Sabiedrības vadības katedras prasībām studentiem jāaizstāv prakses atskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Burke,R,. Project Management, Planing& Control Techniques.-4-th Edition- John
Wiley&Sons, Ltd, 2003, 341 p.
2. Clifford, F. Gray, Erik W. Larson. Project Management: The Managerial
Process.- 3-th Edition-Irwin/ Mc Graw Hill, 2006,-528 p.
3. Kerzner, H.Project Management: A Systems Approach to Planning Scheduling and
Contolling,-9-th Edition, John Wiley&Sons, Inc. New York, 2005, 873 p.
4. Lomnitz G. Multiprojektmanagement. Projekte planen, vernetzen und steuern. – Verlag
Moderne Industrie, 2001, 308 S.
5. Meredith, J. R. and Mantel, S., J. Project Management, A Managerial Approach. – 5th ed.,
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John Wiley&Sons, Inc., 2003, 690 p.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. ICB – IPMA Competence Baseline. Version 3.0, IPMA Editorial Commitee: Caupin G.,
Knopfel H., Koch G., Pannenbacker K., Perez-Polo F., Seabury C. – Netherlands, 2006.
2. Ilmete Z. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas.- Rīga:
LNPVA, 2004,-75. lpp.
3. Schelle H., Ottmann R., Pfeiffer A. Project manager. – GPM, 2006, 550 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls „Projektu vadīšana”. LNPVA
2. International Poject Management Journal
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Maģistra darbs
VadZ6033
20
30
320
Vadībzinātne
22.02.2008
Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa anotācija
Zinātniski-pētnieciska rakstura darbs, kurā maģistrants apliecina prasmi izmantot studiju gaitā
iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī aizstāvēt izstrādātos priekšlikumus.
Rezultāti
Maģistra darba izstrādē studenti parāda savu prasmi veikt patstāvīgu pētījumu, parāda prasmi
lietot apgūtās zināšanas pētījumu rezultātu analīzē un interpretācijā. Maģistra darbs tiek
izstrādāts atbilstoši pētnieciskā darba prasībām un to ieteicams iedalīt šādās nodaļās: ievads;
pētāmās problēmas teorētiskais pamatojums, ieskaitot zinātniskās literatūras apskatu; esošā
stāvokļa raksturojums konkrētajā pētāmajā objektā; pētāmās problēmas risinājuma izstrāde;
darba secinājumi un priekšlikumi; izmantotās literatūras un avotu saraksts. Pētījuma rezultāti ir
maģistra darba galvenā daļa, kurā autors apliecina prasmi veikt patstāvīgu pētījumu, izmantot
literatūras avotus, parāda prasmi lietot apgūtās zināšanas pētījumu rezultātu analīzē un
novērtēšanā, izdarīt secinājumus.
Kursu apraksts-plāns
1. Maģistra darba satura sākotnējais izklāsts un darba tēmas precizēšana
2. Maģistra darba izstrāde
3. Maģistra darba priekšaizstāvēšana
4. Maģistra darba noformēšana un iesniegšana
5. Maģistra darba aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Maģistra darba ieteicamais apjoms ir 60-70 lappuses. Maģistra darbs tiek aizstāvēts Projektu
vadīšanas studiju programmas gala pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. Maģistra grāda
pretendents sniedz līdz 10 minūtes ilgu ziņojumu, kurā ietver maģistra darba mērķi, uzdevumus,
tēmas izvēles motivāciju un pētāmās problēmas (hipotēzes) pamatojumu, izmantotās metodes un
faktisko materiālu, faktiskā materiāla analīzi, diskutē darba rezultātus, iepazīstina ar galvenajiem
secinājumiem un priekšlikumiem, un atbild uz komisijas locekļu, recenzenta un citu klātesošo
jautājumiem. Darbu recenzē viens recenzents.
Literatūra (01-mācību literatūra)
LU EVF Publiskās pārvaldes katedras metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei un
aizstāvēšanai projektu vadīšanas programmas studentiem. Rīga, 2008.
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2. pielikums
Informācija par studiju programmas
realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem
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Mācībspēku saraksts
Nr. Vārds
p.k.
1. Daiga
2. Anda
3. Edvīns

Uzvārds

Grāds

Amats

Āboltiņa
Batraga
Danovskis

M. soc. zin.
Dr.ekon.
M. jur. zin.

lektore
docente
lektors

Statuss
LU
Pamata
Pamata
Pamata

4.
5.
6.
7.
8.

Aivars
Žaneta
Vizma
Andris
Māris

Goldšteins
Ilmete
Niedrīte
Putniņš
Pūķis

Dr.inž.
Dr. ekon.
Dr. ekon.
Dr. vēst.
Dr.ekon.

asoc.prof.
profesore
asoc. prof.
asoc.prof.
docents

9.

Inga

Šīrante

M.ekon.

pasniedzēja

Pamata
Pamata
Pamata
Pamata
Blakus
darbā
ievēlēts
LU
Pamata

10.
11.
12.

Daina
Marija
Inesa

Šķiltere
Dr.ekon.
Volodina
Dr.ekon.
Vorončuka Dr.ekon.

profesore
Asoc. prof.
profesore

Pamata
Pamata
Pamata
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Pamatdarba vieta
LU EVF
LU EVF
LU JF, Zvērinātu
advokātu birojs Raidla
Lejiņš & Norcous
LU EVF
LU EVF
LU EVF
LU EVF
Latvijas pašvaldību
savienība
LU Atomfizikas un
spektroskopijas
institūts,
SIA „D.Daņēvičas
revidentu birojs”
LU EVF
LU EVF
LU EVF

Mag.sc.soc., lektores Daigas Āboltiņas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1971

Izglītība:
1989.-1994.

Studijas LU Vadības un ekonomiskās informātikas
fakultātē Ekonomikas informātikas speciālitātē
1994.-1996. maģistratūras studijas LU Ekonomikas un vadības
fakultātē
1999. -2003. doktorantūras studijas LU Ekonomikas un vadības
fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1994.
1996.

inženierekonomista kvalifikācija
maģistra grāds biznesa vadībā

Nodarbošanās:
1996. lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātē
1996.- 2005. lektore un vecākā konsultante projektu vadīšanas
jomā LU Pašvaldību un projektu vadības valsts
mācību centrā
2005. lektore projektu vadīšanā „Projektu vadīšanas un
komercizglītības centrā”
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. D. Āboltiņa. Ideju radīšanas metodes un paņēmieni//Starptautiskās konferences “Personāla
vadīšana Latvijā: pieredze un vīzijas” rakstu krājumā, Rīga, 1998.
2. D. Āboltiņa. Institūcijas projektorientētā organizācijā//LU Zinātniskie raksti. - Latvijas
Universitāte, Rīga, 636/2.sēj., 2001.
3. D. Āboltiņa. Ieskats projektorientētā uzņēmējdarbībā//žurnālā “Projektu vadīšana”, Nr.1,
2001., 39.-42.lpp.
4. Ž. Ilmete, D. Āboltiņa. First experience of Project Management certification in Latvia//In:
IPMA WORLD CONGRESS on Project Management 19- 20 June 2004.-Budapest, 2004
5. D. Āboltiņa. Programmprodukta Microsoft Project 2003 lietotāja rokasgrāmata. – Rīga,
Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs, 2007, 44 lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

7
6

Zinātniski pētnieciskā darbība:
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens - projektu, multiprojektu, projektu portfeļu un
programmu vadīšana.
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Akadēmiskie kursi:
Projektu vadīšana
Multiprojektu vadīšana
Projektu vadīšanas procesa
metodes un instrumenti
Projektu vadība un finansēšana
Projektu vadība

A daļa
A daļa

4 KP
2 KP

A daļa
B daļa
B daļa

6 KP
4 KP
2 KP

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
• Starptautiski sertificēts projektu vadīšanas speciālists (IPMA Level D: Certified Project
Management Associate)
• Profesionālā stažēšanās ārvalstīs:
1. Brēmenes Universitātē, Projektu vadīšanas un ekonomikas informātikas institūtā,
Vācijā;
2. Dortmundes Augstskolā, Ekonomikas fakultātē, Vācijā.
• Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (LNPVA) Valdes locekle
• Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) Sertifikācijas un validācijas Paneļa
locekle

2009. gada 11.septembris
Daiga Āboltiņa
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Dr.oec. docente Andas Batragas
dzīves un darba gājums.
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1962.

Izglītība:
1980.- 1984. studijas LVU Finansu un tirdzniecības fakultātē
1989.- 1991. aspirantūra LU Finansu un tirdzniecības fakultātes
Tirdzniecības ekonomikas katedrā.
1994. – 1995. mācības Valsts Administrācijas skola.
1994.
kvalifikācija “Inovācijas augstskolu didaktikā”.
2004.
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide /Inovācijas
augstākās izglītības sistēmā, Augstskolu didaktikā
un Izglītības darba vadībā.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1994
2005

Komerczinību maģistrs.
Ekonomikas doktora grāds tirgzinībā (Dr.oec.)

Nodarbošanās:
1984. – 1987. pasniedzēja Rīgas kooperatīvajā tehnikumā.
1987. – 1989. nodarbinātā palīgražošanā Bauskas raj. K/zs “Viesturi”.
1989. – 1992. asistente LU Finansu un tirdzniecības fakultātē,
Tirdzniecības ekonomikas katedrā.
1992. – 1995. asistente LU Ekonomikas fakultātē, Tirdzniecības
ekonomikas/Komerczinību katedrā.
1995.– 1998. lektore LU Ekonomikas fakultātē, Komerczinību katedrā/
Pakalpojumu uzņēmējdarbības un tirgvedības katedrā.
1998. –2004. lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Tirgvedības
un kvalitātes vadības institūtā.
2004. –2005. asistente LU Ekonomikas un vadības fakultātes,
Tirgvedības un kvalitātes vadības institūtā.
No 2006.docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes,
Tirgvedības un kvalitātes vadības institūtā.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Batraga A. “Reklāmas ietekme sabiedrībā”/ Ekonomikas un vadības zinību attīstības
problēmas,IV: LU Zinātniskie raksti, 647. sēj./Zin. Redaktore asoc. Prof. E. Dubra –
Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. –908lpp./t. sk. aut.42.-52.lpp.
2. Batraga. A “Advertising in Latvia”/ More Advertising Worldwide;(Ed.) Ingomar Closs
/With contributions by I. Abdullah.......- Berlin; Heidelberg; New York Barcelona; Hong
kong; London; Milan; Paris; Tokyo: Springer 2002 /ISBN 3 –540 –42994 8 / t. sk. aut.
135.- 159.lpp.
3. Batraga A. „Sabiedriskās attiecības, to attīstības iespējas.”/Latvijas Universitātes raksti
660. sējums vadības zinātne – Rīga: Latvijas Universitāte/ Zinātne, 2003. - 365lpp./t.sk.
aut.126.-139.lpp./ ISBN 9984-767-06-03
4. Batraga A.” Potential of the modern forms of marketing communication”./ Scientific
Achievments for Wellbeing and development of society, Proceedings of the international
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5.
6.
7.

8.

scientific conference March4-5, 2004./ Rezekne Higher education institution. – Rezekne,
2004.- 145p./ t.sk. aut. 14. – 22.lpp./ISBN 9984-585-34-4
Batraga A., K. Dervojeda „Zīmola veidošana un vadīšana mūsdienu organizācijā”
./Latvijas Universitātes raksti, vadības zinātne – Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. 683lpp./t.sk. aut.388.-410.lpp./ ISBN 978-9984-802-28-2.
Batraga A., Kalniņa N. „Latvijas uzņēmumu integrēto mārketinga komunikāciju
stratēģiju īpatnības” ”./ Latvijas Universitātes raksti, vadības zinātne – Rīga: Latvijas
Universitātes raksti 2007.
Батрага А., Крумина А. « Логистические и маркетинговые функции упаковки.
Търговията всъвременното общество: теория и практика.» Сборник с доклади.Изд.
«Наука и икономика» Икономический университет – Варна 2008. 585c. ISBN 978954-21-0371-4
Batraga A., J.Šalkovska “The Problem of Latvian Interpretation of the Term “Marketing”
in Education and Globalization Context”. IESNIEGTS PUBLICĒŠANAI.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

30
5

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1989.-1995. Zinātnisks pētījums „Latvijas ekonomisko sakaru attīstība.”
1995.- Zinātnisks pētījums „Tirgvedības komunikāciju attīstība Latvijā.”
Starptautiskās konferences “Current issues in management of business and society development
– 2009 (Biznesa un sabiedrības attīstības vadības aktualitātes – 2009) May 7 – 9, 2009
University of Latvia. Rīcības komitejas locekle.
Akadēmiskie kursi:
• Lietvedība. Vadības zinību bakalaurs.2 krp. A daļa
• Preču virzīšanas tirgū metodes. Vadības zinību maģistrs. 4krp.B daļa
• Preču realizācijas vadīšana. Vadības zinību maģistrs. 4krp.B daļa
• Projektu mārketings profesionālā maģistra studiju programma "Projektu vadīšana" 2
krp.B daļa
• Tirgvedība I . Vadības zinību bakalaurs. 4krp.B daļa
• Tirgvedība II Vadības zinību bakalaurs. 4krp.B daļa
• Tirgvedības komunikācijas. Vadības zinību bakalaurs. 4 krp. B daļa
• Reklāma tīmeklī. EBLVS profesionālā programma B daļa 2krp.
• Lietvedība. Finanšu sektora vadības profesionālā programma2krp B daļa.;
Māszinību profesionālā programma A daļa 2krp.
• Tirgvedības komunikāciju pamati. Literārais redaktors profesionālā programma B daļa
2krp
• Lietvedība. Tiesību zinātņu profesionālā programma C daļa 2krp
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
LU EVF Domes locekle.
LU Ekonomikas Promocijas padomes zinātniskā sekretāre.
2009. gada 11.septembrī.
Anda Batraga
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Mag.iur. Edvīna Danovska
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1986.

Izglītība:

2001.-2004.
2004.-2007.
2007.-2009.
2009.-

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā iegūta vispārējā vidējā
izglītība
Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds
tiesībzinātnē ar izcilību (diploms Nr. BD C 4129)
Latvijas Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds
tiesībzinātnē un jurista kvalifikācija ar izcilību (diploms
Nr. PD E 2827)
Latvijas Universitāte, studijas Juridiskās zinātnes doktora
studiju programmā

Nodarbošanās:
2006.-2008.
2006.2007.-2009.
2008.-

valdes loceklis European Law Students Association (ELSA)
Latvija
jurists zvērinātu advokātu birojā Raidla Lejiņš & Norcous
stundu pasniedzējs, zinātniskais asistents Latvijas
Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu
katedrā
dekāna palīgs projektu jautājumos Latvijas Universitātes
Juridiskajā fakultātē

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Danovskis E. Kā pareizi atrisināt juridisku kāzusu. Praktisks analīzes piemērs. Jurista
Vārds. 2006. 9. maijs, Nr. 18(421)
2. Danovskis E. Līgumu iztulkošana. Jurista Vārds. 2007. 21. augusts, Nr. 34(487)
3. Danovskis E. Iestādes lēmuma un civiltiesiska līguma mijiedarbība. Jurista Vārds. 2009.
28. jūlijs, Nr. 30 (573), 4-15.lpp.
4. Danovskis E. Ceļu satiksmes negadījuma izraisītāja noskaidrošana. Jurista Vārds. 2009.
24. marts, Nr. 12 (565), 16.-18.lpp.
5. Danovskis E., līdzautori: Lejiņš Ģ., Salims J., Zīle K., Aljēns M., Rektiņa- Hitrova A.,
Volkova M., Zeltiņš U., Lauskis G., Puriņa I. Tiesvedības rokasgrāmata. Rīga: Dienas
Bizness, 2009
6. Danovskis E., Klimoviča A. Ja informācija par preci nav valsts valodā. Saldo, 2009. 17.
jūnijs, Nr. 11(100)
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

4
12

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1. Latvijas Universitātes zinātniskais projekts Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII.
nodaļa. Cilvēka pamattiesības, 2009. gads, finansētājs- Latvijas Universitāte, amatszinātniskais asistents).
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2. Latvijas Universitātes zinātniskais projekts Reliģisko organizāciju likuma komentāri, 2008.
gads, finansētājs- Latvijas Universitāte, amats- projekta vadītāja asistents.
Akadēmiskie kursi:
1. Publiskās tiesības
A daļa
2. Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti B daļa
Edvīns Danovskis
2009. gada 11.septembrī

80

4 KP
3 KP

Dr.inž., asoc.prof. .Aivara Goldšteina
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1940.

Izglītība:

1959.-1964.

Studijas Daugavpils Pedagoģiskā Institūta
Fizikas-matemātikas fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1980.
1991.
1992.
2003.

Tehnisko zinātņu kandidāts
Latvijas Universitātes docents
Nostrificēts inženierzinātņu doktora grāds, Dr.inž.
Latvijas Universitātes asociētais profesors

Nodarbošanās:
1965. - 1969. vec. laborants Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības
fakultātē
1970. - 1973. inž.-konstruktors ZA Koksnes ķīmijas institūtā
1973. - 1982. jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks ZA Koksnes
Ķīmijas institūtā
1982 .- 1987. vecākais zinātniskais līdzstrādnieks LU Ķīmijas fakultātē
1987. - 1999. docents LU Finansu un tirdzniecības fakultātes
prečzinību katedrā
1996. - 2001. direktors Latvijas – Dānijas K/U „Yumara Wood
Industries”
1999. - 2003. docents LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Tirgvedības un kvalitātes vadības institūtā
2003. asoc. profesors LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Tirgvedības un kvalitātes vadības institūtā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. A. Goldšteins, M. Krūze. Kvalitātes vadības metodoloģiju pielietojuma analīze. – Rēzekne,
RA izdevniecība, 2006. – 270. – 278.lpp.
2. I. Lapa, A. Goldsteins. QFD metodoloģijas izmantošana uzņēmuma konkurētspējīgās
priekšrocības veidošanā. LU raksti, 706. sēj., Vadības zinātne, 2006. – 689. – 701. lpp.
3. H. Kalkis V. Kalkis, A. Goldsteins, J. Svirksts. Business ergonomics – Basis to Increase the
Productivity of Enterprise and Employers` Well-being at Work. International
interdisciplinary scientific conference Society, Health, Welfare: Riga, Novemeber 8-9, 2007.
5. A.Goldšteins ,M. Krūze. Pārmaiņu vadība organizācijā. Starptautiskā konference Tautsaimniecības problēmas un risinājumi:Rēzekne,2008.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

57
28

Zinātniski pētnieciskā darbība :
1993. – 2001. Zinātniskais konsultants marketinga un produktu vadības jautājumos Latvijas –
Dānijas K/U „Yumara Wood Industries”.
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Koksnes produktu kvalitātes pētījumi saistībā ar tirgus pieprasījumu Skandināvijas valstīs un
Viduseiropā. Pētītas kvalitātes vadības sistēmas lielākajos Dānijas uzņēmumos.- A/S „Ugild
Sawindustry, A/S Borup Designe”, A/S Danish Hardwood”, A/S Therma Scandia un Zviedrijas
A/S „Kaas Steelconstruction”, A/S „Marlbodal”. Izmantojot šos pētījumu rezultātus, sagatavoti
mācību līdzekļi Tirgvedības un kvalitātes vadības institūta studentiem un maģistriem.
2001.
Dalība (vad. pētnieks) zinātniski pētnieciskās programmas LZP 01.0083 izpildē
saistībā ar vairāku augstskolu (LU, RTU, Dānijas Tehniskā augstskola) kopprojektu vides
problēmu risināšanā.
2004. - 2008. Dalība LR Ekonomikas ministrijas un Latvijas Kvalitātes asociācijas organizētajās
8., 9.,10. un 11. gadskārtējās visaptverošās kvalitātes vadības jautājumiem veltītajās
starptautiskajās konferencēs Rīgā,
Akadēmiskie kursi:
1. Kvalitātes raksturotāju novērtēšana
2. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma
3. Vides kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana
4. Standartizācija un marķēšana
5. Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana
6. Produktu kvalitāte
7. Kvalitātes vadības metodes
8. Produktu kvalitātes vadība
9. ES muitas procedūras

B daļa
B daļa
B daļa
B daļa
B daļa
B daļa
B daļa
B daļa
B daļa

4 KP
4 KP
4 KP
4 KP
4 KP
4 KP
2 KP
4 KP
2 KP

Papildus ziņas par profesionālo darbību :
Latvijas Universitātes EVF Domes loceklis.
Tirgvedības un kvalitātes vadības institūta ,bet pēc nosaukuma maiņas - Tirgvedības katedras
kvalitātes vadības profesoru grupas vadītājs. Ikgadējo , LU un EVF organizēto , zinātnisko
konferenču kvalitātes vadības sekcijas darba organizētājs un vadītājs.
No 2004. gada līdz šim brīdim Rēzeknes augstskolas ekonomikas fakultātes maģistru
aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētājs.
Par dalību ikgadējās Latvijas Kvalitātes Asociācijas un Ekonomikas ministrijas organizētajās
starptautiskajās ,kvalitātes vadības jautājumiem veltītajās konferencēs un semināros saņemti
sertifikāti un apliecības: Nr.018/2004 no25.11.2004; Nr.80/06 no 24.11.2005; Nr.182/07 no
22.11.2007.

2009.gada 11. septembris
Aivars Goldšteins
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Dr.ekon., prof. Žanetas Ilmetes
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1938.

Izglītība:

1956. – 1961.
1969. – 1974.
1972. – 1973.
1991. – 1994.
1992. – 1993.

Studijas Latvijas Valsts Universitātē, Ekonomikas
un juridiskajā fakultātē
Aspirantūra Latvijas Valsts Universitātē
Stažēšanās Berlīnes Ekonomikas augstskolā, Datu
automatizētās apstrādes katedrā
Kursi Zviedrijā (6 nedēļas), Dānijā, Vācijā u.c. par
projektu vadīšanas problēmām un menedžmentu
Studiju kursi Briselē Brīvajā Universitātē par vadības un
projektu vadīšanas problēmām

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1974.
Ekonomikas zinātņu kandidāte
1975. – 1989. Docente Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas
fakultātē
1989. – 1996.

Profesores vietas izpildītāja Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātē

1992.

Nostrificēta ekonomikas zinātņu doktore
1999-2003. Asociētā profesore Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātē

2003

Profesore Latvijas Universitātes Ekonomikas un
vadības fakultātē

1987. - 1993.

dekāne LU Vadības un ekonomikas informātikas
fakultātes
direktore LU Pašvaldību un projektu vadības valsts
mācību centra
viesprofesore Projektu vadīšanā Dortmundes Augstskolā
(Vācijā)
pasniedzēja LU Pašvaldību un projekta vadīšanas mācību
centrā profesionālajām projektu vadīšanas kursam
docente Latvijas Universitātes Vadības un
ekonomikas informātikas fakultātes Publiskās
vadības katedrā
asociētā profesore Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātes Publiskās
pārvaldes katedrā
profesore Latvijas Universitātes Ekonomikas un
vadības fakultātē

Nodarbošanās:
1991. - 2005.
1994. – 1996.
1996. - 2005.
1996. – 1999.
1999. - 2003.
2003. -

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Ilmete Ž. Ievads projektu vadīšanā // Personāla vadīšana Latvijā: problēmas un risinājumi.Rīga: Vērmaņparks, 1997. – 130. – 167.lpp.
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2. Ilmete Ž. Staatliches Trainingszentrum für Kommunalverwaltung und Projektmanagement an
der Universität Lettlands: Erfahrungen aus sechs Jahren Tätigkeit. - Schriftenreihe „Arbeit,
Organisation und Personal im Transformations-prozeß“, Band 7 „Führungskräfte im
osteuropäischen Transformationsprozeß“, Hrsg. von R. Lang, C.Baitsch, P. Pawlowsky. München und Mering, Rainer Hampp Verlag, 1998., S. 483.-487.
3 Ilmete Ž. Projektu vadīšanas fāžu apraksts // Personāla vadīšana Latvijā: pieredze un vīzijas. –
Rīga: Vērmaņparks, 1998. – 67. – 97.lpp.
4. Ilmete Ž. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati // Projektu vadīšana. - Nr.1.Latvijas Nacionālā projemtu vadīšanas asociācija, Rīga,1999., 34.-38.lpp.
5. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas attīstības tendences Latvijā. - LU Zinātniskie raksti. Ekonomikas
un vadības zinību attīstības problēmas.- Rīga, Latvijas Universitāte, 628.sēj., 2000.,50.52.lpp.
6. Ilmete Ž., Āboltiņa D. Projektorientētas organizācijas specifika un tās attīstības iespējas
Latvijā. - LU Zinātniskie raksti. Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas. - Rīga,
Latvijas Universitāte, 628.sēj., 2000., 52.- 54. lpp.
7. Ilmete Ž. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs// Projektu vadīšana.- Nr.1.Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2000. –24.-28.lpp.
8. Ilmete Ž. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija – Starptautiskās projektu vadīšanas
asociācijas biedrs// Projektu vadīšana.- Nr.1.- Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas
asociācija, Rīga, 2000. – 2.- 3.lpp.
9. Ilmete Ž. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. Projektu vadīšanas personāla
sertifikācija// Projektu vadīšana.- Nr.3.- Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija,
Rīga, 2001. – 2.- 3.lpp.
10. Ilmete Ž. Projektu vadīšana. Grāmatas fragmenti// Projektu vadīšana.- Nr.3.- Latvijas
Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2001. – 35.- 38.lpp.
11. Ilmete Ž. Initiierung, Aufbau und Taetigkeitsprofil eines nationalen PM-Fachverbandes //
Hrsg. von Griesche D., Meyer H., Doerrenberg F. Innovative managementaufgaben in der
nationalen und internationalen Praxis. – Deutscher Universitaets-Verlag, Wiesbaden, 2001. –
S. 519.-527.
12. Ilmete Ž. Projektu vadītāju sastāva izpēte un analīze. - LU Zinātniskie raksti. Ekonomikas
un vadības zinību attīstības problēmas, II. – Rīga, Latvijas Universitāte, 636.sēj., 2001., 157.163. lpp.
13. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas Nacionālā projektu
vadīšanas asociācija, Rīga, 2004. 75. lpp.
14. Ilmete Ž. Projekts kā instruments uzņēmējdarbības konkurentspējas attīstībai.- Latvijas
Vēstnesis, 2004. 6. Februāris
15. Ilmete Ž. Projektu vadītāju starptautiskā sertifikācija Latvijā – norise un secinājumi. –
Latvijas statistikas institūta zinātniskie raksti „Statistika un pārvaldes problēmas – 2006” –
Rīga, Latvijas statistikas institūts, 2006., 24 – 36. lpp.
16. Ž. Ilmete. Projektu vadīšanas kompetences līmeņa izvērtējums Latvijā. LU Zinātniskie raksti.
Ekonomika, IV,- Rīga, Latvijas Universitāte, 718. sējums, 2007., 134 – 151.lpp.
17. Ž. Ilmete.Projektu vides analīze. Latvijas Republikas centrālās statistikas pārvaldes
zinātniskie raksti „Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2009 „-Rīga, Latvijas Republikas
centrālā statistikas pārvalde, 2009., 32-41. lpp.
18. Ž. Ilmete. Lomas un to sadales problēmas projektos.. Latvijas Republikas centrālās
statistikas pārvaldes zinātniskie raksti „Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2009 „-Rīga,
Latvijas Republikas centrālā statistikas pārvalde, 2009., 41-47. lpp.
19. Ž. Ilmete. Projektu vadīšanas profesionalizācijas galvenie virzieni. LU Zinātniskie raksti.
Rīga, Latvijas Universitāte,2009., 17 lpp. (pieņemts publicēšanai).
Mācību literatūra:
1. Ž.Ilmete (kopā ar līdzautoriem). Datu automatizētās apstrādes pamati.-Rīga, Zvaigzne,
1978., 215. lpp.
84

2. U. Grīviņš, E. Ilmets, Ž. Ilmete, E. Vanags. Uzņēmuma automatizētā vadības sistēma.Rīga, Zvaigzne, 1981., 270. lpp.
3. Ž. Ilmete. Datu mašinapstrādes sistēmas projektēšana.- Rīga, Zvaigzne, 1989.,146. lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
60
Konferenču tēzes
15
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1992
TEMPUS Eiropas kopprpjektat „ Tūrisma izglītības programma Latvijā”vadītāja
Latvijā
1992, 1993, 1994.- Sadarbības programmas ar Zviedriju Latvijas puses koordinātore.
1994, 1995, 1996 1997 1998- „Transfēra Programma „Menagement in Latvia”-koordinātore un
izpildītāja
1993-1995. Multiplier- Programme: Project Management and Technology Transfer
(PROMT) -Latvijas puses koordinātors.
1998. – 2001. TEMPUS Phare Eiropas kopprojekta “Tālākizglītība Latvijas integrēšanās
veicināšanai Eiropas Savienībā” (Nr.IB_JEP-13245-98)- projekta koordinātors.
(Finansējuma apjoms: 200 000 EUR)
2001. – 2002. Kanādas – Latvijas kopprojekta “Privatizēto māju apsaimniekošanas organizēšana“dalībnieks
2002. Starptautiska zinātniska pētījuma “Projektorientēto sabiedrību benčmarkings”
sadaļas “Latvija kā projektorientēta sabiedrība” vadītājs (Pētījums tiek veikts
saskaņā ar Starptautiskā projektu vadīšanas asociācijas - IPMA zinātnisko
pētījumu plānu 2001-2003. Pētījuma vadītājs – Vīnes ekonomiskās universitātes
profesors R. Gareis)
Kopš 1997
Journal for East European Management Studies (JEEMS) redkolēģijas loceklis
Kopš 2006. Baltic Journal of Management Editorial Advisory Board Member
Akadēmiskie kursi:
Projektu vadīšana
Projektu vadīšanas problēmas
Projektu vadīšanas teorija
Projektu vadīšanas procesa metodes un instrumenti

A daļa
A daļa
A daļa
A daļa

4 kredītp.
2 kredītp.
4 kredītp.
6 kredītp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
1998. –
1999. –
1999. –
1999. 2002.–
2008-

Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas Valdes priekšsēdētāja
Starptautiskās Projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) Padomes locekle
Žurnāla „Projektu vadīšana” galvenā redaktore
Vadības zinātnes doktorantūras padomes locekle
Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) Pirmā assesore (First Assessor)
un aktuālā asesore (Actual Assessor) projektu vadīšanā, kā arī piešķirts „B” līmeņa
starptautiskā apstiprinātā Projektu vadītāja kvalifikācija
Profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana „ direktore

2009. gada 11. septembrī
Žaneta Ilmete
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Dr.oec., asoc.profesores Vizmas Niedrītes
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:

1938.

1962.
1965.-1968.

pabeigtas studijas LVU Ekonomikas un juridiskajā fakultātē
iegūstot kvalifikāciju “ekonomists”.
Latvijas PSR ZA Ekonomikas institūts, aspirante.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1971.
Ekonomikas zinātņu kandidāte
1975.
LVU Rūpniecības ekonomikas un plānošanas katedras
nosaukums
1992.
Ekonomikas doktors, LU docenta akadēmiskais nosaukums.
1999.
LU asociētā profesore.
Nodarbošanās:
1962.-1963.
1964.-1965.
1968.-1971.
1971.-1973.
1973.-1974.
1974.-1982.
1982.-1990.
1983.-1989.
1990.
1993.
1997.
No 1999.g.

docenta

Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca, montāžas cehs, ekonomistenormētāja
Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca, plānu nodaļa, vecākā
ekonomiste
Latvijas PSR ZA Ekonomikas institūts, jaunākais zinātniskais
līdzstrādnieks
Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības
ekonomikas un plānošanas katedras vecākā pasniedzēja
Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības
ekonomikas un plānošanas katedras docente
Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības
ekonomikas un plānošanas katedras vadītāja
Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības
ekonomikas un plānošanas katedras docente
LVU Ekonomikas fakultātes dekāna vietniece
Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas
fakultātes Vadībzinību katedras docente
Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas
fakultātes Vadībzinību katedras vadītāja
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes
Vadībzinību katedras vadītāja
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes
Vadībzinību katedras asociētā profesore

Nozīmīgākās publikācijas un mācību literatūra:
1. Darba dzīves kvalitāte kā uzņēmējdarbības vides elements. 15th International Conference of
WACRA – EUROPE e.V.Summarus. Part 2. 1998., 0,3 a.l., 3 lpp.
2. Inovatīvā uzņēmējdarbība un tās veicināšana // Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas
ceļā uz Eiropas Savienību. Starpt.zin.konf. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2000., 268.273.lpp.
3. Studiju satura veidošana mūsdienu augstākā ekonomiskā izglītībā // Izglītotā sabiedrība un
jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā. Starpt.zin.konf. Banku augstskolā. R.: Apgāds
“Rasa ABC”, 2001., 180.-183.lpp.
86

4. Intelektuālo organizāciju vadīšana mainīgā vidē. LU Raksti. 660.sēj. R.: LU, 2003., 215.223.lpp.
5. Intelektuālo organizāciju vadīšanas īpatnības 21.gadsimtā. Rakstu krājums „Kas ir labi un
kas ir slikti”. „Rezultatīvie rādītāji un efektivitātes vērtējums publiskā sektora uzņēmumos”.
R.: Latvijas Radio, 2005. 73.-84.lpp. Tulkojums angļu val. 85.-97.lpp.
6. Stratēģisko pārmaiņu vadīšana augstskolā kā studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma.
Latvijas Universitātes raksti. 721.sējums. Vadības zinātne. R.: Latvijas Universitāte, 2008.,
289.-298.lpp.
Zinātniskās monogrāfijas, raksti
Konferenču tēzes
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi

7
25
4

Zinātniski pētnieciskā darbība:
darbības virziens – augstskolu studiju procesa organizācija un tā pilnveidošana.
Laika posmā no 1976.g. līdz 2004.g. tika veikti pētījumi augstskolu pedagoģijas jomā: studentu
patstāvīgā darba organizācija un plānošana; studentu praktiskā sagatavošana; mācību procesa
plānošanas, organizācijas un vadīšanas pilnveidošana. 1996.gadā tika vadīts LR Ekonomikas
Ministrijas pasūtīts pētījuma projekts “Jūtīgo preču grupu noteikšana Latvijas rūpniecībā, kuru
ražošanu ietekmē analogu preču imports pa dempinga cenām”. 2002.g. zinātniskā pētījuma “LU
Ekonomikas un vadības fakultātes struktūra un tās pilnveidošanas iespējas” vadītāja.
Akadēmiskie kursi:
• Saimniecisko procesu tehnoloģiju vadīšana
• Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana
• Saimnieciskās darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana
• Uzņēmējdarbības ekonomika
• Stratēģiskā un operatīvā plānošana
• Zinātniskā darba organizācija un vadīšana
• Uzņēmējdarbības vadīšana

A daļa
B daļa
B daļa
A daļa
A daļa
B daļa
B daļa

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Vadības zinību bakalaura un maģistra studiju programmu padomes locekle.
Vadības zinātnes doktorantūras padomes locekle.
Ekonomikas un vadības fakultātes Domes priekšsēdētāja.

Vizma Niedrīte
2009.gada 11.septembrī
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4 KP
4 KP
4 KP
4 KP
4 KP
4 KP
2 KP

Dr.hist., asoc.prof. Andra Putniņa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1950.

Izglītība:

1972.-1977.
1978.-1981.

Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātes
vēstures nodaļā
Aspirantūra Maskavas Valsts universitātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1991.
1992.
1999.
2001.

LLU docents.
vēstures doktora zinātniskais grāds .
LU docents.
LU asociētais profesors.

1977.-1978.
1982.-1982.
1982.–1984.
1984.–1988.
1988.-1990.
1990.-1991.
1991.-1991.
1991.-1991.
1992.-1994.
1994.-1998.
1998.-2001.

asistents LVU Jauno un jaunāko laiku vēstures katedrā
asistents LVU PSRS vēstures katedrā
zinātniskais līdzstrādnieks Partijas vēstures institūtā
vecākais pasniedzējs LLA PSKP vēstures katedrā
LLA partijas organizācijas sekretārs
LLA Humanitārā institūta direktors
docents LLA Vēstures katedrā
docents LLA Sociālo zinātņu katedrā
docents LLA Pedagoģijas katedrā
docents LLU Uzņēmējdarbības katedrā
docents LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vadībzinību
katedrā
asociētais profesors, LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Vadībzinību katedras vadītājs

Nodarbošanās:

Kopš 2007.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. A.Putniņš. Funkcionāla organizācijas kultūra tūrisma uzņēmumā. // LU Zinātnisko rakstu
krājums Vadības zinātne. R.: LU, 2006., 101 - 108. lpp.
2. A.Putniņš. Ilgdzīvojoša uzņēmuma organizācijas kultūra. // Proceedings of the international
scientific conference. New dimensions in the development of society. – Jelgava: LLU, 2006., 24
– 29. lpp.
3. A.Putniņš. Darbinieku novērtēšanas pārrunu motivējošā nozīme. // LU Zinātnisko rakstu
krājums „ Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas. R.: LU, 2002., 622.- 628. lpp.
4. A.Putniņš, J. Vitkovskis . Naudas loma darba motivācijas procesā. // Ekonomikas un vadības
zinību attīstības problēmas. R.: LU, 2001., ( 5 lpp.).
5. А.Путниньш. Проблемы управленческого консультирования в новых организациях.
Мн.: БГЭУ, 2001. 2 lpp.
6. A.Putniņš. Organizācijas dzīves cikls un organizācijas kultūra. // LU Zinātnisko rakstu
krājums Vadības zinātne. R.: LU, 2007. 8 lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos

18
88

Konferenču tēzes

15

Zinātniski pētnieciskā darbība:
2002.g. zinātniskā pētījuma „LU Ekonomikas un vadības fakultātes struktūra un tās
pilnveidošanas iespējas” dalībnieks.
Organizācijas kultūras un darbinieku motivācijas efektivitātes izpēte Latvijas tūrisma firmās.
Kopš 2002. gada.
Akadēmiskie kursi:
1. Vadības teorija
2. Vadīšanas psiholoģija
3. Vadīšanas psiholoģija
4. Lietišķā starppersonu komunikācija
5. Sociālā psiholoģija
6. Sociālā psiholoģija

B daļa
B daļa
B daļa
B daļa
A daļa
C daļa

2 KP
2 KP
3 KP
4 KP
4 KP
2 KP

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
1990.–2006. dalība ārzemju pasniedzēju vadītajos kursos Vadīšanas teorijas, Vadīšanas
psiholoģijas, Vadīšanas audita, Inovāciju vadīšanas, Personāla vadīšanas jomās.
2002.–2007. SIA ” Impro Ceļojumi “ menedžmenta konsultants.
2005.–2006. Dalībnieks starptautiskajā projektā ”Starptautiskā studiju centra izveide Valkā
“(granta līgums Nr.LV 2003/005-876/VAPF/0026 ).
2006. ES Leonardo da Vinci programmas pilotprojekta Nr. LV/03/B/F/PP-172.002 „Ability not
Disability in Employment” rezultātu ekspertīze.

2009.gada 11. septembrī
Andris Putniņš
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Dr.phys., Dr.oec.,doc. Māra Pūķa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas datums

1948.

Izglītība

1966.-1971. Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē
2000.- 2007. Doktorantūra LU Ekonomikas un Vadības fakultātes
Publiskās pārvaldes katedrā
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
1984.
Tehnisko zinātņu kandidāts
1992.
Nostrificēts fizikas doktora grāds, Dr.phys.
2002., 2008 Latvijas Universitātes docents
2007.
Ekonomikas zinātņu doktors, Dr.oec.
Nodarbošanās
1970.-1991. Zinātniski pētnieciskās nodaļas vadītājs Latvijas Zinātņu
akadēmijas Fizikas institūta Speciālajā Magnētiskās
hidrodinamikas konstruktoru birojā
1991.-1994. Valdes priekšsēdētāja vietnieks Rīgas Kurzemes rajona
pašvaldībā
1992.-1994. Budžeta komitejas priekšsēdētāja vietnieks Rīgas pilsētas
Domē
1994.-1995. Valsts pilnvarnieks, Padomes loceklis a/s „Latvijas
krājbanka”
1998.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
parlamentārais sekretārs
1998.-2002. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs
2004.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
parlamentārais
sekretārs
1994.Latvijas Pašvaldību savienība, vecākais padomnieks
2000 docents LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Publiskās pārvaldes katedrā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējos 6 gados)
1.

2.
3.
4.

5.

Pukis M., (2004), The Progress of Regulation of Conflict of Interest in Local
Government in Latvia, in book „Combating Conflict of Interest in Local
Governments in the CEE Countries, edited by Barbara Kudrycka, OSI/LGI,
pp.107-144.
Pūķis M., Ruško J., Valters M., (2004), Publisko funkciju klasifikācija kā līdzeklis
pārvaldes pilnveidošanai, zinātnisko rakstu krājumā „Statistikas un pārvaldes
problēmas”, LSI, Rīga 2004, 110-124.lpp.
Pūķis M., (2005-1), The Renaissance of Local Governments in Latvia (1989-1994),
The Baltic Way to Freedom, Non-violent struggle of the Baltic States in a global
context, Riga, Zelta grauds, 2005, pp.241.-245.
Zacesta L., Pūķis M. (2007), The Possibility of Creating Regional Governments in
the Baltic States: the Case of Latvia, in „Baltic Partnerships. Integration, Growth
and Local governance in the Baltic Sea Region”, ed. By Sylvain Giguere, OECD,
2007, pp.233-244.
Pukis M., (2008), „Administrative Territorial Reform in Latvia”,
Proceedings of the Copenhagen Seminar „Chalanges in Europe’s local and
regional government”, October 1, CEMR, KL, Danish Regions, pp.25-30
90

6.

Pukis M., Zacesta L., (2003-4), Impact of the EU Regional policy on SelfGovernments in the Baltic States, ULRGL/OSI, pp.32
Пукис М., (2008), Система и реформы самоуправлений в Латвии, ССЛ, 103
стр.

7.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos (pēdējos 6 gados) 24
Konferenču tēzes (pēdējos 6 gados)
30
Zinātniski pētnieciskā darbība:
•

Starptautisko pētījumu projektu (ko īstenoja Atklātās sabiedrības institūts Budapeštā un
Vietējās Pašvaldības Publisko pakalpojumu reformu iniciatīva 2003.gadā) dalībnieks
pētījumu ciklā par ES sagaidāmo ietekmi uz pašvaldībām Baltijas valstīs (ES reģionālās
politikas ietekme Latvijā un Baltijas valstīs, ES sociālās politikas ietekme Latvijā).

•

Eiropas Savienības Reģionu komitejas Subsidiaritātes darba grupas loceklis kopš
2006.gada.

Akadēmiskie kursi:
• Politikas analīze
• Publiskās pārvaldes analīzes metodes
• Pašvaldības un demokrātija (Biznesa vadības Koledža)
• Vadības teorija (sagatavots projekts)
• Publiskā sektora stratēģiskā vadība (sagatavots projekts)

A daļa
A daļa
A daļa
B daļa
A daļa

4 kredītp.
4 kredītp.
2 kredītp.
3 kredītp.
4 kredītp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents;
Recenzents E.Vanaga un I.Vilkas monogrāfijai „Pašvaldību darbība un attīstība”, LU
Akadēmiskais apgāds, 2005., LU doktorantu 2009.gada zinātniskajam krājumam
Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs
zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā:
Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks ;
Ministru prezidenta izveidotās Funkciju audita komisijas (2008) loceklis;
Eiropas Municipalitāšu un Reģionu Padomes Vietējās un reģionālās demokrātijas darba grupas
loceklis
ES Reģionu komitejas subsidiaritātes darba grupas loceklis
Māris Pūķis
2009. gada 11. septembris
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Mg.oec. Ingas Šīrantes
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas datums

1965.

Izglītība

1999.-2004.

2004.-2005.

Latvijas Universitāte, ekonomista kvalifikācija (ar
specializāciju ekonomika, finansu un vadības
grāmatvedība, audits, starptautiskie grāmatvedības
standarti)
Latvijas Universitāte, Ekonomikas maģistrs
(ar specializāciju ekonomika, finansu un vadības
grāmatvedība, audits, starptautiskie grāmatvedības
standarti)

Nodarbošanās
2001. –

Grāmatvede-projektu administratore
Starptautiskā Lietišķās Optikas biedrībā

2004.-

Projektu administratore,
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

2006.-

Vecākā eksperte ES 6. un 7. Ietvara programmas projektu
Finansu un juridiskajos jautājumos,
Studiju un zinātnes administrācija

2007-

Pieaicinātais projektu revidents,
SIA „ D.Daņēvičas revidentu birojs”

Papildus ziņas par profesionālo pieredzi projektu grāmatvedībā un uzskaitē:
• ES 6. Ietvara programmas projektos kā projektu administratore:
1. „Mentoring of IST-Multipliers in Associate Candidate Countries – Extension”;
2. „Intensive Training Course”;
3. „Training Network for NCP and support organizations with special focus on
Candidate countries in the areas of FOOD Quality and safety”;
4. „Linking ACC and EU MS food sectors with a view to higher level of
participation in FP6”;
5. „Boosting 4ACC NCPs and their customers to advan-ced partnership, entrepreneurship and competitive-ness for FP6 participation through expanded area of
action by networking , training and catching”;
6. „Partner Search Support for participants in IST Priority by European network of
NCP for IST under the 6th Framework Program”;
7. „Stimulating, Encouraging and Facilitating the Participation of ACC
Nanotechnology and Nanoscience Research Organizations to FP6”;
8. „Building Useful NCP Networks”;
9. „Stimulating participation of Central Europe Agri-Food Sector in the FP 6”;
10. „Mentoring of LifeSciHeatth -Multipliers in the Accession Candidate Countries”;
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11. „Supporting Network in the Baltic Candidate Countries”;
12. „Integrating the Associated Candidate Countries into the 6th Framework
Programme through networking activities and improved NCP services”;
13. „IST-Financial Training and Web Portal for NMS”;
14. "CO-ordination by Best Practice exchange and Knowledge building by the NMPNCPs in an Enlarged European Research Society”;
15. "Integreting and strengthening the European Research Area";
16. "Academic Internet Television network Showcases the best of good practice
activities"
•

ES 7.Ietvara programmas projektos kā projektu administratore:
1. "Trans-national co-operation among Research Potential NCPs";
2. „Trans-national co-operation among National Contact Points for Socioeconomic
sciences and the Humanities (SSH NCPs)";
3. "Coordination action to improve trans-national co-operation of NCPs
REGIONAL";
4. "Promoting International Cooperation for Environmental Research Through
Dissemination and Networking Activities";
5. "European Research Infrastructures Network of National Contact Points";
6. "Trans-national Cooperation among ICT NCP".

•
•
•
•

ERAF projekta administratore projektam „Informācijas tehnoloģijas sirdsdarbības un
asinsrites optiskam monitoringam” (2006-2008)(LU);
ERAF projekta administratore projektam „Jaunas metodes un tehnoloģijas optisko
šķiedru ražošanai un pielietošanai” (2006-2008)(LU);
ESF projekta grāmatvede projektam „RTU un LU starpaugstskolu maģistrantūras studiju
modulis “Medicīnas fizika”” (2006-2008)(RTU);
EK Leonardo da Vinči projekta administratore projektam “CLEAR – Clinical Research
Physician”

Inga Šīrante
2009.gada 12.novembrī
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Dr. ekon., prof. Dainas Šķilteres
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1958.

Izglītība:

1976.-1981.
1982.-1984.

Studijas LU Ekonomikas fakultātē
Aspirantūra LU Ekonomikas fakultātes
Ekonomiskās kibernētikas katedrā
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1989.
Ekonomikas zinātņu kandidāte
1992.
Latvijas Valsts universitātes docente
1992.
Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec.
1999.
Latvijas Universitātes asociētā profesore
2003.
Latvijas Universitātes profesore
Nodarbošanās:
1981.-1988.
1989.-1991.
1992.-1999.
1999.-2002.
2003. -

pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās
kibernētikas katedrā
vecākā pasniedzēja LVU Vadības un ekonomiskās informātikas
fakultātes Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu
(ESVTM) katedrā
docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes ESVTM katedrā
asociētā profesore LU EVF ESVTM katedrā un katedras vadītāja
profesore LU EVF ESVTM katedrā un katedras vadītāja

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pavisam 67):
1. The Spheres and Possibilities of The Use of Business Games. // Almanach des praktischen
Managements in Mittel - Und Ost-Europa. Band № 3. Stralsund, 2003. 85-97 S.
2. The use of business games in problem solving and decision making. (līdzaut. Bausova I.) //
Modelling and Simulation. Minsk, 2004.- 400 p.; 353 – 357 pp.
3. Prediction of Fatigue Crack Growth Process via Artificial Neural Network Technique. (līdzaut.
Nechval K. N., Strelchonok V. F.) // International Journal of Computing. December 2006,
Volume 5, Issue 3. 21-33 p.
4. Reģionālās attīstības prognozēšanas metodika. (līdzaut. Purgailis M., Danusēvičs M.) //
Statistikas un pārvaldes problēmas. Zin. raksti. R.: LSI, 2007.- 171-180 lpp.
5. Main Issues in Evaluating the Professional Mobility of the Workforce in Latvia. (līdzaut.
Danusēvičs M.) // Journal Humanities and Social Sciences: Latvia. 2(51)2007. Social and Human
Capital Towards a Knowledge Economy in Latvia. R.: University of Latvia, Institute of
Economics, Latvian Academy of Sciences, 2007.- 99 p.; 66-75 p.
6. Quality Improvement Methods for Statistical Forecasts. (līdzaut. Krasts J.) // A Journal of the
International Institute for General Systems Studies, Inc. „Scientific Inquiry”, vol. 8, No.2, June,
2007, pp. 183-194
7. Uzņēmumu finansu statistiskā reitinga noteikšana. (līdzaut. Žuka R.) // LU Raksti. 717. sēj.
Vadības zinātne. 2007.- 474 lpp.; 242-253 lpp.
8. An Econometric Analysis of the Financial Factors that Influence the Company Value. (līdzaut.
Averina J.) // Proceedings of International Scientific Conference Finance and Accounting.
Theory and Practice, Development and Trends. R.: 2009.- 473-484 pp.
Nozīmīgākā mācību literatūra (pavisam 18):
1. Šķiltere D. Pieprasījuma prognozēšana. R.: LU, 2001.- 84 lpp.
2. Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. R.: Izglītības soļi, 2003.186 lpp.
3. Vasermanis E., Šķiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. 2., papild. izd. R.: LU, Izglītības
soļi, 2004.- 121 lpp.
4. Šķiltere D., Krasts J. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei kursā „Pieprasījuma

94

prognozēšana”. Rīga: LU, Izglītības soļi, 2005.- 95 lpp.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Vadītie promocijas darbi - 8
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs - pavisam 36.
Līdzdalība Latvijas un starptautiskajos projektos (pavisam 16):
1. Latvijas Labklājības ministrijas un ES Struktūrfondu nacionālā programmas „Darba tirgus
pētījumi”. Pētījums „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums”. 2005.- 2007.
2. RAPLM, Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekts „Reģionālās attīstības uzraudzības un
novērtēšanas informācijas sistēmas apraksta papildināšana un teritoriju attīstības prognozēšanas
un modelēšanas metodikas teritoriju attīstības novērtēšanai izstrādāšana”. 2006.
3. Latvijas Labklājības ministrijas un ES Struktūrfondu nacionālā programmas „Darba tirgus
pētījumi”. Pētījums „Darbaspēka profesionālā mobilitāte”. 2006.- 2007.
Docētie akadēmiskie kursi:
Statistika I (Vadības zinību bakalaura studiju programma – A daļa, 4 kr/p)
Prognozēšanas metodes (Vadības zinību bakalaura studiju programma – B daļa, 4 kr/p)
Pieprasījuma prognozēšana (Vadības zinību maģistra studiju programma – B daļa, 6 kr/p)
Sociāli ekonomisko procesu prognozēšana (Sabiedrības vadības maģistra studiju programma – B daļa, 4
kr/p)
Risku vadīšana projektos (Projektu vadīšanas profesionālā maģistra studiju programma – B daļa, 2 kr/p)
Vadīšanas metodes uzņēmējdarbībā (Vides pārvaldības maģistra stud. progr. – B daļa, 2 kr/p)
Vadības teorija (Vides pārvaldības maģistra studiju programma – B daļa, 2 kr/p)
Modelēšana un prognozēšana (Ekonomikas doktora studiju programma - B daļa, 4 kr/p)
E-kursi
Šķiltere D., Bausova I. Statistika I. www. estudijas.lu.lv – R.: E-Universitāte, 2005.
Šķiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. www. estudijas.lu.lv – R.: E-Universitāte, 2005.
Noslēguma darbu vadīšana un darbs noslēguma pārbaudījumu komisijās:
No 2000. g. vadīto darbu skaits - maģistra darbi – 99; bakalaura darbi – 52; kursa darbi – 83, no kuriem
17 dažādu zinātnisko darbu konkursu laureāti.
Vadības zinību bakalaura un maģistra studiju programma, studiju virziens Vide un uzņēmējdarbības
vadība (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Vieslektore VAS ierēdņu apmācības programmā (Informācijas iegūšana un apstrāde, datu statistiskā
analīze; Lēmumu pieņemšanas metodes; Risku analīze)
Vadības zinību studiju programmas bakalauru un maģistru studiju virziena “Vide un uzņēmējdarbības
vadība” studiju virziena vadītāja un profesora metodiskās grupas vadītāja.
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Domes locekle no 1997. gada.
LU EVF Vadības zinību studiju programmas padomes locekle no 1998. gada.
LU EVF Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu katedras vadītāja no 1998. gada.
LU EVF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra padomes locekle no 2007. g.
Starptautiskās konferences Current Issues in Management of business and Society Development
Programmu komitejas locekle, sekcijas vadītāja, 2009. gads
Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” valdes locekle no 2009. gada
2009. gada 11. septembrī

Daina Šķiltere
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Dr.oec., asoc. prof. Marijas Volodinas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1941.

Izglītība:
1973-1976
1960-1965

Latvijas Valsts Universitātes aspirante
Latvijas Valsts Universitātes studente

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1983
1992
1999

Docenta akadēmiskais nosaukums, PSRS Ministru padomes
augstākā atestācijas komisija
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds, Latvijas Universitāte
Asociētā profesora akadēmiskais nosaukums ekonomikā,
Latvijas Universitāte

Nodarbošanās:
1965-1967
1966
1991
1999 -

Firma “Rīgas tekstils”, vecākā ekonomiste
LVU Politekonomijas katedras pasnidzēja, vecākā
pasnidzēja, docente
LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes
Ekonomikas teorijas katedras docente
LU Ekonomiskas un vadības fakultātes Ekonomikas
teorijas katedras asociētā profesore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volodina M. // Tirgus, cenas, konkurence. // Tirgus, cenas, konkurence. R.: Sia Kamene,
1998., 142.-157. lpp.
Volodina M. Uzdevumi mikroekonomikā. Pārstrādāts un papildināts izdevums.- R.: SIA
Izglītības soļi, 2000, 48. lpp.
Volodina M. Mikroekonomika. Lekciju vizuālie materiāli. - R.: SIA Izglītības soļi, 2001,
77. lpp.
Volodina M. // Konkurence teorija. // Tirgus ekonomika pamati un Latvija ceļā uz
Eiropas Savienību. – R.: Kamane, 2001, lpp.
Volodina M. Основы теории конкурентных рынков. LU RAKSTI, Ekonomika II. 659.
sēj., 2003, 308.-325. lpp.
Volodina M., Dzelmīte M. // Mikroekonomika.- R.: SIA Izglītības soļi, 2004, 240.lpp
Volodina M. Konkurentspēja kā ilgtspējīgas attīstības faktors. (Конкурентоспособность
как фактор долгосрочнога развития). LU raksti. Ekonomika III, 671. sējums. Rīga.:
LU, 2004, 416.-430. lpp.
Volodina M. Preces konkurētspēja un kvalitātes problēmas. LU raksti. Vadības zinātne.
690.sējums. Rīga: LU, 2005, 280.-291. lpp.
Volodina M. Konkurence un inovāciju loma jaunas ekonomikas apstākļos. LU raksti.
Ekonomika V. 702. sējums Rīga: LU, 2006., 579-590 lpp.
Volodina M. G. Lībermanis. Tirgus cenas, konkurence., Rīga: SIA BSA, 2007., 141.142., 157.-181. lpp.
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
Zinātniski pētnieciskā darbības darbības virziens – Tirgus subjektu ekonomikā atbildība,
motivācijas problēmas un konkurences teorija.
Akademiskie kursi:
Mikroekonomika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Firmas ekonomika
Vides ekonomika

A daļa
A daļa
A daļa
C daļa
B daļa

4 k.p. (maģistriem),
4 k.p. (bakalauriem)
4 k.p. (bakalauriem),
2 k.p. (bakalauriem),
4 k.p.(bakalauriem).

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
1. Dalība 10 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
2. Pedagoģiskās pieredze apmaiņas vizītes uz ārvalstu augskolām: Beļģija, Holande;
3. Profesionālā stažēšanās ārvalstīs: Mehelēnas ekonomikas augskola (Beļģija), Hāgas biznesa
augskola (Holande).
2009. gada 11. septembrī
Marija Volodina
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Dr.oec.,prof. Inesas Vorončukas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas datums

1951.

Izglītība

1968. -1973. studijas LVU Ekonomikas fakultāte,
1973. -1975.

aspirantūra LVU Ekonomikas fakultāte,

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1977.
1982.
1992.

2003.

Ekonomikas zinātņu kandidāts
Ekonomikas zinātņu docents
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.),
Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas
Padomes doktora diploms
Docenta akadēmiskais nosaukums,
Latvijas Universitātes docenta diploms
LU Ekonomikas un vadības fakultātes asociētas
profesore
LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesore

1973. – 1975.
1975. – 1977.
1977. – 1982.
1982. – 1999.

asistente LU Ekonomikas fakultātes
pasniedzēja LU Ekonomikas fakultātes
vecāka pasniedzēja LU Ekonomikas fakultātes
docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes

1995.
1999.

Nodarbošanās

1999. –2003. asoc. profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes
2003. profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Vorončuka I. Modern PA education in postmodern conditions: Risk of cultural
iatrogenesis. NISPAcee 16-th, ANNUAL Conference: «Public Policy and
Administration: Challenges and Synergies» .- Bratislava, Slovak Republic, 2008.
Electronic version.
2. Voronchuk I., Claudio Rivera. Role Models: tutors in leadership development in crisis
times. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Факультет государственного управления , Москва, 2009 lpp 873 - 880.
3. Voronchuk I., Claudio Rivera. Crisis as ground for leadership development (Krīze kā
līderisma attīstības veicinātāja). - Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. Vadības
zinātne. Rīga, 2009.
4. Voronchuk I. Development of master`s and doctoral study programmes in Public
Administration in Latvia. NISPAcee 17-th, ANNUAL Conference: «State and
Administration in a Changing World» .- Budva, Montenegro, 2009. ( Electronic version).
5. Voronchuk I., Sarnovičs A. Personāla mērķtiecīgā izaugsmes loma Latvijas publiskās
sektora organizāciju līdzsvaru attīstība. - Latvijas Universitātes zinātniskie raksti.
Vadības zinātne. Rīga, 2009. Nr.721 , 344 – 359 lpp.
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6.

Vorončuka I. Personāla vadība/ Monogrāfija / ISBN 9984-679- 67-5 / Latvijas
Universitāte.- Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 400 lpp.: il.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

24
15

Zinātniski pētnieciskā darbība:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar Dortmundes Augstskolu (Vācijā), UNDP un Sorosa fondu
Latvijā. personāla pārvaldes reformas, personāla pārvalde ārzemēs, personālsaimniecības
organizācija, personāla izvēle, pašregulējošās komandas darbs, personāla novērtēšana.
1996.g. līdz šim brīdim - Centrālās un Austrumeiropas Publiskā Akadēmiskā Tīkla
Pārvalde
( NISPAcee, Bratislava, Cheh Republic, no1996.g. līdz šim brīdim, līdzdalība);
2000.g. 1. janvāris – 2002 .g. 31. decembris – projekts Nr. 2000-147-0 – “Tautas attīstības
studiju kursa pilnveidošana Latvijas Universitātēs sadarbībā ar UNDP (projekts īsteno UNDP
sadarbība ar Sorosa fonda Latvija programmu “Pārmaiņas izglītībā”).
2004.g.1. jūnijs – 2004.g.31.decembris - finansētais starptautiskais projekts „ Developing a
Competency – based Career Training and Professional Development Program for Latvja
(finansēja starptautiska organizācija NISPA cee – Valsts administrācijas Institūts un Skolu tikls
Centrālajā un Austrumeiropā.
2006.g.03.septembris. – 2007.g.03.septembris. Eiropas sociālā fonda projekts - Nr. ESS 2006/41.
Projekta LĪGUMA Nr. 2006/0117/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0157/0063. – Baltijas
jūras reģiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana.
2007.g.1. septembris – 2007.g. 31.decembris. ProjektsNr.2007/ZP-85.- „Personāla mērķtiecīgas
izaugsmes loma Latvijas publiskā sektora organizāciju līdzsvarotā attīstībā”
( Projekta vadītāja).
2003.g.1. aprīlis – 2003.g. 01.decembris. LU budžeta projekts E-Universitāte (B-7200-670): Ekursa „Personālvadība” izstrāde (bakalaura studiju programma).
2008.g.1. aprīlis – 2008.g. 01.novembris. LU budžeta projekts E-Universitāte E-kursa
„Personālvadība” izstrāde (maģistra studiju programma).
2005.g. 01. septembris – 2007.g. 31.decembris. Līgums par terminu skaidrojumu Nr.06/0204,
(Līgums 2006.gada 1. februāris ) „Personāla vadības terminu skaidrojošā vārdnīca „ – Rīgas
Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, SIA „Konsultatīvais centrs
„RSEBAA”.

Akadēmiskie kursi:
Personāla vadība
B daļa
4 KP
Personālvadība
A daļa
4 KP
Personāla vadības aktuālas problēmas
A daļa
2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Kopš 1996.gada LU Ekonomikas un vadības fakultātes metodiskas grupas "Personāla vadība"
vadītāja.,
kopš 2003.gada LU Ekonomikas un vadības fakultātes Publiskās pārvaldes katedras vadītāja.
Inesa Vorončuka
2009.gada 11. septembris
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3.pielikums
Studējošo aptauju materiāli,
anketu paraugi
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Studiju kursu aptauju kopsavilkums
Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē
Kopumā aptaujas rezultāti rāda, ka studenti kursu vērtē kā apmierinošu. Strudentu
ieteikumi ir vērsti uz kursa satura tuvināšanu projektu vadīšanas vajadzibām un izmaiņām kursa
pasniegšanas metodikā.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

3,19
2,97
3,27
2,45

Kursa grūtības pakāpe

piemērots

Projektu vadīšanas teorija
Kopumā kursa saturs tiek vērtēts kā ļoti labs. Studenti bija ļoti apmierināti ar praktiskiem
darbiem un projektu izstrādi. Studentu vēlas lielāku stundu skaitu šim kursam, diemžēl to nevar
izpildīt sakarā ar kopējo ierobežoto apjomu. Studentus neapmierināja tas, ka kopējā vērtējumā
tika iekļauts lekciju apmeklējums, bet tas disciplinē studentus un līdz ar to ceļ viņu zināšanu un
izpratnes līmeni.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,11
1,51
1,47
1,33

Kursa grūtības pakāpe

grūts

Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti
Vērtējums ir ļoti labs. Studentu ieteikums ir paplašināt tēmu par iepirkumiem.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,38
1,32
1,50
1,22
piemērots

Multiprojektu vadīšana
Kursa saturam dots vērtējums: ļoti labi. Studentus apmierināja kursa ietvaros sniegtās
zināšanas un iegūtās praktiskās iemaņas.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,07
1,17
1,11
1,03

Kursa grūtības pakāpe

grūts
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Projektu mārketings
Studenti kopumā kursa saturu vērtē labi. Kā ieteikumi no studnetu puses izskanēja, ka
vajadzētu izvēlēties loģiskāku kursa izklāstīšanas veidu un metodiku.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,85
2,61
2,62
2,09

Kursa grūtības pakāpe

piemērots

Projektu vadīšanas procesa metodes un instrumenti
Aptaujas rezultāti rāda, ka kursa satura vērtējums ir ļoti labs. Studenti norāda, ka kursa
apguve ir grūta, bet lietderīga, jo šis kurss veido projekta vadītāja pamatprasmes.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,20
1,32
1,41
1,18

Kursa grūtības pakāpe

grūts

Projektu vadīšanas sociālie aspekti
Kursa saturs tiek vērtēts pozitīvi, grūta pakāpe piemērota. Kursa saturs sasaistīts ar
projektu vadīšanas specifiku.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,67
1,36
1,44
1,13

Kursa grūtības pakāpe

piemērots

Uzņēmējdarbības vadīšana
Aptauja rāda, ka studenti kopumā labi vērytē kursa saturu. Studentu ieteikums būtu
nodrošināt ar mācību materiāliem un audiovizuālajiem materiāliem.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,20
1,40
1,54
1,29

Kursa grūtības pakāpe

piemērots

Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija
Kopējais studiju kursa saturs novērtēts pozitīvi.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,17
1,19
1,30
1,24
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Kursa grūtības pakāpe

piemērots

Jaunā ekonomika un projekti
Studiju kurss ir atbilstošs studiju programmai un tiek vērtēts pozitīvi.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,26
1,68
1,80
1,39

Kursa grūtības pakāpe

piemērots
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Anketu paraugi
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Cien./god. darba devēj!
Vēršamies pie Jums ar lūgumu aizpildīt anketu par projektu vadīšanas speciālistu prasmēm un
spējām un darba tirgus prasībām. Aptauja tiek veikta Latvijas Universitātes Ekonomikas un
vadības fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” novērtēšanas
procesa ietvaros, lai nodrošinātu minētās studiju programmas tālāku attīstību un pilnveidošanu.
Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos!
Respondenta (uzņēmuma, organizācijas, iestādes) nosaukums:

Galvenais uzņēmuma/organizācijas/iestādes darbības veids:
Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība
Zvejniecība
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Apstrādes rūpniecība
Elektroenerģija, gāze un ūdens apgāde
Būvniecība
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas
priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts
Viesnīcas un restorāni
Transports, glābšana un sakari
Finansu starpniecība
Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi
komercpakalpojumi
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
Izglītība
Veselība un sociālā aprūpe
Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi
Cits (vēlams norādīt)
Lūdzu novērtējiet projektu vadīšanas speciālistiem (LU EVF profesionālā maģistra studiju programmas
„Projektu vadīšana” absolventiem) nepieciešamās prasmes 5 ballu sistēmā (0 – nevaru novērtēt, 1 – ļoti slikti,
2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – izcili)
Prasme analizēt problēmas un izstrādāt problēmu risināšanas priekšlikumus
Prasme formulēt mērķus un mērķu sasniegšanas stratēģijas
Prasme veikt projektu alternatīvo risinājumu finansiālo vērtēšanu
Prasme formulēt projektu priekšlikumus un projektu uzdevumus
Prasme analizēt organizāciju struktūras un pielāgot tās projektu un programmu vadīšanas
vajadzībām
Prasme pielietot specifiskās projektu vadīšanas metodes, tehnikas un programmrīkus
Prasme izvērtēt projektu riskus
Prasme veikt projektu vides analīzi
Prasme plānot, vadīt un organizēt projekta komandas darbu
Prasme nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju
Prasme izstrādāt un uzturēt projektu vadīšanai nepieciešamo specifisko dokumentāciju

Lūdzu novērtējiet kvalificētu projektu vadīšanas speciālistu konkurētspēju darba tirgū 5 ballu sistēmā (0 –
nevaru novērtēt, 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – izcili)
Projektu vadīšanas speciālistu konkurētspēja darba tirgū
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Lūdzu novērtējiet projektu vadīšanas speciālistu darba tirgus pieprasījumu, norādot, cik projektu vadītājus
paredzat nodarbināt Jūsu uzņēmumā/organizācijā?

Gads
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

Projektu vadītāju skaits

Vai Jūsu uzņēmuma, organizācijas, iestādes konkurētspēju celtu starptautiskā līmenī projektu
vadītāji, sertificēti atbilstoši universālajai IPMA četru līmeņu starptautiskajai sertifikācijas
sistēmai, kādus gatavo LU EVF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadīšana”
sākot ar 2008./2009.m.g.?
Jā
Nē
Kādām prasmēm, Jūsuprāt, būtu vēl jāpiemīt projektu vadīšanas speciālistiem?

Paldies!

LU EVF Publiskās pārvaldes katedra
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4. pielikums
Prakses nolikums, prakses līgums
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APSTIPRINĀTS
LU EVF Publiskās pārvaldes katedrā
24.01.2008. Protokols Nr. 1

Prakses nolikums
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Studiju prakse ir studiju programmas neatņemama sastāvdaļa. Prakses mērķis ir dot iespēju
studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstīgu
kompetenci un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem,
kā arī dot iespēju studentiem iegūt studiju darbu vai diplomdarba izstrādei nepieciešamos
datus un veikt pētniecisko darbu.
1.2. Katras prakses ilgums un laiks ir noteikts studiju programmā un studiju kalendārajā grafikā.
1.3. Katras prakses konkrētie mērķi un uzdevumi tiek noteikti attiecīgo prakšu programmās un
kursu aprakstos.
1.4. Praksē students veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību,
sagatavotību, zināšanas un iemaņas, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu, godīgi
pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām personām prakses laikā iegūto konfidenciālo
informāciju.
2. Prakses organizēšana
2.1. Studiju programmā ir iekļautas divas prakses:
• 1. kursa studentiem „Projektu izstrāde un analīze” (10 kredītpunkti);
• 2. kursa studentiem „Projektu vadīšanas procesi” (16 kredītpunkti).
2.2. Metodiskā grupa, kas ir atbildīga par attiecīgās prakses organizēšanu, tiek nozīmēta ar
katedras sēdes lēmumu pēc katedras vadītāja ierosinājuma.
2.3. Atbildīgā metodiskā grupa:
• izstrādā un pilnveido katras prakses programmu, kurā jābūt noteiktiem prakses
mērķiem, uzdevumiem un saturam;
• nozīmē prakses vadītājus;
• organizē pirms prakses semināru;
• vada un kontrolē prakses programmas izpildes gaitu.
2.4. Prakses vadītājus nozīmē Publiskās pārvaldes katedras vadītājs.
2.5. Par prakses vadītājiem var būt Publiskās pārvaldes katedras mācību spēki, uzņēmuma
vadītāji, uzņēmuma projektu vadītāji vai projektu vadīšanas speciālisti.
2.6. Prakses vadītāja pienākumos ietilpst:
• studentu konsultēšana prakses jautājumos;
• prakses programmas izpildes gaitas kontrole;
• prakses atskaites izskatīšana un novērtēšana.
2.7. Prakses vietas students izvēlas patstāvīgi vai no Publiskās pārvaldes katedras piedāvājuma.
Prakse notiek saskaņā ar prakses līgumu. Par prakses vietu students var izvēlēties arī savu
darba vietu. Izvēlētās prakses vietas nosaukums studentam jāiesniedz prakses vadītājam ne
vēlāk kā 7 dienas pirms prakses sākuma.
3. Prakses materiālu noformēšana, novērtēšana un glabāšana
3.1. Pēc prakses beigām noteiktajā termiņā students iesniedz prakses vadītājam prakses atskaiti
un prakses vietas apliecinājumu (paraugs pievienots nolikumam).
3.2. Prakses atskaite noformējama elektroniskā formā un izdrukātā formā. Saturiski tai ir
jāatbilst prakses programmai.
Prakses atskaites uzbūve
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Prakses atskaitē kā pirmais jāapraksta prakses objekts – uzņēmums, kurā izieta prakse. Apraksts
jāveic atbilstoši prakses programmā dotajam saturam.
Prakses programmas tēmas jāizklāsta pēc sekojošiem principiem:
• Jāapraksta, kā tiek organizēti attiecīgie procesi organizācijā, cik efektīvi, racionāli tas
tiek darīts (procesu shēmas, dokumentu formas, vadlīnijas utt. var pievienot
pielikumos),
• Jāapraksta, kādas problēmas, nepilnības, riskus utt. students saskata esošajā situācijā,
• Jāizstrādā priekšlikumi, kā risināt atklātās problēmas, nepilnības.
Prakses atskaites noslēgumā jāapkopo galvenie secinājumi, kas labs, slikts no visa iepriekš
aprakstītā izriet, un jāizstrādā priekšlikumi, kā uzlabot minētos procesus.
Prakses atskaites apjoms: 15 – 20 lapas
Prakses atskaites noformējums
Noformējums jānodrošina pēc LR normatīvos noteiktajiem lietvedības standartiem.
Prezentācijas materiāls jāpievieno prakses atskaitei.
Darbam jābūt datora salikumā uz A4 formāta lapām, kurām apdrukāta viena puse. Burtu
lielums ir 12 punkti, fonts — Times New Roman, nodaļu virsrakstu burtu lielums — 14 punkti
ar lielajiem burtiem, bet apakšnodaļu virsraksti - ar mazajiem burtiem 12 punkti treknrakstā
(bold), atstarpe starp rindām - 1,5. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm - no kreisās puses,
20 mm - no labās puses un 20 mm - no augšas un apakšas. Lappuse nedrīkst beigties ar virsrakstu.
Aiz virsraksta punktu neliek. Katrai nodaļai pirms nosaukuma norāda kārtas numuru,
apakšnodaļām - nodaļas numuru, kurās tās ietilpst un apakšnodaļas kārtas numuru (piemēram,
1.1., 1.2. utt.). Virsraksta attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir viena rinda. Lappuses
numurē lapas apakšā vidū ar arābu cipariem, sākot ar satura rādītāja lapu.
Saturs
Titullapa
Satura rādītājs
Prakses atskaites nodaļas (atbilstoši prakses programmai)
Secinājumi
Priekšlikumi
Izmantotās literatūras saraksts
Pielikumi
Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pie prakses vadītāja, kurš to detalizēti izskatījis un
sagatavojis jautājumus par prakses gaitu, studenta aktivitātēm prakses laikā un neskaidrajiem
momentiem prakses atskaitē.
Kopējais vērtējums tiek piešķirts 10 baļļu sistēmā, vadoties pēc šādiem vērtējuma kritērijiem:
•
•

•

Prakses uzdevumu izpildes atspoguļojums prakses atskaitē (60%);
Apkopoto secinājumu un izstrādāto risinājumu priekšlikumu pamatotība (20%);
Prakses rezultātu prezentācija (20%).

3.4. Prakses atskaites pēc aizstāvēšanas uzglabā Publiskās pārvaldes katedras arhīvā vismaz 1
(vienu) kalendāro gadu.
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LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Publiskās pārvaldes katedras vadītājam

Apliecinājums mācību prakses veikšanai

Apliecinu, ka LU EVF Publiskās pārvaldes katedras profesionālā maģistra studiju programmas
Projektu vadīšana students(e)
____________________________________ no ___.___.200__. līdz ___.___.200__.
(vārds, uzvārds)

veica mācību praksi ___________________________________________________________
(uzņēmuma nosaukums)

___________________________________________________________
(struktūrvienībā)

___.___.200__.

(paraksts)
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LĪGUMS Nr.____/_______
par studējošo prakses nodrošināšanu
Rīgā,

200___. gada ___________

Latvijas Universitāte, reģ. Nr.3341000218, Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586, Ekonomikas un
vadības fakultātes dekāna Māra Purgaiļa personā (turpmāk – LU), no vienas puses, un
___________________________________________________________________________
(Iestādes nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese)

_____________________________________________________________________personā
(turpmāk – Iestāde), no otras puses, un __________________________________ (turpmāk –
Students), no trešās puses, kopā sauktas Puses, vienojas par sekojošo.
1. Līguma priekšmets:
Prakses vietas nodrošināšana un prakses organizēšana profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programmas Projektu vadīšana studentam.
2. LU apņemas:
2.1. Pamatojoties uz studiju programmas prasībām, nosūtīt Studentu praksē no
_______________________ līdz _____________________
2.2. Iepazīstināt Iestādi ar prakses nolikumu, prakses mērķiem, uzdevumiem un saturu pirms
Studenta nosūtīšanas praksē.
2.3. Nodrošināt Studentam nepieciešamo iepriekšējo sagatavotību un iepazīstināt ar viņa
pienākumiem un tiesībām prakses laikā.
2.4. Nodrošināt Studentam prakses vadītāju (-us) – LU pārstāvi (-jus), kas veic prakses
uzraudzību.
2.5. Uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju Iestādē un risināt problēmsituācijas ar
Iestādes administrāciju.
3. Iestāde apņemas:
3.1. Nodrošināt Studentam praktizēšanās iespējas atbilstoši prakses nolikumam, kā arī
darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošus darba
apstākļus.
3.2. Nodrošināt Studentam prakses vadītāju ar praktiskā darba pieredzi.
3.3. Nodrošināt Studenta instruēšanu par iekšējās kārtības, darba drošības noteikumiem
Iestādē un uzraudzīt to ievērošanu.
3.4. Nodrošināt Studentam pieeju Iestādes rīcībā esošajai informācijai, kas nepieciešama
prakses uzdevumu veikšanai.
3.5. Nekavējoties ziņot LU, ja Students noteiktajā termiņā nav ieradies Iestādē, pārkāpis
Iestādes iekšējās kārtības vai darba drošības noteikumus vai nepilda prakses vadītāja
vai Iestādes administrācijas rīkojumus.
3.6. Prakses nobeigumā sniegt LU Studenta prakses vērtējumu un prakses vadītāja
atsauksmi.
4. Students apņemas:
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4.1. Ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības, drošības tehnikas
un higiēnas prasības, saudzīgi apieties ar Iestādes mantu.
4.2. Pildīt prakses vadītāju un Iestādes administrācijas rīkojumus.
4.3. Neizpaust Studenta rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju, ko par tādu ir atzinusi
Iestāde.
4.4. Izpildīt prakses nolikumā noteiktos uzdevumus un iesniegt noteiktajā termiņā LU
prakses atskaiti.
5. Līguma termiņš, tā grozīšanas un laušanas kārtība
5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz prakses beigām (2.1.p).
5.2. Jebkura no Pusēm var lauzt šo Līgumu, iepriekš par to rakstiski brīdinot pārējās Puses.
5.3. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt ar Pušu rakstisku vienošanos, kas kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Noslēguma noteikumi
6.1. Jautājumus par prakses finansiālo nodrošinājumu līgumslēdzējas Puses risina,
pamatojoties uz savstarpēju papildu vienošanos.
6.2. Katra no Pusēm ir atbildīga par šī Līguma saistību izpildi un Latvijas Republikas
likumos noteiktajā kārtībā kompensē zaudējumus, ko radījusi kādai no Pusēm,
neizpildot Līgumā paredzētās saistības.
6.3. Visus strīdus par līgumsaistībām Puses risina sarunās. Ja Puses nespēj vienoties, strīdi
tiek risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
6.4. Līgums sastādīts trijos eksemplāros un pa vienam glabājas pie katras Puses.
7. Pušu paraksti:
LU vārdā: ______________________________________________ ( Māris Purgailis )
Iestādes vārdā: _________________________________________(__________________ )
Students: _________________________________________________ ( ______________ )
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5. pielikums
Prakses vietu saraksts,
sadarbības līgumi par studējošo prakšu
nodrošināšanu
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I prakses vietas 2008./2009.akad.g. 1.semestrī
Organizācijas nosaukums
„ Hill International S.A.” Ltd.
Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija
Latvijas Universitāte
SIA "SMART.IT SOLUTIONS"
SIA "BALTSEE"
Lindorff Oy Latvijas filiāle
Latvijas Nacionālā bibliotēka
SIA "Domināts"
AS "Parex banka"
Valsts probācijas dienests
LU aģentūra „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”
Biedrība „AMEKA”
Latvijas Republikas Veselības ministrija
Valsts aģentūra "Akadēmisko programmu aģentūra"
SIA „Ad verbum”
AS "GE Money Bank"
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
SIA” Mācību un konsultatīvais centrs ABC”
SIA „ Latvijas Mobīlais telefons”
II prakses vietas 2009./2010.akad.g. 1.semestrī
Organizācijas nosaukums
„ Hill International S.A.” Ltd.
Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
SIA "check-it"
Lindorff Oy Latvijas filiāle
V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”
SIA "Domināts celtniecība"
AS "Parex banka"
SIA Target Marketing Team
UNODC Baltijas valstu projekta birojs
SIA „Ad verbum”
AS "GE Money"
Latvijas Interneta Asociācija
SIA „Attīstības projektu institūts”
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6. pielikums
Akadēmiskā personāla piedalīšanās
starptautiskajos projektos, LZP un citu
institūciju finansētajos projektos
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Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP
un citu institūciju finansētajos projektos
Daiga Āboltiņa
1994-1998
Transfēra programmas „Management in Latvia” līdzizpildītāja
1998–2001
TEMPUS Phare Eiropas kopprojekta “Tālākizglītība Latvijas integrēšanās
veicināšanai Eiropas Savienībā” (Nr.IB_JEP-13245-98) - projekta asistente
2002
Starptautiska zinātniska pētījuma “Projektorientēto sabiedrību benčmarkings”
sadaļas “Latvija kā projektorientēta sabiedrība” grupas dalībnieks (Pētījums tiek
veikts saskaņā ar Starptautiskā projektu vadīšanas asociācijas - IPMA zinātnisko
pētījumu plānu 2001-2003. Pētījuma vadītājs – Vīnes ekonomiskās universitātes
profesors R. Gareis)
Anda Batraga
1989.-1995. Zinātnisks pētījums „Latvijas ekonomisko sakaru attīstība.”
1995.Zinātnisks pētījums „Tirgvedības komunikāciju attīstība Latvijā.”
Aivars Goldšteins
Koksnes produktu kvalitātes pētījumi saistībā ar tirgus pieprasījumu Skandināvijas valstīs un
Viduseiropā. Pētītas kvalitātes vadības sistēmas lielākajos Dānijas uzņēmumos.- A/S „Ugild
Sawindustry, A/S Borup Designe”, A/S Danish Hardwood”, A/S Therma Scandia un Zviedrijas
A/S „Kaas Steelconstruction”, A/S „Marlbodal”.
2001. Dalība (vad. pētnieks) zinātniski pētnieciskās programmas LZP 01.0083 izpildē saistībā
ar vairāku augstskolu (LU, RTU, Dānijas Tehniskā augstskola) kopprojektu vides problēmu
risināšanā.
Žanete Ilmete
1992

TEMPUS Eiropas kopprojekta „Tūrisma izglītības programma Latvijā”
vadītāja Latvijā
1992-1994- Sadarbības programmas ar Zviedriju Latvijas puses koordinātore.
1994-1998- „Transfēra Programma „Management in Latvia”-koordinātore un izpildītāja
1993-1995
Multiplier- Programme: Project Management and Technology Transfer (PROMT)
Latvijas puses koordinātors.
1998–2001
TEMPUS Phare Eiropas kopprojekta “Tālākizglītība Latvijas integrēšanās
veicināšanai Eiropas Savienībā” (Nr.IB_JEP-13245-98)- projekta koordinātors.
(Finansējuma apjoms: 200 000 EUR)
2001–2002
Kanādas – Latvijas kopprojekta “Privatizēto māju apsaimniekošanas
organizēšana“- dalībnieks
2002. Starptautiska zinātniska pētījuma “Projektorientēto sabiedrību benčmarkings”
sadaļas “Latvija kā projektorientēta sabiedrība” vadītājs (Pētījums tiek veikts
saskaņā ar Starptautiskā projektu vadīšanas asociācijas - IPMA zinātnisko
pētījumu plānu 2001-2003. Pētījuma vadītājs – Vīnes ekonomiskās universitātes
profesors R. Gareis)
Kopš 1997. Journal for East European Management Studies (JEEMS) redkolēģijas loceklis
Kopš 2006. - Baltic Journal of Management Editorial Advisory Board Member

Vizma Niedrīte
1999. - 2005. Pētījumi par intelektuālo organizāciju (augstskolu) vadīšanas mūsdienu
metodēm un izglītības un studiju procesa organizācijas pilnveidošanu.
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2002. –

LZP finansētos pētījumos un līgumdarbos neesmu piedalījusies.
zinātniska pētījuma LU Ekonomikas un vadības fakultātes struktūra un tās
pilnveidošanas iespējas” vadītāja.

Andris Putniņš
2002.
zinātniskā pētījuma „LU Ekonomikas un vadības fakultātes struktūra un tās
pilnveidošanas iespējas” dalībnieks.
2002.Organizācijas kultūras un darbinieku motivācijas efektivitātes izpēte Latvijas
tūrisma firmās.
Māris Pūķis
• Starptautisko pētījumu projektu (ko īstenoja Atklātās sabiedrības institūts Budapeštā un
Vietējās Pašvaldības Publisko pakalpojumu reformu iniciatīva 2003.gadā) dalībnieks
pētījumu ciklā par ES sagaidāmo ietekmi uz pašvaldībām Baltijas valstīs (ES reģionālās
politikas ietekme Latvijā un Baltijas valstīs, ES sociālās politikas ietekme Latvijā).
• Eiropas Savienības Reģionu komitejas Subsidiaritātes darba grupas loceklis kopš 2006.gada.
Inga Šīrante
• ES 6. Ietvara programmas projektos kā projektu administratore:
1. „Mentoring of IST-Multipliers in Associate Candidate Countries – Extension”;
2. „Intensive Training Course”;
3. „Training Network for NCP and support organizations with special focus on Candidate
countries in the areas of FOOD Quality and safety”;
4. „Linking ACC and EU MS food sectors with a view to higher level of participation in
FP6”;
5. „Boosting 4ACC NCPs and their customers to advan-ced partnership, entrepre-neurship
and competitive-ness for FP6 participation through expanded area of action by
networking , training and catching”;
6. „Partner Search Support for participants in IST Priority by European network of NCP for
IST under the 6th Framework Program”;
7. „Stimulating, Encouraging and Facilitating the Participation of ACC Nanotechnology
and Nanoscience Research Organizations to FP6”;
8. „Building Useful NCP Networks”;
9. „Stimulating participation of Central Europe Agri-Food Sector in the FP 6”;
10. „Mentoring of LifeSciHeatth -Multipliers in the Accession Candidate Countries”;
11. „Supporting Network in the Baltic Candidate Countries”;
12. „Integrating the Associated Candidate Countries into the 6th Framework Programme
through networking activities and improved NCP services”;
13. „IST-Financial Training and Web Portal for NMS”;
14. "CO-ordination by Best Practice exchange and Knowledge building by the NMP-NCPs
in an Enlarged European Research Society”;
15. "Integreting and strengthening the European Research Area";
16. "Academic Internet Television network Showcases the best of good practice activities"
• ES 7.Ietvara programmas projektos kā projektu administratore:
1. "Trans-national co-operation among Research Potential NCPs";
2. „Trans-national co-operation among National Contact Points for Socioeconomic sciences
and the Humanities (SSH NCPs)";
3. "Coordination action to improve trans-national co-operation of NCPs REGIONAL";
4. "Promoting International Cooperation for Environmental Research Through
Dissemination and Networking Activities";
5. "European Research Infrastructures Network of National Contact Points";
6. "Trans-national Cooperation among ICT NCP".
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• ERAF projekta administratore projektam „Informācijas tehnoloģijas sirdsdarbības un asinsrites
optiskam monitoringam” (2006-2008), LU;
• ERAF projekta administratore projektam „Jaunas metodes un tehnoloģijas optisko šķiedru
ražošanai un pielietošanai” (2006-2008), LU;
• ESF projekta grāmatvede projektam „RTU un LU starpaugstskolu maģistrantūras studiju
modulis “Medicīnas fizika”” (2006-2008), RTU;
• EK Leonardo da Vinči projekta administratore projektam “CLEAR – Clinical Research
Physician”
Daina Šķiltere
2005.- 2007. Latvijas Labklājības ministrijas un ES Struktūrfondu nacionālā programmas
„Darba tirgus pētījumi”. Pētījums „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums”.
2006.
RAPLM, Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekts „Reģionālās attīstības
uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas apraksta papildināšana un
teritoriju attīstības prognozēšanas un modelēšanas metodikas teritoriju attīstības
novērtēšanai izstrādāšana”.
2006.- 2007. Latvijas Labklājības ministrijas un ES Struktūrfondu nacionālā programmas
„Darba tirgus pētījumi”. Pētījums „Darbaspēka profesionālā mobilitāte”.
Inesa Vorončuka
Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar Dortmundes Augstskolu (Vācijā), UNDP un
Sorosa fondu Latvijā.
1997 EU External Internal-Regional and Cross Border Programme, EU-CECNIS. Belgium. Projekta līdzdalība no Latvijas puses.
1994.-1998. Programma “TRANSFORM”. Latvijas Universitātes un Dortmundes Augstskolas
(Vācijā) sadarbības projekts. Projekta līdzdalība no Latvijas puses.
1996. Centrālās un Austrumeiropas Publiskā Akadēmiskā Tīkla Pārvalde
(NISPAcee, Bratislava, Cheh Republic, no1996.g. līdz šim brīdim, līdzdalība);
1999.
projekts Nr. 1999-291-0 – “Tautas attīstības studiju kursa ieviešana Latvijas
Universitātēs (projekts īsteno UNDP sadarbība ar Sorosa fonda Latvija
programmu “Pārmaiņas izglītībā”).
1998 EU- PHARE Programmā “PHARE finansēto programmu un projektu valsts
pārvaldes jomā novērtēšana”. Projekta numurs; F5-97-06. Belgium, Vietējais
eksperts no Latvijas puses.
2000 – 2002 projekts Nr. 2000-147-0 – “Tautas attīstības studiju kursa pilnveidošana Latvijas
Universitātēs sadarbībā ar UNDP (projekts īsteno UNDP sadarbība ar Sorosa
fonda Latvija programmu “Pārmaiņas izglītībā”).
2004.
finansētais starptautiskais projekts „ Developing a Competency – based Career
Training and Professional Development Program for Latvja (finansēja
starptautiska organizācija NISPA cee – Valsts administrācijas Institūts un Skolu
tikls Centrālajā un Austrumeiropā.
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Universitātes raksti, vadības zinātne – Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. - 683lpp./t.sk.
aut.388.-410.lpp./ ISBN 978-9984-802-28-2.
Batraga A., Kalniņa N. „Latvijas uzņēmumu integrēto mārketinga komunikāciju stratēģiju
īpatnības” ”./ Latvijas Universitātes raksti, vadības zinātne – Rīga: Latvijas Universitātes
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RA izdevniecība, 2006. – 270. – 278.lpp.
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8.pielikums
Studiju programmas materiāli tehniskais
un metodiskais nodrošinājums
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Bibliotēkas resursi

LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA
LU bibliotēka ir Latvijas lielākā augstskolas bibliotēka, galvenais LU studiju un
pētniecības darba informācijas resursu centrs. LUB darbības mērķis ir nodrošināt ar informācijas
resursiem LU studiju un zinātnisko pētījumu procesu. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami
bibliotēkas krājums - vairāk nekā 2 miljoni sējumu daudzās pasaules tautu valodās. Krājumu
veido iespieddarbi, nepublicēti dokumenti, audiovizuālie materiāli, elektroniskie resursi un citi
dokumenti. Apmeklētājus apkalpo bibliotēkas abonementi un lasītavas, kuru krājumi ir izvietoti
centrālajā ēkā Kalpaka bulvārī 4, nozaru un fakultāšu bibliotēkās.

LU BIBLIOTĒKAS KATALOGI UN KARTOTĒKAS
LU Bibliotēkas katalogu sistēmu veido
• elektroniskais katalogs
• alfabētiskais katalogs
• periodisko un turpinājumizdevumu alfabētiskais katalogs
• sistemātiskais katalogs
Elektroniskais katalogs
Elektronisko katalogu LU Bibliotēka sāka veidot 1991. gadā. Elektroniskajā katalogā ir
atspoguļoti dokumenti,
 kas saņemti bibliotēkā pēc 1990.gada, neatkarīgi no dokumentu izdošanas gada;
 rekataloģizētie dokumenti.
2001. gada decembrī LU Bibliotēkas katalogs tika iekļauts Bibliotēku informācijas tīklu
konsorcija, tagad VA “Kultūras informācijas sistēmas”, organizētajā Latvijas valsts nozīmes
bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. Elektronisko katalogu regulāri papildina ar jauniem
ierakstiem. Tas ir pieejams visiem interneta lietotājiem.
Kartīšu katalogi.
LU Bibliotēkas kartīšu katalogos iekļauta informācija par tiem dokumentiem, ko bibliotēka
saņēmusi līdz 1990. gadam.
¾ Alfabētiskais katalogs
Katalogā atspoguļoti bibliotēkā esošie dokumenti autoru uzvārdu un iniciāļu vai
izdevumu nosaukumu alfabētiskajā secībā. Bibliotēkā ir alfabētiskais katalogs latviešu
valodā un ~ 50 svešvalodās, kas sakārtots atsevišķu valodu alfabētiskā secībā.
¾ Periodisko un turpinājumizdevumu alfabētiskais katalogs
Katalogā apkopota informācija par bibliotēkā esošajiem seriālizdevumiem: laikrakstiem,
žurnāliem, biļeteniem, gadagrāmatām, zinātnisko rakstu, statistikas u.c. krājumiem.
Informācija sakārtota izdevumu nosaukumu vai kolektīvo autoru alfabētiskajā secībā.
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¾ Sistemātiskais katalogs
Sistemātiskais katalogs, tāpat kā alfabētiskais katalogs, atspoguļo līdz 1990. gadam
bibliotēkas fondā saņemtos dokumentus. Katalogs ir veidots tematiski, vadoties pēc BBK
(Bibliotekāri Bibliogrāfiskās klasifikācijas) sistēmas. Katras nozares ietvaros ievērots
alfabētiskais kārtošanas princips – vispirms ir dokumenti latviešu valodā, tad
svešvalodās.
Kartotēkas
Centrālās bibliotēkas Informācijas centrā ir pieejamas vairākas kartotēkas:
Latvijas ekonomika, vēsture, tiesību zinātnes, likumdošana (materiāls līdz 2005.gadam);
LU vēsture (no 1995. gada tikai elektroniskā formā);
LU mācībspēku publikācijas (no 1995. gada tikai elektroniskā formā).
Lasāmatmiņas kompaktdiski (CD-ROM)
Vairāk nekā 100 dažādu CD-ROM disku var lietot Informācijas centrā, LU Bibliotēkas
centrālajā bibliotēkā.

DATUBĀZES
LU Bibliotēkas veidotās datubāzes
¾ LU zinātnieku publikāciju un vēstures datu bāze
Datu bāze satur LU docētāju un pētnieku publikāciju (grāmatu, rakstu u.c. dokumentu), kā
arī LU vēstures materiālu bibliogrāfiskos aprakstus.
DB tiek veidota kopš 1995.g. un papildināta katru darba dienu. Pašreiz tajā ir ap 46 tūkst.
ierakstu.
¾ LU Noslēguma darbu datu bāze
Datu bāze (DB) satur Latvijas Universitātes bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbu
bibliogrāfiskos aprakstus. Lietotājiem ir iespējams iepazīties arī ar darba anotācijām, bet
LANET tīkla lietotājiem ar darbu elektronisko versiju.
¾ LU mācībspēku un LU aizstāvēto disertāciju un promocijas darbu datubāze
LU Bibliotēkas abonētās datubāzes
LU Bibliotēkas izmēģinājuma pieejas datu bāzes, kas pieejamas visā LU (Lanet) datortīklā un
Centrālajā bibliotēkā, Kalpaka bulv.4.
¾ Britannica on-line
Britannica Online ir 32 sējumu enciklopēdija internetā angļu valodā, kurā ir vairāk kā 72
000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, vairāk
kā 75 000 definīciju. Piekļuve divas reizes mēnesī iznākošajam biļetenam Inside
Britannica. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
¾ Cambridge Journals Online (CJO) - universālā pilntekstu DB dod iespēju meklēt un
atrast informāciju vairāk nekā 100 zinātniskajos žurnālos kā arī saistītajos Interneta
resursos humanitārajās un eksaktajās zinātņu nozarēs. Datu bāze pieejama visā LU
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
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¾ Eastview Social Sciences & Humanities
Pieejami Krievijas sociālo un humanitāro žurnālu pilni teksti. Datu bāze pieejama visā
LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
¾ EBSCO - daudznozaru DB, kas ietver vairākas tematiski atšķirīgas pilntekstu un apskatu
datu bāzes. EBSCO - šobrīd populārākā un visvairāk izmantotā datu bāze, pieejama visā
LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
Datu bāzes ietvaros var veikt meklēšanu daudzās datu bāzēs, t. sk.:
o Academic Search Premier
Saturs: daudznozaru pilnu tekstu datu bāze (humanitārās un sociālās zinātnes,
izglītība, māksla, literatūra, vēsture, filozofija, politika, fizika, ķīmija,
datorzinātne, medicīna u.c.).
Publikāciju skaits: ~4700 (sākot no 1975.gada)
Žurnālu skaits: ~3600
o Business Source Premier
Saturs: biznesa un ekonomikas pilnu tekstu datu bāze(menedžments, mārketings,
ekonomika, finanses, grāmatvedība, starptautiskā tirdzniecība, apdrošināšana u.c.)
Žurnālu skaits: ~7600 (sākot no 1922.gada)
o Newspaper Source
Saturs: laikrakstu, televīzijas un radio ziņu pilnu tekstu datu bāze
Laikrakstu skaits: ~25 ASV nacionālie un starptautiskie, ~200 ASV reģionālie
laikraksti.
o Regional Business News
Saturs: visaptveroša ASV reģionālo biznesa publikāciju pilnu tekstu datu bāze.
Žurnālu skaits: ~75
o Business Source Complete
Saturs: biznesa un ekonomikas bibliogrāfiska un pilnu tekstu datu bāze
(menedžments, mārketings, ekonomika, finanses, grāmatvedība u.c.)
Papildus pilnu tekstu žurnāliem datu bāzē pieejami finansu dati, monogrāfijas,
uzziņu izdevumi, konferenču materiāli, dažādi ziņojumi un pētījumi, SVID
analīzes, informācija par uzņēmumiem u.c. Salīdzinot ar Business Source
Premier, kas pieejama jau abonēto EBSCO datu bāzu paketē, jaunajā datu bāzē ir
pieejami daudz vairāk zinātniski recenzētu biznesa žurnālu pilnie teksti, tā ir
papildināta un daudz plašāka. Papildus pilnu tekstu žurnāliem datu bāzē pieejami
finansu dati, monogrāfijas, uzziņu izdevumi, konferenču materiāli, dažādi
ziņojumi un pētījumi, SVID analīzes, informācija par uzņēmumiem u.c. visās
biznesa nozarēs (menedžments, mārketings, finanses, ekonomika, grāmatvedība
u.c.)
¾ ebrary
Pilnu tekstu e-grāmatu datubāze ebrary Academic Complete versija satur vairāk kā
33 000 e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs no gandrīz 300 pasaules vadošajām
zinātniskajām izdevniecībām: Elsevier, Emerald, Sage, Wiley, Oxford University
Press, Springer, Karger, Taylor & Francis, Blackwell, Royal Society of Chemistry utt.
Ebrary iekļautās grāmatas ir angļu valodā, PDF formātā, pieejama grāmatu meklēšana
pēc vairākiem kritērijiem un pārlūkošana pa nozarēm.
Pieeja datubāzei nodrošināta visā LU (Lanet) datortīklā, kā arī pieslēdzoties ar VPN
ārpus LU telpām. Lai piekļūtu grāmatu pilnajiem tekstiem nepieciešams instalēt ebrary
Reader
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¾ Emerald - pilnteksta DB ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un informācijas
zinātnes jomās. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP
adresēm.
Datu bāzē atrodami:
42 000 raksti (pilnie teksti) no vairāk kā 100 žurnāliem (ekonomika un vadzinības,
marketings, bibliotēkzinātne, inženierzinātnes u.c.). Rakstu arhīvs no 1994.gada.
170 000 rakstu apskati no 400 pasaules vadošajiem periodiskajiem izdevumiem
(ekonomika un vadzinības, kvalitāte, marketings, finanses, grāmatvedība, informācijas
menedžments u.c.). Arhīvs no 1988.gada.
dažādi žurnāli (ekonomika un vadzinības, bibliotēkzinātne&informācijas zinātne,
inženierzinātnes, tehnoloģijas).
bibliogrāfiskie apraksti - četras rakstu anotāciju datu bāzes (Internet Civil Engeneering
Abstracts, Computer Abstracts International Database, Computer&Communications Security
Abstracts, Current Awareness Abstracts). No 1989.
¾ HeinOnline
Juridisko zinātņu žurnālu pilno tekstu datubāze HeinOnline piedāvā informācijas meklēšanu
vairāk kā 1000 juridiskajos žurnālos, sākot no to pirmajiem numuriem. HeinOnline ietverti
arī ASV likumdošanas akti, līgumi un citi dokumenti. Datubāze pieejama visā LU (Lanet)
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm
¾ Latvijas Vēstnesis
Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tiešsaistes versija. Datu bāze
piedāvā informācijas meklēšanu un pārlūkošanu arhīvā no 1993.gada. Pieejami laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis" un tā pielikumos publicēto likumdošanas aktu un rakstu pilnie
teksti. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
¾ LETA
Latvijas nacionālās ziņu aģentūras DB. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
¾ Letonika - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir
sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika ietver
Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās
datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture un interneta lappušu norādes. Datu
bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
¾ LURSOFT laikrakstu bibliotēka
datu bāze ir pieejama Informācijas centrā (Kalpaka bulv. 4), Laikrakstu arhīvs pieejams
no 1994.gada, “Latvijas Vēstnesis” - no 2000.gada.
¾ NAIS
Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) satur pilnu Latvijas normatīvo aktu
kopumu, kā arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija pieejama LU
Centrālajā Bibliotēkā (Kalpaka bulv.4), Ekonomikas zinātņu bibliotēkā (Aspazijas
bulv.5) un Juridisko zinātņu bibliotēkā (Raiņa bulv.19).
¾ Oxford Reference Online: Premium Collection – ap 170 dažādu nozaru Oxford
enciklopēdiju (t. sk. ekonomikā un biznesā) pilnie teksti. Datu bāze pieejama visā LU
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
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¾ Physical Review Online Archive (PROLA)
Zentralblatt MATH Online access
Abas datubāzes pieejamas Fizikas un matemātikas fakultātes un bibliotēkas telpās (Zeļļu
ielā 8).
¾ ProQuest
ProQuest ir daudznozaru pilnu tekstu un anotāciju datubāze pētniekiem un studentiem.
Tā ir plaši pazīstama ar savu biznesa un ekonomikas informāciju, vispārēju uzziņu
informāciju, ģenealoģijas, humanitāro zinātņu, sociālo zinātņu, kā arī dabas, tehnisko un
medicīnas zinātņu informāciju. Proquest savās datubāzēs piedāvā meklēt periodiskos
izdevumus, disertācijas un citu zinātnisko informāciju no vairāk kā 9 000 izdevējiem no
visas pasaules. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP
adresēm.
¾ RUBRICON - universāla uzziņu izdevumu pilntekstu datu bāze, kurā veiksmīgi
apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākājās Krievijas enciklopēdijās, vārdnīcās,
rokasgrāmatās un saistītajos Interneta resursos. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet)
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
Datu bāzē pieejami arī sekojoši uzziņu izdevumi:
Толковый словарь«Экономика предприятия» - толкования 207 терминов, «Весь Мир»,
1997
«Финансы и долги» Толковый словарь Всемирного банка - 1372 словарные статьи, «Весь
Мир», 1997
Статистический справочник ООН «Страны мира 2000» - 216 статей, «Весь Мир», 2001
Статистический справочник Всемирного банка «Страны и регионы 2000» - 275 статей,
«Весь Мир», 2001
Статистический справочник ОЭСР «Страны ОЭСР. 2000» - 53 статьи, 17 диаграмм, «Весь
Мир», 2001
Пакет бизнес-справочников «Проверено. КоммерсантЪ»
В пакет входят три справочника из авторитетной серии изданий «Проверено.
КоммерсантЪ»:
«Информационные технологии. Путеводитель по новой экономике» - 365 статей,
«Коммерсантъ», 2002
«Паевые инвестиционные фонды. Путеводитель по Российскому рынку капитала» - 165
статей, 38 иллюстраций, «Коммерсантъ», 2001
«Крупнейшие банки и их владельцы. Путеводитель по Российским банкам» - 1339 статей,
«Коммерсантъ», 2002
Пакет учебных изданий «Бизнес-образование»
В настоящее время в пакет входят 3 словаря и 19 книг:
Словарь «Социальные теории организации» - В.В. Щербина. Москва, Издательство
«ИНФРА-М», 2000. - 260 статей
Современный финансово-кредитный словарь - М.Г. Лапуста, П.С. Никольский. Москва,
Издательство «ИНФРА-М», 2002. - 2565 статей
Краткий словарь по социологии - П.Д. Павленок. Москва, Издательство «ИНФРА-М»,
2001. - 1165 статей
«Акулы» и «дельфины» - П.Н. Шихирев, Р. Андерсон. Москва, Издательство «Дело»,
1994. - 208 с.
Алгоритмы преобразований в бизнесе - В.А. Гончарук. Москва, Издательство «Дело»,
2001. - 296 с.
Анализ прибыльности продукции - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело»,
1996. - 168 с.
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Введение в российскую деловую культуру - П.Н. Шихирев. Москва, Государственный
университет управления, 2000. - 205 с.
Высший менеджмент для руководителя. Учебное пособие - Б.А. Аникин. Москва,
Издательство «ИНФРА-М», 2001. - 144 с.
Деньги. Их виды и функции - М.А. Портной. Москва, издательство «Анкил», 1998. - 168 с.
Исследование рынка - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело», 1996. - 164 с.
Общества с ограниченной ответственностью - С.Д. Могилевский. Москва, Издательство
«Дело», 2000. - 528 с.
Организация маркетинга - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело», 1996. 184 с.
Органы управления хозяйственными сообществами - С.Д. Могилевский. Москва,
Издательство «Дело», 2001. - 360 с.
Особенности корпоративного управления в России - Д.Ю. Голубков. Москва, Альпина
Паблишер, 1999. - 272 с.
Реструктурирование предприятия - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело»,
1996. - 200 с.
Роль руководства в реструктурировании - Компания МакКинзи. Москва, Издательство
«Дело», 1996. - 104 с.
Слияния, поглощения и разделения компаний - Ю. Иванов. Москва, Альпина Паблишер,
2001. - 244 с.
Союзы с зарубежными партнерами - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело»,
1996. - 168 с.
Справочник директора предприятия - Москва, Издательство «ИНФРА-М», 2002. - 832 с.
Технология бизнеса. Маркетинг - О.Д. Андреева. Москва, Издательство «Дело», 2001. 224 с.
Финансовая отчетность - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело», 1996. 160 с.
Этические принципы ведения дел в России - П.Н. Шихирев. Москва, Финансы и
статистика, 1999. - 248 с.
¾ SAGE Journals Online
Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datubāze piedāvā rakstus no vairāk kā 400
žurnāliem. Datubāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs - humanitārās zinātnes, zinātnes par
dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes u.c.
SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm un
žurnālu pārlūkošanu pēc nosaukuma alfabēta secībā.
¾ Science Direct datu bāzē atrodami, apmēram, 25% no visiem pasaules pilnajiem
tekstiem zinātnes, tehnisko zinātņu un medicīnas jomā, kā arī bibliogrāfiskā informācija.
Datu bāzē pieejama arī informācija par mākslu un humanitārajām zinātnēm. Datubāzē
pieejami arī pilnie teksti biznesā, menedžmenta un grāmatvedībā, ekonomikā,
ekonometrijā un finansēs.
Datu bāze piedāvā bagātīgu žurnālu klāstu, ir pieejami vairāk nekā 2 000 nosaukumu.
Ir iespēja meklēt arī arhīva materiālos, ir pieejami vairāk nekā 6 500 miljoni rakstu.
Krājumā ir 4 miljoni rakstu, kas vecāki par 1995.gadu un 2, 75 miljoni rakstu, kas vecāki
par 1994.gadu. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP
adresēm.
¾ SpringerLink
SpringerLink ir viena no lielākajām tiešsaistes datu bāzēm zinātnē, tehnikā un medicīnā.
Tajā pieejami izdevniecības Springer žurnālu un grāmatu pilnie teksti biomedicīnā,
dzīvības zinātnē, klīniskajā medicīnā, fizikā, inženierzinātnē, matemātikā, datorzinātnē,
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humanitārajās zinātnēs un ekonomikā. SpringerLink pašlaik piedāvā vairāk kā 500
žurnālus un vairāk kā 2000 grāmatas. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
¾ Westlaw International - juridiskā pētniecības datubāze - ES un ārvalstu likumdošana,
normatīvie akti, juridiskie žurnāli. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
¾ Wiley InterScience
Wiley InterScience datubāzē iekļauti vairāk kā 700 izdevniecības Wiley žurnāli, no
kuriem ~ 2/3 pieejami rakstu pilnie teksti. Wiley InterScience piedāvā žurnālus dažādās
zinātnēs: bizness, ķīmija, datorzinātne, zemes un vides zinātne, izglītība, inženierzinātne,
tiesību zinātne, zinātnes par dzīvību, matemātika un statistika, medicīna un veselības
aprūpe, fizika un astronomija, polimēru un materiālu zinātne, psiholoģija un sabiedriskās
zinātnes.
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LU BIBLIOTĒKAS EKONOMIKAS ZINĀTŅU BIBLIOTĒKA
LUB Ekonomikas zinātņu bibliotēka ir LU Bibliotēkas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir
nodrošināt akadēmiskās un profesionālās izglītības, kā arī zinātniskās pētniecības darba
bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.
LUB Ekonomikas zinātņu bibliotēkas darbības galvenie uzdevumi:
1. Bibliotēkas krājuma veidošana un uzturēšana.
1.1. tematiska bibliotēkas krājuma komplektēšana atbilstoši akreditētajiem studiju
kursiem LU ekonomikā un vadības zinībās;
1.2 pieprasījumu izvērtēšana par iespieddarbu iegādi sadarbībā ar Ekonomikas un
vadības fakultātes akadēmisko personālu, to noformēšana un izpildes
nodrošināšana;
1.3. krājuma statistiskās uzskaites un analīzes nodrošināšana;
iespieddarbu eksemplāru informācijas nodrošināšana un aktualizēšana
lektroniskajā katalogā, iespieddarbu tehniskā apstrāde.
2. Lasītāju apkalpošana.
2.1. lasītāju apkalpošanas darba organizēšana abonementā
2.2. lasītāju apkalpošanas darba organizēšana lasītavā;
2.3. lasītāju reģistrācija un datu rediģēšana bibliotēku informācijas sistēmā
ALEPH 500;
2.4. bibliogrāfisko uzziņu sniegšana, lasītāju informatīvā apkalpošana, apmācība
darbam ar elektonisko katalogu un datubāzēm.
Ekonomikas zinātņu bibliotēkas
pasūtīto periodisko izdevumu saraksts 2009.gadam
LAIKRAKSTI:
1. Diena – www.diena.lv
2. Dienas bizness - www.db.lv
3. Бизнес Балтия - www.bb.lv
4. Вести сегодня - www.ves.lv
ŽURNĀLI:
1. Agropols
2. Baltijas Koks
3. Bilance
4. Biznesa psiholoģija
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5. Grāmatvedība un ekonomika
6. Kapitāls
7. Kvalitāte
8. Latvijas ekonomists
9. Latvijas Tirgotājs
10. Marta
11. Office manager
12. Uzņēmēja Biļetens
13. Vides vēstis
14. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību
15. Cambridge journal of economics
16. Direction of trade statistics
17. Econometrica
18. Environmental communication : a journal of nature and culture
19. Estonia business forecast report
20. European economic review
21. Evolutionary and institutional economics review
22. FVW international
23. Global finance journal
24. Harvard Business review
25. International financial statistics
26. Journal of applied behavioral science
27. Journal of banking & finance
28. Journal of business and economic statistics
29. Journal of coastal consevation
30. Journal of environmental planing and management
31. Journal of environmental policy & planning
32. Journal of European integration history
33. Journal of monetary economics
34. Journal of service research
35. Journal of sustainable development
36. Latvia business forecast report
37. Lithuania business forecast report
38. Local Environmental: the International journal of justice and sustainability
39. Market leader
40 . Marketing theory
41. Population
42. Research and technology-step into the future
43. Tourism Management
44. The Transdisciplinary journal of the international society for ecological economics
45. World economic Outlook
46. Банковское дело
47. Бизнес- практикум
48. Бухгалтерия и экономика
49. Бухгалтерский практикум
50. Деньги и кредит
51. Капитал Регион
52. Маркетинг
53. Менеджмент сегодня
54. Организация управления
55. Проблемы теории и практики управления
56. Рекламные идеи
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57. Рекламные технологии
58. РИСК
59. Страховое дело
60. Туризм: практика, проблемы, перспективы
61. Управление персоналом
62. Управление риском
Kā arī- Lietišķās informācijas dienesta izdevumu (LR Nodokļu sistēma; Uzņēmējdarbība;
Grāmatvedība; Tirdzniecība; Vērtspapīri; Kredītiestādes) kārtējie papildinājumi.
Pielikumā skat. no IS ALEPH izgūto, Ekonomikas zinātņu bibliotēkā, pieejamo grāmatu
sarakstu (uz 107 lapām).
Bibliotēka izvietota divās telpās:

Lasītava (203. t., 2. stāvs)
Platība (no 2008. gada maija) : 231.31 m3
Darba vietas lietotājiem - 62
2 datori darbiniekiem
 Lasītāju reģistrācijai
 Bibliogrāfisko uzziņu sniegšanai
(no 2008. gada maija)- 26 datori lietotājiem
 Literatūras atlasei, pasūtīšanai Kopkatalogā
 LUB abonēto datubāzu izmantošanai
3 kopētāji
Lasītavā iespējams izmantot brīvpieejas iespieddarbu krājumu ekonomikā,
uzņēmējdarbībā, finansēs, mārketingā, menedžmentā, tūrisma ekonomikā, grāmatvedībā,
matemātikā, politikā, informātikā, statistikā, demogrāfijā, ekonometrijā un seriālizdevumu
dokumentu krājumu, LUB abonētās datubāzes.

Abonements (301. t., 3. stāvs)
Platība 96,08 m3
4 datori darbiniekiem
 Lietotāju reģistrācijai
 Iespieddarbu apstrādei
 Automatizētai iespieddarbu izsniegšanai
4 datori lietotājiem
 Iespieddarbu meklēšanai, atlasei, pasūtīšanai Elektroniskajā kopkatalogā

LU Ekonomikas zinātņu bibliotēkas statistiskā atskaite par 2008. gadu
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Bibliotēkas kopējā platība (līdz 2008. gada maijam)- 193.37 m2
Bibliotēkas kopējā platība no 2008. gada maija (pēc remonta pabeigšanas)- 327.39 m2
Kopējais krājuma lielums – 75 000 eks., t. skaitā- 7000 nosaukumi brīvā piekļuvē lasītavā
Jaunieguvumi

5292 eks.

Bibliotekārie darbinieki

7 slodzes

IS ALEPH reģistrēto lietotāju skaits
(kopā)
Aktīvie lietotāji( reģistrēti vai
pārreģistrēti 2008. g.)
Apmeklējums

8342

69 807

Izsniegums

37 897 eks.

Informācijas darbs- sniegto uzziņu skaits

14 600

Parādnieki

880

5234

Finansiālā darbība 2008. gadā
Piešķirtie līdzekļi dokumentu iegādei
2008. g.

Ls 70. 100.00

t.sk. grāmatām Ls 64.370.75
t. sk. periodiskajiem izdevumiem Ls 5.729.25
Piešķirtie līdzekļi dokumentu iegādei
Ls 24.469.00
2009. g.
Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (kopā)
Ls 7945.18
t.sk. kopēšana Ls 2793.97
t. sk. nokavējuma nauda Ls 3979.14
t.sk. drukāšana Ls 1052.10
t.sk. par pazaudētām grāmatām Ls 1.42
t. sk. Starptautiskais Starpbibliotēku Abonements Ls 28.00
(SSBA)
t. sk. par LU Bibliotēkas suvenīriem Ls 90.55
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Ekonomikas zinātņu bibliotēkā pieejamo projektu vadīšanas grāmatu
saraksts uz 07.10.2009
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Grāmatas autors, nosaukums

Barkley, Bruce T., Project risk management / 2004
Budd, Charles I., A practical guide to earned value project management /
2005
Burke, Rory. Project management : planning and control techniques / 2003
Chapman, Chris, Project risk management : processes, techniques and
insights / 2003
Cleland, David I., Project management : strategic design and implementation
/ 2007
Cova, Bernard. Project marketing : beyond competitive bidding / 2002
Dobiéy, Dirk. Programm-Management : Projekte übergreifend koordinieren
und in die Unternehmensstrategie einbinden / 2004
Forands, Ilgvars Projekta menedžments / 2006
Geipele, Ineta. Projektu vadīšana studijām un biznesam / 2004
Gray, Clifford F. Project management : the managerial process / 2006
Gray, Clifford F. Управление проектами : практическое руководство / 2003
Ilmete, Žanete, Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas :
(NCB) / 2004
Jones, Richard, Projektu vadības pamati : praktisks ceļvedis projektu vadībā
un izpildē / 2008
Kerzner, Harold. Project management : a systems approach to planning,
scheduling, and controlling / 2003
Kerzner, Harold. Project management : case studies / 2006
Kerzner, Harold. Project management : case studies / 2009
Lewis, James P., Projektu vadīšanas pamati
Lewis, James P., The project manager's desk reference : project planning,
scheduling, evaluation, control, systems / 2007
Lock, Dennis, Project management / 2007
Lomnitz, Gero. Multiprojekt - Management : Projekte erfolgreich planen,
vernetzen und steuern / 2008
Marchewka, Jack T. Information technology project management : providing
measurable organizational value / 2006
McManus, John, Information systems project management : methods, tools
and techniques / 2003
Meredith, Jack R. Project management : a managerial approach / 2006
Nicholas, John M., Project management for business, engineering, and
technology : principles and practice / 2008
O'Connell, Fergus. Как успешно руководить проектами : серебряная пуля /
2003
Patzak, Gerold. Projektmanagement : Leitfaden zum Management von
Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen / 2004
Project management / 2008
Project management in practice / 2008
Projektu vadīšanas rokasgrāmata / 2003
Reiter, Wilfried, Kailā patiesība par projektu menedžmentu / 2004
Rinza, Peter. Projektmanagement : Planung, Überwachung und Steuerung
von technischen und nichttechnischen Vorhaben / 1998
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Eksemplāru
skaits

5
2
10
1
8
2
5
15
10
2
3
10
5
1
5
15
4
1
5
5
4
3
4
4
2
5
5
5
1
2
2

32 Rose, Kenneth H., Project quality management : why, what and how / 2005
33 Uzulāns, Juris. Projektu vadība / 2004

5
20

Datorklases un to resursi
Nr. p.k. Auditorijas numurs Datoru skaits
1.
307./309.
40
2.
316.
20
3.
318.
20
4.
417.
20
5.
418.
40
Kopā:
140
Datorkalasēs izmanto 140 datorus, kas saslēgti vienotā lokālā tīklā (100Mb/s) un
pieslēgti globālajam tīmeklim. Datortīkla funkcionēšanu nodrošina četri serveri. Serveri strādā ar
Windows 2003 Server operētājsistēmu.
Datoru klašu darba staciju parametri: Procesors Intel P IV, 3 GHz; RAM 1 GB, HDD
120 GB, CD RW Combo, 17” LCD monitori.
Datoru klasēs uz darba stacijām tiek izmantota Windows XP Professional
operētājsistēma, standartlietojumprogrammatūra - Microsoft Office 2003 un Microsoft Office
2007, tajā skaitā, projektu vadīšanai nepieciešamā programmlīdzekļa Microsoft Project jaunākās
versijas - 2003 un 2007.
Tādu projektu vadīšanas programmlīdzekļu kā SIMUL8, PROLOG, ILOG utml.
ieviešana tiks nodrošināta sadarbībā ar Dortmundes augstskolu.
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9.pielikums
Metodiskie norādījumi maģistra darba
izstrādei un noformēšanai
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Latvijas Universitāte
Ekonomikas un vadības fakultāte
Publiskās pārvaldes katedra

Metodiskie norādījumi
maģistra darba izstrādāšanai un
aizstāvēšanai
projektu vadīšanas programmas studentiem

Apstiprināti Publiskās pārvaldes katedras
sēdē Nr. 1
2008. gada 24. janvārī
Apstiprināti Vadībzinību studiju
programmu padomes sēdē
2008.gada 18.februārī

Rīga, 2008
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1.

Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi izstrādāti saskaņā ar ,,Nolikumu par noslēguma pārbaudījumiem
LU" (28.04.2003. LU Senāta lēmums Nr. 162) un „Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra
darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtību"
(04.07.2006. LU rīkojums Nr. 1/180).
Tie nosaka vienotas prasības noslēguma darbu izstrādei un noformēšanai, kā arī reglamentē
noslēguma darbu aizstāvēšanas kārtību LU.
1.1. Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana pēc teorētisko kursu apgūšanas un
eksāmenu nokārtošanas katrā no tiem un 2 prakses darbu aizstāvēšanas ir profesionālā
maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” pēdējais posms.
1.2. Izstrādājot maģistra darbu, students apliecina prasmi izmantot studiju gaitā iegūtās
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī aizstāvēt izstrādātos priekšlikumus.
Maģistra darbam jābūt ar praktisku noslieci un tēmai jābūt aktuālai, veltītai projektu
vadīšanas problēmām.
Darbā izvirzītās problēmas risināšanai nepieciešamo literatūru un datus sameklē pats
maģistra darba autors.
1.3. Maģistra darbu parasti izstrādā viens students. Izņēmuma gadījumos ar Publiskās
pārvaldes katedras vadītāja atļauju maģistra darbu var izstrādāt studentu grupa. Studentu
grupu ieteicams veidot gadījumos, kad pētījumu loks aptver plašu savstarpēji saistītu
jautājumu loku, kurus izpētīt vienam studentam nav pa spēkam.
1.4. Maģistra darbu parasti noformē kā atsevišķi uzrakstītu darbu, kura apjoms caurmērā
ieteicams ap 60-70 lappusēm datordrukā (ar 1,5 intervāliem) pielikumus neskaitot, bet
atkarībā no konkrētās tēmas tas var būt arī garāks. Ja darbam ir nepieciešami pielikumi,
to apjoms ir atkarīgs no tēmas specifikas.
2.

Maģistra darba struktūra
Maģistra darba sastāvā iekļaujas:
2.1 titullapa (skat. 1.pielikumu);
2.2 anotācija latviešu valodā un svešvalodā;
2.3 satura rādītājs (skat. 2.pielikumu);
2.4 apzīmējumu saraksts (ja tas nepieciešams);
2.5 ievads;
2.6 pamatdaļa - tēmas izklāsta tā sadalījumā pa nodaļām un apakšnodaļām;
2.7 secinājumi un priekšlikumi;
2.8 pateicības (pēc autora izvēles);
2.9 izmantoto literatūras un avotu saraksts (skat. 3.pielikumu);
2.10 pielikumi (ja ir nepieciešams);
2.11 dokumentārā lapa (galvojums- skat. 4.pielikumu)
2.12 izziņa par aizstāvēšanu (skat. 5.pielikumu).

3. Maģistra darba saturs
3.1 Titullapa (to noformē atbilstoši paraugam 1. pielikumā).
3.2 Anotācijā (5-10 rindās) jāatspoguļo darba būtība- tēma un tās risinājuma ievirze.
Anotāciju sagatavo divās valodās - latviešu un svešvalodā (angļu vai vācu valodā).
Pēc saskaņošanas ar programmas direktoru var sagatavot arī papildu anotāciju kādā citā
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Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Anotācijā izklāsta problēmas būtību, pētījuma
mērķus, raksturo iegūtos rezultātus. Anotācijas apjoms ir noteikts līdz 850 zīmēm,
ieskaitot intervālus.
3.3 Satura rādītājs.
Satura rādītājā iekļauj visu nodaļu un apakšnodaļu virsrakstus sākot ar ievadu un
beidzot ar pielikumiem, to numerācijas secībā un norāda atbilstošās lappuses numuru.
Lappuses numurē ar arābu cipariem.
Satura rādītājā vispirms iekļauj apzīmējumu sarakstu, bet, ja tāda nav, — ievadu. Satura
rādītāja nobeigumā norāda izmantotās literatūras un avotu sarakstu. Pielikumus numurē
atsevišķi ar arābu cipariem. Satura rādītāja noformēšanas paraugs ievietots 2. pielikumā.
3.4 Apzīmējumu saraksts.
Ja darbā izmantoti daudzi saīsinājumi vai nosacītie apzīmējumi( vairāk kā 15), tos
noformē uz atsevišķas lapas.
3.5 Ievadā jāatspoguļo:
¾ tēmas aktualitāte un norobežojums;
¾ darba mērķis;
¾ mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi;
¾ darba struktūra;
¾ pētīšanas metožu raksturojums;
¾ pētījuma periods;
¾ galvenie datu un literatūras avoti.
3.6 Maģistra darba pamatdaļa sastāv no vairākām nodaļām (parasti 2-4), kuras var tikt
sadalītas apakšnodaļās.
3.6.1 Pirmajā nodaļā dod pētāmās problēmas teorētisko pamatojumu, ieskaitot zinātniskās
literatūras apskatu.
3.6.2 Otrajā nodaļā jāraksturo esošo stāvokli konkrētā pētīšanas objektā, analizējot
statistiskos datus, veicot aptaujas utt.
3.6.3 Trešā nodaļā ir veltīta esošā stāvokļa pilnveidošanai. Atkarībā no maģistra darba
tēmas tā struktūra var būt citādāka.
3.7 Secinājumi un priekšlikumi.
Autors tēžu veidā sniedz pamat daļas īsu konspektīvu izklāstu. Secinājumiem jāizriet
no pamat daļā atspoguļotajiem rezultātiem. Secinājumus var rakstīt pamat daļā apskatītajā
secībā vai pēc to nozīmības. Priekšlikumiem jābūt oriģināliem un jāizriet no autora
izdarītajiem secinājumiem.
3.8 Pateicības.
Izsaka personām, kas ir sniegušas organizatorisku un finansiālu palīdzību materiālu
vākšanā, kā arī metodiskus ieteikumus un morālo atbalstu darba izstrādē.
3.9 Izmantotās literatūras un avotu saraksts.
Iekļauj visus literatūras un citus avotus, kas izmantoti darba izstrādāšanā. Literatūras
saraksta elementu pieraksti noformējami atbilstoši Latvijas standartiem bibliogrāfisko
aprakstu veidošanai (LVS ISO 690, LVS ISO 690-2). Izmantoto avotu un literatūras
sarakstu noformē pēc 3.pielikumā dotā parauga. To sastādot, jāievēro bibliogrāfijā
pieņemtā avotu norādes secība. Vispirms jānorāda Latvijas Republikas likumi, valdības
noteikumi un citi normatīvie dokumenti, oficiālās statistikas krājumi, enciklopēdiska
rakstura krājumi, pēc tam visi pārējo autoru darbi alfabētiskā secībā (pēc autora uzvārda).
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Ziņās par grāmatām jānorāda: autora uzvārds, iniciāli, grāmatas nosaukums, izdošanas
vieta, izdevniecība, izdošanas gads un lappušu skaits.
Ja izmantotā grāmata ir rakstu krājums vai vairāk kā trīs autoru kolektīvs darbs, to
iekļauj sarakstā pēc tās nosaukuma pirmā burta.
Žurnālu un avīžu rakstiem norāda autoru, raksta nosaukumu, žurnāla un avīzes
nosaukumu, izdošanas gadu, numuru un lappuses, kurās raksts nodrukāts.
Saraksta nobeigumā norāda iestādes, organizācijas vai uzņēmuma nepublicētos
materiālus.
Literatūras un citus avotus, kas uzrakstīti krievu valodā, ieteicams grupēt atsevišķi, jo
burtu secība latīņu un krievu alfabētā ir atšķirīga.
Autora uzvārdu un iniciāļus raksta treknrakstā (bold), aiz tā ievieto pilnu raksta
nosaukumu, tad žurnāla nosaukumu starptautiski pieņemta saīsinājuma formā slīprakstā
(italic), žurnāla izdošanas gadu, sējumu, numuru un krājuma sējumu treknrakstā (bold).
Piemēram, ja citējamais raksts ir žurnāla 3. sējuma 5. numurā, to literatūras sarakstā
apzīmē ar ,,3.sēj., Nr. 5". Beigās norada raksta pirmo un pēdējo lappusi.
Norādot literatūras sarakstā publikācijas, ar kuru saturu students iepazinies,
izmantojot kādu citu avotu (parasti referatīvu žurnālu), obligāti jābūt norādei gan uz
publikācijas oriģinālu, gan arī uz literatūras avotu, no kura informācija iegūta.
Monogrāfijām (grāmatām) literatūras sarakstā jānorāda lappušu skaits (piemēram 500 lpp.), ja informācijas ieguvei lietota visa grāmata. Ja raksts ņemts no zinātnisko
rakstu krājumiem vai starptautisko konferenču referātu tēzēm, tad literatūras sarakstā
norāda tās lappuses vai lappusi, kur attiecīgais raksts atrodams, piemēram, p. 159-164
(avotam angļu valodā), S. 12-17 (avotam vācu valodā), p. 148-152 (avotam franču
valodā), 25. lpp. (avotam latviešu valodā).
Minot diplomdarbu (bakalaura, maģistra darbu), jānorāda tā autors, darba
nosaukums, mācību iestāde un fakultāte, kurā darbs izstrādāts, pilsēta un izstrādes gads,
lappušu skaits.
Sarakstā nedrīkst norādīt avotus, uz kuriem nav atsauces darbā. Literatūras avotu
noformēšanas paraugi sniegti 3. pielikumā.
3.10 Pielikumi.
Maģistra darba pielikumos var ievietot palīgmateriālus, kurus izmanto pētījumos,
bet kuru ievietošana darba pamatdaļā nav nepieciešama (piemēram, aprēķinu
starprezultātus, apsekojumu materiālus, instrukcijas, metodikas u.c.).
3.11 Dokumentārā lapa (galvojums).
Jāapliecina darba patstāvīgais raksturs un pirmreizīgums, ka darbā izmantoti tikai tajā
norādītie informācijas avoti un darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai (skat. 4.
pielikums).
3.12 Izziņa par aizstāvēšanu.
Darbs noslēdzas ar lappusi, kurā atspoguļota "Izziņa par aizstāvēšanu" (skat.
5.pielikumu). Tā satur ziņas par darba aizstāvēšanas laiku un rezultātu.
4

Maģistra darba tehniskais noformējums
Maģistra darba teksta daļu noformē datorsalikumā uz standarta izmēra lapām (formāts
A4- 210*297 mm), kurām apdrukāta viena lapaspuse un elektroniskā versijā.
152

4.1 Darba valoda. Maģistra darbi jāizstrādā valsts valodā saskaņā ar latviešu valodas normām.
Citu valodu lietošana pieļaujama:
4.1.1. ārvalstu studentiem;
4.1.2. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
4.2. Teksta formāts.
Darbam jābūt datorsalikumā uz A4 formāta lapām, kurām apdrukāta viena
lapaspuse. Burtu
lielums ir 12 punkti, fonts — Times New Roman, nodaļu virsrakstu
burtu lielums — 14 punkti, atstarpe starp rindām - 1,5. Jāievēro atkāpes no lapas malām:
30 mm - no kreisās puses, 20 mm — no labās puses un 20 mm — no augšas un apakšas.
Jaunu rindkopu sāk ar 1 cm lielu atkāpi. Katrai nodaļai jāsākas jaunā lappusē. Lappuse
nedrīkst beigties ar virsrakstu. Nodaļu virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem, bet
apakšnodaļu virsrakstus - ar mazajiem burtiem treknrakstā (bold). Aiz virsraksta punktu
neliek. Katrai nodaļai pirms nosaukuma norāda kārtas numuru, apakšnodaļām - nodaļas
numuru, kurās tās ietilpst un apakšnodaļas kārtas numuru (piemēram, 1.1., 1.2. utt.).
Virsraksta attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir viena rinda. Lappuses numurē
apakšā lapas vidū ar arābu cipariem, sākot ar lappusi, kur ir apzīmējumu saraksts.
4.3.Citātu un atsauču noformēšana.
Ieteicams izmantot numeratīvo norāžu metodi. Atsauci uz izmantoto literatūru
noformē, apaļajās iekavās norādot aiz darbā minētā fakta citētā darba (citāti jāliek
pēdiņās) kārtas numuru izmantotās literatūras sarakstā. Piemēram, (2) vai (3, 7, 11).
Atsaucoties uz kādu noteiktu grāmatas lappusi, tā jānorāda aiz grāmatas citēšanas
numura, piemēram: (4, 70. lpp.). Skaitliskais materiāls, kas aizgūts no iestāžu,
organizāciju un uzņēmumu nepublicētajiem materiāliem, arī norādāms atsaucē, minot datu
avotu. Atsauces jādod arī no interneta izmantojamajiem materiāliem.
4.4. Tabulu un attēlu noformēšana.
Skaitlisko materiālu ieteicams izvietot tabulās. Darba ilustrēšanai izmantojami attēli
(to skaitā tiek iekļauti arī shēmas, diagrammas un kartogrammas). Katrai tabulai jābūt
kārtas numuram un virsrakstam. Tabulas numurē katras nodaļas ietvaros slīprakstā
augšējā labajā stūrī virs tabulas. Piemēram, 2.3. tabula - pirmais skaitlis ir nodaļas
numurs, bet otrais - tabulas kārtas numurs šajā nodaļā. Tabulas virsrakstu izvieto virs
tabulas ar 11 punktu burtiem treknrakstā (bold).
Vārds attēls (att.) ietver zīmējumus, fotogrāfijas, shēmas, diagrammas un citas darba
ilustrācijas. Zem attēla raksta tā numuru slīprakstā, piemēram, 2.1. att., un nosaukumu
ar 11punktu burtiem treknraksta (bold). Attēla kārtas numuru veido nodaļas numurs un
attēla kārtas numurs.
Aiz tabulu un attēlu virsrakstiem punktus neliek (sk. 6. pielikumu). Arī formulas numurē
nodaļas ietvaros. Formulas numuru raksta lapas labajā pusē attiecīgās formulas zemākās
rindas līmenī un iekļauj iekavās. Formulas numurē nodaļas atvaros.
4.5. Darba iesiešana.
Darbs ir jāsagatavo divos datorizdrukas eksemplāros, no kuriem viens jāiesien
cietos vākos.
4.6. Darba elektroniskā kopija.
Noslēguma darba elektroniskajai kopijai jābūt PDF (Portable document format) formātā.
5. Maģistra darba izstrādes posmi (organizācija, vadīšana, recenzēšana un aizstāvēšana)
5.1. Darba temata izvēle un apstiprināšana.
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Maģistra darba tēmu izvēlas students atbilstoši savām interesēm. Iespēju robežās
maģistra darba tēmu vēlams saistīt ar darbā veicamām funkcijām vai iestrādēm prakšu
laikā.
Tematu pieteikumus (skat. 7.pielikumu) un darbu vadītājus apstiprina Publiskās
pārvaldes katedras vadītāja ne vēlāk kā 20 nedēļas pirms darba iesniegšanas. Maģistra
darba tēmas studenti iesniedz Publiskās pārvaldes katedrā pēc 2. prakses atskaites
iesniegšanas. Katedras vadītājs apstiprina vai nozīmē zinātnisko vadītāju no Publiskās
pārvaldes katedras, citu LU katedru pasniedzēju, vai arī speciālistu ārpus LU vidus.
Zinātniskam vadītājam jābūt vismaz ar maģistra akadēmisko grādu vai ar augstāko
izglītību (ja beidzis augstskolu laika periodā, kad vēl maģistra grādu nepiešķīra).
Atsevišķos gadījumos katedras vadītājs papildus zinātniskajam vadītājam pieaicina
konsultantu.
Ja darba temats netiek apstiprināts, struktūrvienības vadītājs sniedz studentam
argumentētu atbildi.
Studentu noslēguma darba nosaukumu (latviešu un angļu valodā), darba vadītāju un
recenzentus apstiprina ar fakultātes dekāna norādījumu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms
darba aizstāvēšanas.
5.2. Darba izstrāde sadarbībā ar vadītāju.
Darbā izstrādē parasti ir šādi posmi:
5.2.1 koncepcijas izstrāde;
5.2.2 plāna veidošana;
5.2.3 melnraksta izstrāde;
5.2.4 priekšaizstāvēšana;
5.2.5 tīrraksta izstrāde.
Darba izstrādes posmu gaitu nosaka fakultāte.
5.3 Darba iesniegšana.
Noslēguma darbus studenti sagatavo divos iesietos datorizdrukas eksemplāros un
elektroniskas kopijas veidā. Darba elektronisko kopiju studenti augšupielādē LUIS.
Maģistra darbu aizstāvēšanai pielaiž darba vadītājs, parakstot titullapu. Ja bez
zinātniskā vadītāja ir arī konsultants, tad arī konsultants paraksta titullapu. Iesieto
maģistra darbu (divos eksemplāros) iesniedz noteiktajos termiņos, bet ne vēlāk kā nedēļu
pirms darba aizstāvēšanas dienas.
Dekāna pilnvarotā persona pārbauda, vai darba elektroniskā kopija ir ievadīta LUIS,
un ar savu parakstu apliecina darba saņemšanu.
Pieeja aizstāvamo darbu elektroniskajām kopijām ir darba vadītājam, recenzentam un
noslēguma pārbaudījumu komisijas locekļiem.
Cietajos vākos iesietais eksemplārs pēc darba aizstāvēšanas tiek uzglabāts saskaņā ar
LU lietu nomenklatūru, otrs eksemplārs — atdots studentam, elektroniskā kopija tiek
arhivēta LU noteiktajā kārtībā. Ja autori ir atļāvuši publiskot noslēguma darbu
elektronisko kopiju pilnu tekstu, ar to interesenti var iepazīties LU portāla Bibliotēkas
sadaļā IS ALEPH sistēmā, izmantojot LANET piešķirto lietotājvārdu un paroli.
5.4. Aizstāvēšana.
5.4.1. Aizstāvēšanai pielaistam darbam katedras vadītājs nozīmē recenzentu. Par
recenzentu var būt Publiskās pārvaldes un citu LU katedru pasniedzēji, kā arī speciālisti
ārpus LU, kam ir vismaz maģistra zinātniskais grāds. Darbu recenzentam nogādā ne vēlāk
kā 7 dienas pirms aizstāvēšanas. Studentam recenzija jāsaņem ne vēlāk kā vienu dienu
pirms aizstāvēšanas. Gadījumos, kad recenzents darbu novērtē negatīvi, katedras vadītājs
to nosūta papildus recenzēšanai citai personai. Ja otra recenzija ir pozitīva, darbu nodod
aizstāvēšanai.
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5.4.2. Darba aizstāvēšana iesākas ar studenta ziņojumu (līdz 10 min.). Ziņojumā ieteicams
pamatot tēmas aktualitāti, parādīt darba mērķi un uzdevumus, teorētisko un praktisko
nozīmi. Galvenais uzsvars jāliek uz svarīgāko secinājumu un priekšlikumu izklāstu,
akcentējot autora izstrādnes. Īpaši jāizceļ paša studenta veikums un jaunrade, kā arī darba
praktiskais pielietojums.
5.4.3. Aizstāvēšanā ieteicams izmantot ilustratīvo materiālu (tēzes teksta veidā, shēmas,
grafikus, u.c.), kuru vēlams sagatavot demonstrēšanai ar kodoskopu (par datora ar
projektoru nepieciešamību jābrīdina iepriekš). Ilustratīvajā materiālā iekļauj tikai to, kas ir
atrodams maģistra darbā.
5.4.4. Pēc studenta ziņojuma MPK locekļi un klātesošie var uzdot jautājumus. Uzdotos
jautājumus students pieraksta un tad sniedz īsas, skaidras un reizē izsmeļošas atbildes.
5.4.5. Pēc tam tiek nolasīta recenzija. Ja recenzents piedalās sēdē, tad viņš pats informē
klātesošos par savu viedokli. Pretējā gadījumā recenziju nolasa kāds no komisijas
locekļiem.
Students atbild uz recenzijā izvirzītajiem jautājumiem un var komentēt recenzijā izteikto
kritiku. Studentam var uzdot arī papildjautājumus.
Darba aizstāvēšana notiek noslēguma pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. Aizstāvēšanas
procedūru reglamentē fakultāte.
6. Maģistra darba vērtēšana.
Maģistra darba vērtēšana notiek slēgtā MPK sēdē pēc visu sēdē paredzēto darbu
noklausīšanās. Vērtējums tiek paziņots studentiem pēc sēdes beigām.
Maģistra darba vērtēšanā tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
6.1 Darba kvalitāte.
6.1.1 Izvēlētā temata atbilstība studiju virzienam: aktualitāte;
6.1.2 Tēmas izpētes dziļums, kontekstu tvēruma plašums;
¾ teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija;
6.1.3. Metodiska kvalitāte.
¾ patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās;
¾ uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas
ietver atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un novitātes elementus;
¾ aktuālas lietišķās problēmas analīze;
6.1.4.
¾
¾
¾
¾

Praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā.
Pārliecība
Novitāte;
Personīgais ieguldījums;
Praktiska nozīme;

6.2. Darba autora ziņojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar
veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma
virzienus).
¾ Studenta prasme publiski aizstāvēt savu darbu;
¾ Patstāvīga lietišķa pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko rezultātu
aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana;
6.3. Atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt.
¾ Reakcija uz kritiskam piezīmēm.
6.4. Recenzenta vērtējums/ atzīme.
6.5. Darba zinātniskā vadītāja vērtējums/ atzīme.
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Lēmumu par darba vērtējumu (10 baļļu sistēmā) pieņem, atklāti balsojot ar klātesošo
komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas
priekšsēdētāja balss.
Maģistra darbu, kas novērtēts kā neatbilstošs tam izvirzītajām prasībām, pretendents
pēc tā pilnveidošanas atbilstoši MPK lēmumam var aizstāvēt pēc gada.
MPK sēdes lēmumus apstiprina fakultātes Dome.
7. Apelācijas kārtība
Students ir tiesīgs iesniegt apelāciju:
¾ par nepielaišanu kārtot noslēguma pārbaudījumus;
¾ par noslēguma pārbaudījuma norisi (tajā skaitā par noslēguma darba aizstāvēšanas
un
vērtēšanas procesu) triju darba dienu laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziņošanas.
Apelācija jāiesniedz fakultātes apelācijas komisijas priekšsēdētājam.
Fakultātes apelācijas komisijas sastāvu apstiprina pirms pārbaudījumu komisijas darba
uzsākšanas ar dekāna norādījumu.
Saskaņā ar 24.10.2006. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Domes lēmumu Nr. 13
apelācijas komisijas funkcijas deleģēt Vadības zinību programmas padomēm.
Komisijas sastāvā jābūt priekšsēdētājam un vismaz diviem locekļiem. Tajā nedrīkst
iekļaut personas, kuras ir piedalījušās konkrētā noslēguma pārbaudījuma vērtēšanā
(noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļi, darba vadītājs un recenzenti). Apelācijas
komisijas funkcijas ar fakultātes domes lēmumu var deleģēt studiju programmu
padomei.
Komisija izskata studenta iesniegumu triju darbdienu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas. Uz komisijas sēdi uzaicina apelācijas iesniedzēju un noslēguma
pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāju vai viņa vietnieku. Komisijas lēmumu studentam
izsniedz rakstveidā.
Students var iesniegt apelāciju mācību prorektoram par procedūras pārkāpumiem
fakultātes apelācijas komisijas darbā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc lēmuma
saņemšanas, pievienojot fakultātes apelācijas komisijas lēmumu.
Mācību prorektors izskata studenta iesniegumu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas un rakstiski informē studentu par pieņemto lēmumu. Prorektora lēmums ir
galīgs.
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1. pielikums
Maģistra darba titullapas paraugs

Latvijas Universitāte
Ekonomikas un vadības fakultāte
Publiskās pārvaldes katedra
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Arnis Ozols
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Dr.oec., profesore
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Dr.habil.oec., profesors
.................................
Dr.oec., doc.
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1. Žurnāli
1. Broka, K., Stradiņš, J., Sleikša, I., et. ai. Electrochemical Oxidation of Several
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O3and Nutrient Status of Trees. KypHan o6ufeū XUMUU, 1992, N 62, c. 916-921.
3. Kalkis, V., Maksimov, R. D., Zicans, J. Thermomechanical Properties of RadiationModiefied Blends of Polyethylene with Liquid Crystalline Copolyester. Polymer Energy &.
Science, 1999, N 39, vol. 8, p. 1375-1384.
2. Grāmatas
1. Alley, M. The Craft ofScientific Writing. New York: Springer, 1996. 282 p.
2. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V. Kaļķa un Ž. Rojas red.
Rīga : Elpa-2, 2001. 500 lpp.
3. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
4. Fresenius, W., Quentin, K. E., Schneider, W. Water Analysis. Berlin-Heidelberg :
Springer Verlag, 1988. 804 p.
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3. Raksti grāmatās
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1919- 1939.1. daļa, Rīga: LU, 1939,505.-518. lpp.
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Holland Publ., New York et. ai., 1984, vol. 3., p. 1-69.
4. Konferenču tēzes
1. Ciovica, S., Lonnberg, D., Lonnqvist, K. In: Cellucon '98. International Cellucon
Conference, Turku, Finland, December 14-17, 1998. Abstracts. Turku, 1998, p. 28.
2. 3. Mūze, Baiba. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : [ziņojums zin. konf. ,,Zinātnes
valoda" 2003. g. 19. nov. Rīgā]. No: Valsts prezidentes dibinātā Valsts valodas
komisija. Konferences „Zinātnes valoda" materiāli. Rīga : Rasa ABC, 2003, 12.-17. lpp.
3. Zicans, J., Kalniņš, M., Bledzki, A. K. Tensile Properties of Irradiated
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September 27-28, 2001. Abstracts. Riga, 2001, p. 120-122.
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6. Disertācijas, maģistru un bakalauru darbi
1. Oslte, A. Kvēpu noteikšana gaisā : bakalaura darbs. LU Ķīmijas fakultāte. Rīga : Latvijas
Universitāte, 2000. 65 lp.
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7. Elektroniskie informācijas avoti
1. Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane A. u. c. Datorzinību pamati [tiešsaiste]. Rīga: LIIS, 2001
[atsauce 18.02.2004.]. Pieejams internetā: httD://www.liis.lv/mspamati.
2. Dial-Up adaptera instalācija Windows 95. [tiešsaiste] - [atsauce 23.02.2004.]. Pieejams:
ftp://ftp.latnet.lv/misc/windows/win95/info/w95.txt.
3. Diena [tiešsaiste]. Rīga : a/s Diena, 2000 - [atsauce 10.01.2004]. Pieejams:
http://www.diena.lv. ISSN 1407-7833.
4. PACS-L (Public Access Computer Systems Foruni) [tiešsaiste]. Houston (Tex.) :
Universitv of Houston Libraries, June 1989 - [atsauce 17.02.2004.]. Pieejams:
listserv@,uhupvml .uh.edu.
5. Parker Elliot. Re : Citing Electronic Journals. In: PACS-L (Public Access
Computer Systems Forum) [tiešsaiste]. Houston (Tex.) : Universitv of Houston
Libraries, 24.11.1989, 13:29:35 CST [atsauce 15.02.2004.]. Pieejams:
listservfaļuhupvml.uh.edu.
6. Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. MK noteikumi Nr.
118,12.03.2002, Rīga : Ministru kabinets [atsauce 4. 01. 2003]. Pieejams:
http://www.likumi.lv
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4.pielikums
Dokumentārās lapas paraugs
Galvojums
Maģistra darbs „Centrālās valdības un pašvaldību attiecību pilnveidošana”
izstrādāts LU Ekonomikas un vadības fakultātē.
Ar šo es galvoju, ka darbs ir izpildīts patstāvīgi, bez citu palīdzības, no svešiem
avotiem ņemtie dati un definējumi ir uzrādīti darbā. Šīs darbs nekādā veidā nekad nav
iesniegts nevienai citai pārbaudījuma komisijai un nekur nav publicēts, kā arī iesniegtā darba
elektroniskā kopija atbilst izdrukai.

200_.gada _________________

___________
(paraksts)
__________________
(paraksta atšifrējums)

Darbs iesniegts Publiskās pārvaldes katedrā

200 . gada _____________

Lietvede: ___________________
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5. pielikums
IZZIŅA PAR AIZSTĀVĒŠANU

Maģistra darbs aizstāvēts Maģistra pārbaudījumu komisijas 200_.gada __ _________
sēdē, vērtējums ______________
MPK priekšsēdētājs _____________
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6. pielikums
Tabulas paraugs
3.1. tabula
Darbaspēka izmaksu un citu izdevumu attiecības
(tūkst. Ls.)
Baltā ekonomika
Darbaspēka izmaksas (%)
10 (%)
50 (%)
90 (%)
Darbaspēka izmaksas
9
45
81
Pārējās izmaksas
81
45
9
Peļņas nodoklis
2,5
2,5
2,5
Īpašnieka peļņa
7,5
7,5
7,5
Kopējā minimālā cena (bez PVN)
100
100
100
Kopējā minimālā cena (ar PVN)
Pelēkā ekonomika
Darbaspēka izmaksas (%)
10 (%)
50 (%)
90 (%)
Darbaspēka izmaksas
4,5
22,5
40,5
Pārējās izmaksas
81
45
9
Īpašnieka peļņa
7,5
7,5
7,5
Kopējā minimālā cena
93
75
57
Pelēkā sektora minimālā cena no baltā
79
64
48
biznesa cenas (%)
Attēla paraugs
Izlūkošanas objekti

Konkurenti

Finanses
Personāls

Piegādātāji apakšuzņēmēji

Patērētāji
(pasūtītāji)

Valsts
un
pašvaldību
iestādes

Sabiedriskās
organizācijas,
partijas,
arodbiedrības

Finanses

Finanses

Personāls

Programmas

Personāls

Tehnoloģija

Projekti

Personāls

Mārketings

Personāls

Menedžments

Ražošanas
potenciāls

3.1. att. Izlūkošanas objekti
8.pielikums
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Latvijas Universitāte
Ekonomikas un vadības fakultāte
Publiskās pārvaldes katedra

Maģistra darba temata pieteikums
( Ar drukātiem burtiem)
Studenta vārds, uzvārds_____________________________
st.apl.nr.___________________________
Temats (latviešu un angļu valodā) ___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Maģistra darba vadītājs_____________________________
_________________________

__________________________

(studenta e-pasta adrese (ja ir))

(studenta tālrunis)

Rīga, 200__.g. “____” ______________

164

10. pielikums

Studiju programmas, ar kurām
veikta salīdzināšana punktā 1.3.
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Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes studiju programma
PROJEKTU VADĪBA
Studiju līmenis: profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 1,5 gadi (3 semestri), nepilna laika studijas: 2gadi (4 semestri)
Akreditēta līdz: 31.12.2010.
Izglītības klasifikācijas kods: 46345
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds projektu vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: projekta vadītājs
Studiju programmas mērķis: nodrošināt vadošo speciālistu sagatavošanu darbam ar
Eiropas Savienības projektiem: valsts pārvaldes institūcijās, lai administrētu un uzraudzītu
ES finansētos projektus; komercsabiedrībās, lai sagatavotu projektus ES fondu un
programmu izmantošanai, vadītu ES projektu īstenošanu; lauku pašvaldībās, lai sniegtu
konsultācijas pašvaldībām un komercsabiedrībām laukos par ES jautājumiem, izskaidrotu
novitātes nacionālajos un ES tiesību aktos, palīdzētu piesaistīt finansējumu no ES fondiem
un programmām.
Nepieciešamā izglītība: profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionāla augstākā
izglītība
Papildprasības: personas ar izziņu no darba vietas apliecina vismaz viena gada darba
pieredzi projektu vadības jomā, ar ko saprotams jebkurš darbs, kura ietvaros reflektants
piedalījies kādā no projektu vadīšanas procesiem (projekta izstrāde, plānošana, koordinēšana,
uzraudzība, novērtēšana, dokumentēšana u.tml.).
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PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMA „PROJEKTU VADĪBA“
OBLIGĀTAIS SATURS
Nozares teorētiskie un praktiskie studiju kursi
jaunāko sasniegumu apguvei:
Projektu izstrāde un vadīšana
Projektu finanšu vadība
ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas
Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā
Starptautisko finanšu vadība
Tiesību zinības
Menedžments
Pētījumu metodes
Etnopsiholoģija un starpkultūru saskarsme
Profesionālā prakse projektu vadīšanā
Maģistra darbs

54 KP

81 ECTS

19
6.5
1.5
4
3
2
2
3
2
2
8
20

28.5
9.75
2.25
6
4.5
3
3
4.5
3
3
12
30

IZVĒLES SATURS
Starptautiskais mārketings
Uzņēmējdarbības vadīšana
Finanšu grāmatvedība
Projektu terminoloģija angļu valodā
Angļu valoda projektu vadītājiem
Franču valoda starpkultūru komunikācijā
Krievu valoda projektu tulkotājiem
Pašvaldības ES
ES valstu tautsaimniecība

6 KP
2
2
2
2
2
2
2
2
2

KOPĀ

60 KP
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9 ECTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
90 ECT

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179
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The George Washington University School of Business
Academic Program „Project management”
The Project Management program brings realistic examples from the workplace to the
classroom and integrates those examples into the overall curriculum. Professors
conscientiously approach and discuss the solutions and analyses at the practical level. The
program is industry independent and focuses on no single technical domain. This allows the
program to benefit students from a large variety of backgrounds.
The curriculum encompasses personal and qualitative issues, as well as the technical,
quantitative aspects of managing projects. Several courses cover teamwork and team
dynamics, helping students develop the skills necessary for tackling complex projects
involving diverse perspectives. In many classes, students form teams to complete a substantial
portion of the coursework, an invaluable experience for future project managers.
In Fall 2009, the MSPM program moved to a modular curriculum to meet student market
needs. Under the new system, most courses are taught in a 7 week module, with two modular
courses taught each semester. The MSPM program is 36 credit hours long. Students can
obtain Advanced Academic Standing, which allows them to complete the program with less
than 36 credit hours.

Curriculum
*For course descriptions and syllabi, please see the links at the end of the course listing*
Required Courses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intro to Project and Program Management (3 credits)
Planning for Projects (1.5 credits)
Scheduling (1.5 credits)
Cost Estimating and Control (1.5 credits)
Risk Management (1.5 credits)
Project Portfolio Management (1.5 credits)
Directed Computational Project Management (3 credits)
Project Management Application (Capstone) (3 credits)
Judgment, Uncertainty and Decision Making (1.5 credits)
Data Analysis and Decisions (1.5 credits)
Optimization Models for Decision Making (1.5 credits)
Probabilistic Models for Decision Making (1.5 credits)
Executive Decision Making (1.5 credits)
Project Management Finance (3 credits)
Project Organization: Management and Team Performance (3 credits)

AND 3 credits of the following:
•
•
•
•

Change Leadership (1.5 credits)
Project Leadership: Essential Elements of Project Success (1.5 credits)
Project Knowledge Management: Collective Intelligence (1.5 credits)
Project Power: Influence, Politics, and Collaborative Decision-Making (1.5 credits),
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Admission
Each year we admit highly qualified students into the MSPM program. Our program is geared
towards professionals looking to advance their careers. We also welcome students who are
interested in entering the field of project management. In Fall 2009, our students averaged 15
years of work experience, representing a span of 2 to 26 years of full-time work experience.
30% of admitted students hold PMP certification with the Project Management Institute and
30% hold advanced degrees.
Fall 2009 Class Profile
Students with PMP

20 %

Students with previous graduate degrees

28 % / 11 % MBA

Students with PM Certificate Training

16 %

Average Age
Average Years of Work Experience

15

Male / Female

58 % Male / 42 % Female

Domestic / International

75 % Domestic / 25 % International

Undergraduate Majors

Over 40 different disciplines

Requirements for Admission
•
•
•

•
•

A bachelor’s degree and strong academic performance from a regionally accredited
college
At least two years of professional, full-time work experience
The GMAT exam is required for applicants with less than seven years of relevant
work experience. Scores must be from within the past five years. (GMAT Institution
Code: QK4-4F-62)
A demonstrated professional interest in project management
International Applicants: please refer to the International Applications section
below

Application Process
Qualified applicants should submit the following items:
•
•
•
•
•
•

•

GW Graduate Admissions online application form
Statement of Career Objectives: In no more than 500 words, describe how the MSPM
program fits into your professional life and your career objectives.
A current resume
Three letters of recommendation from professional and/or academic references
Official GMAT scores, if applicable
Official transcript from every college and/or university attended, even if it did not lead
to a degree or if the credits appear on other transcripts. Foreign transcripts must be
evaluated (see International Applicant section).
A non-refundable application fee
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International Applications
Application Process
Qualified applicants should submit the following items:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

GW Graduate Admissions online application form
Statement of Career Objectives: In no more than 500 words, describe how the MSPM
program fits into your professional life and your career objectives.
A current resume.
Three professional or academic letters of recommendation.
Official GMAT scores, if applicable
Official transcript from every college and/or university attended, even if it did not lead
to a degree or if the credits appear on other transcripts.If your transcripts are from a
university outside of the US, you are required to submit formally evaluated transcripts.
Certified evaluation companies students have used in the past include World
Education Services, Joseph Silny & Associates, and AACRAO. These companies and
others like them can evaluate and translate your foreign transcripts. Students will need
to send transcripts directly to the evaluation company, where they will undergo
translation and an evaluation assessment before being sent to the program. Applicants
will need to request a course by course and degree evaluation.
Official TOEFL scores are required unless applicants have completed a degree in
which English was the medium of instruction. (TOEFL Institution Code: 5246) Score
minimums are as follows:
TOEFL
Internet: 100
Computer: 250
Paper: 600
IELTS
7.0 Overall (no less than 6.0 in each category)
A non-refundable application fee.
Additional documentation is required of students requesting an I-20. Please contact
our office directly for more details.

Institution Codes
•
•

GMAT: QK4-4F-62
TOEFL: 5246

Employers
Project Management Program graduates are employed by many major corporations and
project management consulting firms. Employers of our students include the following
organizations:
•
•
•
•
•
•
•

ACNielsen Limited
AOL Time Warner
AT&T
BB&T
BearingPoint
Bell South
Boeing
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Booz-Allen and Hamilton
BMW
Campbell Soup
Daimler Chrysler
Enlightened
GE Capital
GRD Construction
Hewlett Packard
Honeywell
IBM
Intel
International Finance Corporation
Lockheed Martin
Lucent Technologies
Microsoft
Motorola
Nextel Communications
Northrop Grumman
Pfizer
PricewaterhouseCoopers
Procter and Gamble
Raytheon International Inc.
Robbins Gioia
SAIC International
Samsung
Sprint
Stanley Associates
Unisys
United States Army
United States Coast Guard
United States Air Force
United States Navy
United States Government (CIA, DOT, DOI, State Department, Homeland Security,
Chamber of Commerce)
Verizon
XM Satellite Radio
The World Bank

The GW School of Business / 2201 G Street, NW / Duquès Hall Suite 660 / Washington, D.C.
20052
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11.pielikums
Divas atsauksmes no savās valstīs
atzītām Latvijas vai ārvalstu
augstskolām, kuras realizē līdzīgas
studiju programmas
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12.pielikums
Atsauksmes no profesionālām
organizācijām, darba devējiem

188

189

190

191

192

13. pielikums
Projekta vadītāja profesijas standarts
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APSTIPRINĀTS
Ar Izglītības un zinātnes mistrijas
2003.gada 29. decembra
rīkojumu Nr. 649

PROFESIJAS STANDARTS
Reģistrācijas numurs PS 0222
Profesija

Projekta vadītājs

Kvalifikācijas līmenis

5

Nodarbinātības apraksts

Projekta vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu;
organizē un vada projekta komandu; veido projekta
organizāciju

un

kultūru;

nosaka

projekta

dalībnieku lomas, izvēlas projekta organizācijas
formu,

veido

projekta

komandas

dalībnieku

komunikācijas struktūru; plāno projekta posmus;
veic projekta strukturizēšanu, projekta darbu,
termiņu,

resursu

un

izmaksu

plānošanu,

koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu; veic
projekta vides analīzi; plāno projekta šķirtnes
(robežstabus) un darba apspriedes; veic projekta
riska analīzi un koordinē dažādu interešu grupu
intereses; seko projekta plānu izpildei, analizē
rezultātus, izstrādā priekšlikumus, veic korekcijas
esošajos plānos; sastāda projekta starpatskaites un
gala atskaiti; vada projekta administrāciju un
dokumentēšanu.
Savu darbību veic atbilstoši LR, starptautiskajiem
un

nozares

normatīvajiem

aktiem,

kā

arī

starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem
un vadlīnijām.
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Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi
Izstrādāt projektu

Uzdevumi
1.Noskaidrot pirmsprojekta situāciju un risināmo problēmu.
2.Noteikt projekta mērķus.
3.Noskaidrot un aprakstīt mērķu sasniegšanas alternatīvas.

Izveidot projekta
organizatorisko
struktūru

Analizēt projekta vidi
un to vadīt

Sastādīt projekta
pamatplānus

Plānot un vadīt
projekta riskus
Nodrošināt projekta
uzraudzību un
regulēšanu

4.Noteikt projektam nepieciešamo laiku un termiņus.
5.Aprēķināt projekta vadīšanas izmaksas un investīcijām
nepieciešamos līdzekļus.
6.Veikt projekta finansiālo analīzi, nosakot iespējamos ieguvumus
vai zaudējumus no tā. Dot projekta alternatīvu izvērtējumu.
7. Noteikt projekta laiku, izmaksas un iegūstamā produkta
kvalitāti.
8.Veikt projekta riska analīzi.
9.Plānot projekta izpildes gaitas šķirtnes.
10.Sastādīt projekta priekšlikumu.
1.Noteikt projekta institūcijas un aprakstīt to lomu projektā
(pienākumi, atbildība, tiesības).
2.Izvēlēties personālijas un integrēt tās projekta institūcijās.
3.Izvēlēties projekta organizācijas formu un sastādīt projekta
organigrammu.
4.Sadalīt uzdevumus komandā, izstrādāt pienākumu un atbildības
matricu.
5.Noteikt komunikācijas struktūru.
6.Noteikt informācijas un dokumentu apritē izmantojamo IT
līmeni (identifikācija, e-pasta organizācija, utml.).
1.Identificēt projekta vides elementus un veikt to detalizētu analīzi
un izvērtēšanu.
2.Noteikt projekta vides elementu ietekmes veidu un pakāpi uz
projektu un izstrādāt pretpasākumus.
3.Sekot projekta vides izmaiņām projekta laikā un sistemātiski
izstrādāt marketinga plānus.
4. Iestrādāt marketinga pasākumus projekta plānos.
1.Sastādīt projekta darbu izpildes struktūrplānu.
2.Sastādīt projekta gaitas plānu un termiņplānu.
3.Sastādīt projekta personāla resursu un materiālo resursu plānu.
4.Optimizēt projektam nepieciešamos resursus.
5.Sastādīt projekta izmaksu plānu.
6.Sastādīt projekta finansu plānu.
7.Sastādīt projekta kvalitātes plānu.
1.Identificēt un klasificēt projekta riskus.
2.Izvērtēt projekta riskus.
3.Vadīt projekta riskus.
1.Nodrošināt projekta plānu izpildes uzraudzību.
2.Savlaicīgi atklāt novirzes no plānotā.
3.Izstrādāt un īstenot pasākumus noviržu novēršanai.
4.Veikt integrēto projekta kontrolingu.
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Pienākumi
Vadīt krīzes situācijas
projektā
Vadīt piegādes un
noslēgto līgumu izpildi
Vadīt izmaiņas projektā

Vadīt konfliktus
projektā
Ievērot projekta tiesisko
bāzi, starptautiskos un
nacionālos projektu
vadīšanas standartus
Sastādīt un noformēt
projekta tekošo
dokumentāciju
Noslēgt projektu

Vadīt un koordinēt
cilvēkresursus projektā

Uzdevumi
1.Savlaicīgi atklāt iespējamās krīzes situācijas.
2.Plānot un vadīt krīžu pārvarēšanu.
1.Plānot piegādes un līgumus projektā.
2.Sagatavot un noslēgt līgumus.
3.Kontrolēt noslēgto līgumu izpildi.
1.Prognozēt un plānot izmaiņas projektā.
2.Organizēt izmaiņu ieviešanu projektā.
3.Analizēt un regulēt izmaiņas projektā.
4.Noslēgt izmaiņu vadību projektā.
1.Noskaidrot konfliktu cēloņus.
2.Izstrādāt konfliktu novēršanas pasākumus un ieviest tos.
1.Noslēgt līgumus ar piegādātājiem un partneriem un nodrošināt
to saskaņu ar pastāvošajām tiesiskajām normām.
2.Lietot starptautiski atzītos projektu vadīšanas standartus un
vadlīnijas.
1.Sastādīt starpatskaites projekta šķirtnēs.
2.Sastādīt gala atskaiti projekta noslēgumā.
3.Dokumentēt visas projektā veicamās darbības.
1.Nodot produktu/pakalpojumu ekspluatācijā kopā ar atbilstošu
dokumentāciju (produkta apraksts, testēšanas protokoli utml.).
2.Analizēt projekta izpildes pieredzi un noformēt projekta
arhīvu.
3.Veikt projekta pēckalkulāciju.
4.Sastādīt projekta gala atskaiti.
5.Sastādīt atvērto punktu sarakstu.
6. Veikt projekta komandas analīzi, veikt norēķinus ar projekta
komandu.
7.Izformēt komandu. Risināt visas projekta komandas
izformēšanas problēmas.
1.Veidot projekta komandas kultūru.
2.Izstrādāt projekta komandas vadīšanas koncepciju.
3.Izvēlēties projekta komandu.
4.Izglītot projekta komandu.
5.Plānot katra projekta komandas dalībnieka karjeru projektā.

Darba vidi raksturojošie īpašie faktori
Projekta maģiskais spriedzes trīsstūris – rezultāts, termiņš un izmaksas; augsta novitātes
pakāpe; darbs komandā.
Īpašās prasības uzdevumu veikšanai
Jāstrādā ierobežotu termiņu apstākļos, ar orientāciju uz augstu rezultativitātes pakāpi,
dažādu interešu grupu ietekmē.
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Prasmes
Kopīgās prasmes
nozarē

Specifiskās prasmes profesijā

Vispārējās prasmes

1.Lietot projektu vadīšanas
terminoloģiju latviešu
valodā un angļu vai vācu
valodā
2.Izvērtēt aktuālo
ekonomisko situāciju un
pieņemt lēmumus
atbilstoši situācijas
izmaiņām
2.Veikt ekonomisko
procesu izpēti un analīzi
3.Sekot nozares attīstībai
4.Pielietot kvalitātes
vadīšanas sistēmas
principus
5.Ievērot LR,
starptautiskos un nozares
normatīvos aktus
6.Lietot informācijas
tehnoloģijas

1.Veikt projekta sociālās vides analīzi
2.Veikt projekta alternatīvu analīzi un
izvērtēšanu
3.Definēt projektu
4.Izstrādāt projekta struktūrplānu un
darba pakešu aprakstus
5.Sastādīt norišu tabulu
6.Lietot tīklplānošanas metodes (CPM,
MPM, PERT) projekta darbu plānošanā
7.Lietot tīklotās līnijdiagrammas
projekta termiņplānošanā
8.Veikt projekta kritiskā ceļa analīzi un
uzraudzību
9.Strukturizēt projektu pa projekta
dzīves cikla posmiem
10.Sastādīt projekta resursu un izmaksu
plānu katrai darba paketei un projektam
kopumā
11.Sastādīt projekta rokasgrāmatu
12.Ievērot un lietot darbā starptautiskos
un nacionālos projektu vadīšanas
standartus
13.Sastādīt projekta specifisko
dokumentāciju visā projekta dzīves
cikla laikā
14. Lietot projektu vadīšanas specifisko
programmnodrošinājumu projekta
plānošanai un uzraudzībai
15.Pārzināt un lietot projekta vadīšanas
darba sanāksmju sagatavošanas tehniku
16.Pārzināt un lietot integrētās projektu
vadīšanas metodiku
17.Pārzināt un lietot multiprojektu
vadīšanas metodiku
18.Veikt projekta kvalitātes pārbaudi
19.Analizēt un vadīt projekta riskus
20.Sastādīt projekta organigrammu

1.Izvēlēties prioritātes
2.Plānot, organizēt un vadīt
darbus
3.Strādāt komandā
4.Analizēt problēmas
5.Izvirzīt mērķus
6.Iniciēt alternatīvos
risinājumus
7.Analizēt, prognozēt un
pieņemt lēmumus
8.Organizēt un vadīt
sanāksmes
9.Uzņemties atbildību
10.Pārzināt vismaz vienu
svešvalodu (angļu vai vācu)
11.Sagatavot prezentācijas un
uzstāties
12.Lietot biroja
lietotājprogrammas
13. Efektīvi plānot un vadīt
finansu līdzekļus
14.Slēgt līgumus

21.Sastādīt projekta dalībnieku
funkciju matricu
22.Veikt projekta pēckalkulāciju un
noslēgt projektu
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Zināšanas
Zināšanas

Zināšanu līmenis
priekšstats
izpratne
Zināšanas par projektu vadīšanas objektiem

Projektu vadīšanas pamati
Projekta vide
Zināšanas par projektu vadīšanas subjektiem un instrumentiem
Projektu vadīšanas organizācijas pamati
Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā
Projektu vadīšanas metodes un tehnika
Starptautiskie un nacionālie projektu vadīšanas
standarti un vadlīnijas
Projekta dokumentācija un tās vadīšana
Zināšanas par projektu vadīšanas procesiem
Projekta inicializācija un izstrāde
Projekta plānošana
Projekta termiņu vadīšana
Projekta izmaksu vadīšana
Projekta kvalitātes vadīšana
Projekta risku vadīšana
Projekta personāla vadīšana
Komunikācijas vadīšana
Piegāžu un līgumu vadīšana
Projektorientētā un multiprojektu vadīšana
X
Ietekmes uz vidi vērtējums
Vispārējās zināšanas vadības zinībās
Finansu vadīšana
Programmu vadīšana
Sistēmu vadīšana
Tirgzinība
Informācijas tehnoloģijas
Kvalitātes vadīšana
Piegāžu un līgumu vadīšana
Personāla vadīšana
Ražošanas vadīšana
X
Stratēģiskā plānošana
Statistika
Socioloģija
X
Saskarsmes psiholoģija
X
Sociālā psiholoģija
X
Vispārējās zināšanas tiesību jomā
Administratīvās un saimnieciskās tiesības
Civiltiesības
X
Starptautiskās komerctiesības
X
Darba tiesības, darba aizsardzība
X
Vispārējās zināšanas pārējās jomās
Grāmatvedība
X
Nodokļi
X
Apdrošināšana
X
Audits
X
Profesionālā ētika un biznesa ētika
X
Firmas stils un uzņēmējdarbības kultūra
X
Loģika
X
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pielietošana
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:
Žaneta Ilmete, darba grupas vadītāja, Dr.oec., LU Ekonomikas un vadības fakultātes
profesore, Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) Padomes locekle, Latvijas
Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas Valdes priekšsēdētāja, IPMA apstiprināta pirmā
asesore starptautiskai projektu vadītāju sertifikācijai
Daiga Āboltiņa, darba grupas sekretāre, Mag.sc.soc., Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas
asociācijas Valdes priekšsēdētājas vietniece
Juris Dzelme, darba grupas dalībnieks, Dr. chem., Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas
asociācijas valdes loceklis, AIKNC direktors, LU ĶFI Domes priekšsēdētājs
Ivars Linde, darba grupas dalībnieks, Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas
Valdes priekšsēdētājas vietnieks
Anita Ozoliņa, darba grupas dalībniece, Skanska Konstrukcija SIA Vides un kvalitātes
sistēmas vadītāja, Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas Valdes locekle
Anrijs Brencāns, darba grupas dalībnieks, LR Aizsardzības ministrijas Valsts sekretāra
vietnieks nodrošinājuma jautājumos
Pēteris Rivža, darba grupas dalībnieks, Dr.habil.sc.ing., Latvijas Lauksaimniecības
Universitātes zinātņu prorektors
Valentīna Zeile, darba grupas dalībniece, Dr.oec., Latvijas Bankas padomes locekle
Andris Vilks, darba grupas dalībnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors
Vladimirs Mazurs, darba grupas dalībnieks, DataPro SIA prezidents
Ilgvars Forands, darba grupas dalībnieks, profesors
Guntis Tomsons, darba grupas dalībnieks, SPPI vicerektors (bijušais Pasaules bankas
“Izglītības sistēmas attīstības projekts” direktors (1996-2000))
Profesijas standarta eksperti:
I. Gaters, LR Finanšu ministrija, Reģionālās politikas un plānošanas pārvaldes vadītājs;
I. Kukute, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valsts sekretāre;
I. Veidenbergs, SIA „Ekodoma” direktora vietnieks;
D. Markuss, Profesionālās izglītības mācību iestāžu asociācijas prezidents, Dr.paed.
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14.pielikums
Reklāmas un informatīvie izdevumi par
studiju iespējām
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Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju programmām

Biežāk izmantotie komunikāciju kanāli ir drukātie mēdiji – avīzes, žurnāli, un
elektroniskie masu mēdiji, kuriem potenciālā mērķauditorija pievērš uzmanību, meklējot
informāciju par studiju iespējām Latvijā. Vismaz pāris reizes gadā informācija par fakultāti
parādās arī kādā no televīzijas raidījumiem. Reklāmas maketi tiek veidoti atkarībā no tā, kādā
izdevumā un kādai mērķauditorijai reklāma paredzēta.
Tiek izmantoti arī specializētie izdevumi, kuri tiek izdoti vienu reizi gadā.
Ekonomikas un vadības fakultāte šajos izdevumos ievieto imidža reklāmu, kurā lasītāji gūst
ieskatu par fakultātes piedāvātajām studiju iespējām. Šajos izdevumos ievietoto reklāmu
mērķis ir piesaistīt uzmanību un raisīt interesi par studiju programmām, ar kurām sīkāk var
iepazīties fakultātes mājas lapā, piezvanot pa tālruni vai ierodoties personīgi.
Informācija par profesionālo maģistra studiju programmu tiks izvietota gan Latvijas
Universitātes kopējā mājas lapā http://www.lu.lv/, gan Ekonomikas un vadības fakultātes
mājas lapā: http://www.evf.lu.lv/.
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15.pielikums
Diploma pielikuma teksts
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Reģ. Nr. 3341000218
Raiņa bulvāris 19. Rīga. Latvija. LV-1586: tālr. 7034301. 7034320: fakss 7034513: epasts lu@lanet.lv
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu)
akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas
sekmīgi pabeigto studiju būtību līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tā atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja
kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Sērija Nr. )
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU
1.1. Vārds:
1.2. Uzvārds:
1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):
1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods:
2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU
2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Profesionālais maģistra grāds projektu vadīšanā, projektu vadītājs
2.2 Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai:
Projektu vadīšana
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas iestādes nosaukums un statuss:
Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss
Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte
Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1. Kvalifikācijas līmenis:
Otrais akadēmiskais grāds
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:
2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti, 2008. -
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3.3. Uzņemšanas prasības:
Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM
4.1. Studiju veids: pilna laika studijas
4.2. Programmas prasības:
- apgūt nozares profesionālās specializācijas kursus, kā projektu vadīšanas teorija, projektu
vadīšanas procesa metodes un instrumenti, multiprojektu vadīšana (12 kredītpunkti);
- apgūt nozares teorētiskos pamatkursus (6 kredītpunkti)
- apgūt obligātās izvēles daļu (16 kredītpunkti)
- veikt divas prakses un sekmīgi aizstāvēt prakses atskaites (26 kredītpunkti);
- izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu (20 kredītpunkti).
4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
A DAĻA (OBLIGĀTA)
Kursa nosaukums
Jaunā ekonomika un projekti
Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija
Personāla vadība projektos
Projektu vadīšanas teorija
Projekta vadīšanas procesa metodes un instrumenti
Multiprojektu vadīšana
Prakse I. Projektu izstrāde un analīze
Prakse II. Projektu vadīšanas procesi
Maģistra darbs
B DAĻA (IZVĒLES)
Uzņēmējdarbības vadīšana
Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti
Projektu vadīšanas sociālie aspekti
Kvalitātes vadīšana projektos
Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē
Risku vadīšana projektos
Projektu mārketings

Kredīt ECTS
punkti kredīti
2
3
2
3
2
3
4
6
6
9
2
3
10
15
16
24
20
30
2
3
3
2
2
2
2

Vērtējums

3
4,5
4,5
3
3
3
3

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:
Atzīme (nozīme)

Atzīmes īpatsvars šīs programmas absolventu vidū

10 (izcili)
9 (teicami)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
4 (gandrīz viduvēji)
3-1 (neapmierinoši)

4%
27%
35%
23%
10%
6%
2%
0%

Kvalifikācijas īpašnieka vidējā svērtā atzīme: 8.5
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4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta"
Kvalifikācijas klases "Standarta" piešķiršanas kritērijus sk. 6.1. punktā.
5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU
5.1. Profesionālais statuss:
Nav paredzēts piešķirt.
6. PAPILDINFORMĀCIJA
6.1. Sīkāka informācija:
Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija Nr.
Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Universitāte.
Latvijas Universitātes Profesionālā maģistra studiju programma “Projektu vadīšana” ir
akreditēta no
Papildinājums punktam 4.4.
Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina pēc formulas: av=sum(a*f)/sum(f), kur:
av – vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B
daļas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.
Papildinājums punktam 4.5.
Kvalifikācija klases "Standarta" piešķiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas
prasības.

6.2. Papildinformācijas avoti:
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-7034444,
fakss: +371-7225039; e-pasts: lu@lu.lv
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
Vaļņu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006
e-pasts: ieva@aic.lv
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1. Datums: 28.04.2004.
7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ J.Krūmiņš
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Universitātes rektors
7.4. Zīmogs vai spiedogs:
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8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ
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16.pielikums
Pārējo akreditācijai nepieciešamo
dokumentu saraksts un to atrašanās
vieta
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Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts un to atrašanās
vieta
Studiju programmas „Projektu vadīšana”
licences oriģināls
LU Reģistrācijas apliecība

LU EVF Publiskās pārvaldes katedrā
LU Akadēmiskajā departamentā

LU Senāta lēmums par studiju programmas
„Projektu vadīšana” apstiprināšanu
Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā
personāla personu lietas
Studentu personu lietas

LU Akadēmiskajā departamentā
LU Personāla departamentā

Dekāna rīkojums par nosūtīšanu praksē

LU EVF sekretariātā

Prakses līgumi

LU EVF sekretariātā

Prakses atskaites

LU EVF Publiskās pārvaldes katedrā

Studējošo aptaujas

LU EVF Publiskās pārvaldes katedrā

Darba devēju aptaujas

LU EVF Publiskās pārvaldes katedrā

Noslēgtie ERASMUS līgumi

LU EVF Ārlietu daļā

LU EVF Publsikās pārvaldes katedrā
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