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1. Augstskolas starptautiskā un nacionālā vide 
1.1.Vispārējā informācija par augstskolu  

RISEBA ir viena no pirmajām privātajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un 

tā tika dibināta 1992.gadā. Ńobrīd augstskolā studē vairāk kā 3000 studentu daņādu 

virzienu un līmeľu studiju programmās. RISEBA ir starp 10 lielākajām augstākās 

izglītības iestādēm Latvijā, ľemot vērā gan privātās, gan valsts augstskolas un 

universitātes. RISEBA ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzľēmumu reģistrā kā sabiedrība 

ar ierobeņotu atbildību un kā komercsabiedrība, savukārt kā akadēmiska institūcija tā ir 

reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijā. Līdz ar to tā ir gan Komerclikuma, gan likuma 

par augstāko izglītību objekts. RISEBA atrodas Rīgā, bet augstskolai ir arī filiāle 

Daugavpilī, otrajā lielākajā pilsētā Latvijā. Arī Daugavpils filiāle ir reģistrēta LR Izglītības 

un zinātnes ministrijā.  

2000.gadā RISEBA saľēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas beztermiľa 

akreditāciju un tiesības pieńķirt valsts atzītus grādus. Visas uz ńo brīdi realizētās studiju 

programmas arī ir valsts akreditētas, savukārt tās, kuras salīdzinońi nesen ir saľēmuńas 

licences, pańreiz ir akreditācijas procesā.   

Juridiski, uzľēmums SIA RISEBA ir Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolas kā augstākās izglītības iestādes dibinātājs. Galvenā SIA 

RISEBA lēmējinstitūcija ir Valde, kuru pārstāv trīs locekļi – Valdes priekńsēdētājs un divi 

Valdes locekļi. Stratēģiska rakstura Valdes lēmumus, kas saistīti ar lielām naudas summām 

vai lēmumus, kas skar vispārēju uzľēmuma stratēģisko attīstību apstiprina Padome, kuras 

sastāvā ir trīs cilvēki.  

1.1.1. Misija un stratēģiskie mērķi  

Misija: Ceļš uz starptautisku karjeru 

RISEBA ir izaicinājums kreatīvi un radońi domājońiem cilvēkiem, kas ir spējīgi 

uzľemties atbildību un vēlas augt kā personības. Mūsu augsti kvalificētais personāls ar 

moderno tehnoloģiju palīdzību veicina radońu personību attīstību, lai tās būtu spējīgas 

profesionāli darboties profesionālajā vidē kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī, kā arī 

sekmē mūsu absolventu iekļauńanos multikulturālā vidē. Mūsu absolventi ir potenciālie 

darba devēji, kas sekmēs Latvijas un Eiropas ekonomisko izaugsmi.   

Vīzija: RISEBA: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju universitāte  

RISEBA ir starpnozaru, multikulturāla universitāte, kas globālajam darba tirgum 

sagatavo zinońas, radońas un patstāvīgi domājońas personības, kuras ir izcili profesionāļi 

savā nozarē. RISEBA asociējas ar izcilu izglītību, starptautiski atzītiem diplomiem, augstu 

absolventu kvalitāti, izcilu zinātniski-pētniecisko bāzi un augsti kvalificētu personālu.   

Vērtības:  
Atklātība. RISEBA ir pazīstama ar individuālo attieksmi pret studējońajiem. Mūsu 

personāls rada studijām labvēlīgu vidi, kuras pamatā ir uzticība, cieľa un atsaucība. 

Sadarbība. RISEBA aktīvi sadarbojas ar vietējo un starptautisko biznesa vidi, sekmē 

augstskolas personāla un studējońo profesionālo izaugsmi. Kopā ar mūsu absolventiem un 

mūsu partneriem tiek veidota izcila mācību un darba pieredze, kas ir studiju procesa 

neatľemama sastāvdaļa.  

Mūţizglītība. RISEBA veicina studentu mūņizglītību. Mūņizglītība sekmē Latvijas un 

Eiropas valstu attīstīńanu kā mūsdienīgu zināńanu sabiedrību, kurai būtu pastāvīga 

ekonomikas attīstība, vairāk darbavietas un lielāka sociālā kohēzija.  
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Daudzveidība. RISEBA ir tilts starp Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu, kas studentiem 

nozīmē pirmo soli ceļā uz starptautisku karjeru. RISEBA nodrońina multikulturālu vidi, 

piedāvājot daudzveidīgas studiju programmas, studiju formas un apmācības daņādās 

valodās. Ētika un sociālā atbildība. RISEBA gatavo sociāli atbildīgus vadītājus un pieliek 

visas pūles, lai studējońie izprastu uzľēmējdarbības lomu augstas ētiskās prakses veidońanā 

un uzturēńanā visā sabiedrībā un profesionālajā vidē, vienlaikus nodrońinot labu vides 

aizsardzību nākamajām paaudzēm. Definētās misijas izpildei RISEBA ir izvirzījusi 

sekojońas stratēģiskās prioritātes:  

 Turpmāka skolas internacionalizācija. 

 Zinātnes attīstība. 

 Akadēmiskā personāla attīstība. 

 Jaunu studiju programmu izstrāde. 

 Nepārtraukta kvalitātes pilnveidońana.  

 Attiecību ar absolventiem pilnveidońana. 

 Mūņizglītības attīstība. 

 Augstskolas zīmola stiprināńana.  

 Sociālās atbildības sekmēńana.  

 Saskaľā ar Augstskolas stratēģiju un noteiktajām stratēģiskajām prioritātēm, 

Augstskolai ir nodefinēti konkrēti, izmērāmi stratēģiskie mērķi, t.sk. atbildīgie darbinieki, 

mērķu izpildes mērījumu metodika un kritēriji, kā arī izpildes termiľi.  

 

1.1.2. Mārketings, SA un komunikācija augstskolā  

 RISEBA ir augstākā izglītības iestāde, kura aktīvi strādā arī pie komunikāciju 

politikas attīstības. Komunikāciju aktivitāńu galvenie mērķi:   

 Noturēt savas pozīcijas Latvijas izglītības tirgū, paplańinot tirgus daļu. 

 Veicināt augstskolas atpazīstamību.  

 Veidot augstskolas tēlu kā nozares ekspertam ar starptautisku pieredzi.  

 Strādāt, lai paaugstinātu augstskolas reputāciju.  

Veidojot komunikāciju politiku, tiek definētas galvenās mērķauditorijas un tām arī 

veidotas komunikāciju aktivitātes, lai piesaistītu jaunus studentus un paaugstinātu lojalitāti 

esońajiem studentiem. Komunikāciju aktivitātes tiek izstrādātas paredzot nepiecieńamos 

resursus to realizācijai, nodrońinot efektīvu esońo resursu izmantońanu. Komunikāciju 

plāna izstrāde un realizācija notiek cieńā sadarbībā ar RISEBA programmu direktoriem, jo 

augstskolai arvien paplańinoties studiju programmu daņādības ziľā, arī mērķauditorija 

nepārtraukti mainās, daņādojas, kā arī attīstoties informāciju tehnoloģijām mainās 

komunikāciju kanāli un formas.  

Jāatzīmē, ka augstskolas reputāciju Latvijas augstākās izglītības tirgū galvenokārt 

veido un nodrońina tieńi RISEBA studējońie un absolventi, jo vairāk kā 60% 

pirmkursnieku kā pamatojumu savai izvēlei studēt RISEBA gadu no gada atzīmē 

informācijas iegūńanu no draugiem, radiem, paziľām – cilvēkiem, kas pie mums studējuńi 

vai vēl joprojām studē. Tas  liecina, ka tirgus daļas saglabāńanai nepiecieńams būtisks 

uzsvars uz studiju kvalitāti un precīzu iekńējo komunikāciju, savukārt – lai tirgus daļu 

palielinātu apstākļos, kad studentu skaits Latvijā kopumā samazinās, nepiecieńams veikt 

papildus mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātes.    

Papildus augstskolas komunikāciju aktivitātē, būtisku lomu ieľem arī Studējońo 

pańpārvalde, kura ik gadu organizē studentu pasākumus, piemēram tādus kā Studentu 
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Paradīze, Mīlestības Svētki, Global Innovatin Tournament, Mis un Misters, kur notiek 

koordinācija ar citu Latvijas un ārvalstu studentu organizācijām.  

Attīstoties augstskolas studiju programmām un cīnoties par tirgus daļas 

palielināńanu, nepiecieńams uzlabot augstskolas zīmolu, lai palielinātu tā atpazīstamību un 

vērtību. Papildus tam paredzēts būtiski attīstīt komunikāciju Interneta vidē, tai skaitā 

strādājot pie jaunas mājas lapas un izmantojot komunikācijā sociālos tīklus un citus 

Interneta kanālus, kas populāri potenciālo studentu vidū. Lai piesaistītu augstskolai 

studentus no ārvalstīm, mērķtiecīgi tiek strādāts pie potenciālo studentu uzrunāńanas ārpus 

Latvijas – mērķa tirgi un komunikāciju kanāli tiek precizēti ar pētījumiem. Tāpat arī, lai 

piesaistītu tos jaunieńus, kuri svārstās par lēmumu studēt ārpus Latvijas, tiek organizēta 

komunikācija, lai pārliecinātu par studiju iespējām Latvijā.  

1.1.3. Augstskolas pārvaldīšanas sistēma 

RISEBA kā augstākās izglītības institūcija tiek pārvaldīta saskaľā ar Augstākās 

izglītības likumu, kurń nosaka, kādām pārvaldības institūcijām jābūt augstskolā, kā arī 

nosaka ńo akadēmisko institūciju autonomiju (RISEBA struktūru skatīt 16. pielikumā).   

Satversmes sapulce ir Augstskolas augstākā koleģiālā  pārstāvības un vadības 

institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Satversmes 

sapulci ievēl uz trijiem gadiem aizklāti balsojot no akadēmiskā personāla, pilna laika 

studējońajiem un vispārējā personāla pārstāvjiem.  

Senāts ir Augstskolas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, 

kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas Augstskolas darbības sfēras. Senāta 

sastāvā ir 15 senatori, no kuriem vienpadsmit ir akadēmiska personāla pārstāvji, trīs 

studējońo pārstāvji un viens administrācijas pārstāvis. Studējońo pańpārvaldes no sava 

vidus ievēl studējońos, kuri pārstāv studentu intereses Augstskolas senātā.    

RISEBA rektoru aizklātās vēlēńanās uz pieciem gadiem ievēl Satversme. Rektoru 

var ievēlēt uz attiecīgo termiľu ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Rektors var būt 

persona, kurai ir vismaz doktora grāds.  Nedēļas laikā pēc ievēlēńanas, augstskolai ir 

jāinformē LR Izglītības un zinātnes ministrija par vēlēńanu rezultātiem, jo ievēlētais 

rektors ir jāapstiprina LR Ministru kabinetā.   

Lai arī rektors ir atbildīgs par augstskolas darbību kopumā, pastāv vēl vairākas 

koleģiālas institūcijas, kas nodrońina plańāku personu loka iesaistīńanos skolas 

pārvaldīńanas procesos. Nākamajā attēlā atspoguļotas RISEBA pārvaldības institūcijas, 

kas nodrońina lēmumu pieľemńanu augstskolā.   
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RISEBA pārvaldības un lēmumu pieņemšanas institūcijas  

 

RISEBA vadības sistēma balstās uz mērķu sasniegńanu attiecīgajā studiju gadā, tā 

ir vērsta uz konkrētiem rezultātiem; tā ir veidota tā, lai veiksmīgi darbotos nepārtraukti 

mainīgajā vidē, tajā pat laikā attīstoties un pilnveidojoties. Viens no galvenajiem 

kritērijiem – rīkoties saskaľā ar misiju.    

1.1.4. Saikne ar profesionālo vidi  

Lai spētu nodrońināt RISEBA misiju un sagatavot augsti kvalificētus savas nozares 

profesionāļus, spējīgus darboties kā nacionālā, tā starptautiskā vidē, nepiecieńams 

nodrońināt saikni ar biznesa un profesionālo vidi. Cieńa saikne ar darba devējiem un 

biznesa vidi – tas ir viens no būtiskākajiem priekńnoteikumiem izglītības kvalitātei un 

RISEBA absolventu pieprasījumam darba tirgū.   

RISEBA nodrońina ieinteresēto puńu, tai skaitā, darba devēju dalību tādās 

koleģiālajās institūcijās kā Padomnieku konventā un studiju programmu Padomēs, tādā 

veidā nodrońinot iesaistīńanos augstskolas un studiju programmu attīstībā.  

Padomnieku konventa mērķis ir veicināt augstskolas darbības stratēģisko attīstību.  

Katrai RISEBA studiju programmai ir sava Padome, kuras sastāvā ir pārstāvji no 

visām ieinteresētajām pusēm – darba devēji, studējońie, absolventi, mācībspēki utt., kuri ir 

ieinteresēti un ar savu piedalīńanos sekmē attiecīgo studiju programmu attīstību. 

Programmu padomes pilnā sastāvā tiekas vismaz reizi semestrī. Studiju programmu 

Padomju sastāvos ir pārstāvētas tādas organizācijas kā A.W.Olsen & Partners Scholz & 

Friends Riga Partner, SIA „Komunikoloģisko pētījumu centrs‖, SIA „DAIS‖, Latvijas 

Nacionālās projektu vadīńanas asociācija, Latvijas Reklāmas asociācija, Latvijas 

Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem, ņurnāls „Biznesa psiholoģija‖, RIMI 

 

Senāts  

Satversme  

Rektors  

Vadības sapulce 

Metodiskā padome Zinātniskā padome 

Katedru sēdes Programmu padomes 

Padomnieku  

konvents 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

9 

Baltic, HAVI Logistics, DnB NORD Banka, Latvijas Televīzija, Latvijas Personāla 

vadīńanas asociācija, Severstallat u.c. 

Kopumā var uzskaitīt sekojońus mehānismus, kas tiek realizēti, lai nodrońinātu 

saikni ar profesionālo vidi:  

- ar RISEBA absolventu starpniecību; 

- Padomnieku konventa darbība; 

- Studiju Programmu Padomju darbība; 

- Karjeras izaugsmes centra darbība; 

- dalība Latvijas un ārvalstu profesionālajās asociācijās un organizācijās: 

 Latvijas Darba devēju konfederācija;  

 Latvijas personāla vadīńanas asociācija;  

 Lielbritānijas tirdzniecības un un rūpniecības kamera Latvijā;  

 Latvijas Koledņu asociācija (LKA) 

 Latvijas Studentu Apvienība (LSA) 

 Privāto augstskolu asociācija (PAA) 

 Rektoru Padomes Atbalsta Biedrība (RP) 

 The Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB 

International), ASV 

 Baltic Management Development Association (BMDA), Lietuva  

 Central and Eastern Europe Management Development Association 

(CEEMAN), Slovēnija 

 Consortium of International Double Degrees (CIDD ), Francija 

 Education Development International (EDI), Lielbritānija 

 European Foundation for Management Development (EFMD), Beļģija 

 European Association for International Education, Nīderlande 

 Russian Association of Business Education (RABE), Krievija 

- speciālistu-praktiķu iesaistīńana studiju procesā – nodarbību, studiju darbu, 

noslēguma darbu vadīńanā, izstrādē u.tml.; 

- studējońo iesaistīńana un atbalstīńana praktisko (pētniecisko) projektu realizācijā; 

- prakńu vietu nodrońināńana studējońajiem;  

- u.c.  

2010. gadā RISEBA noslēdza 12 jaunus sadarbības līgumus ar uzľēmumiem - 

darba devējiem par prakses nodrońināńanu studentiem, speciālistu – praktiķu piesaisti 

studiju procesa nodrońināńanai un uzľēmumu pārstāvju dalību studiju programmu 

pilnveidońanā. Studiju reglamentējońie noteikumi paredz individuālo prakńu līgumu 

noslēgńanu prakses laikā starp RISEBA, Studentu – Praktikantu un Uzľēmumu – Prakses 

devēju pēc uzľēmuma iniciatīvas.  

Attīstot studējońo akadēmisko potenciālu, RISEBA sekmē viľu iesaistīńanos 

uzľēmumu rīkotajos pētniecības projektos 2010./2011. studiju gadā RISEBA bakalaura 

studiju programmu „Uzľēmējdarbības organizācija un vadība‖ un „Eiropas biznesa 

studijas‖ dienas nodaļas studentu 7 projekti izturēja 1. kārtu ―Swedbank‖ a/s sadarbībā ar 

Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības Fondu rīkotajā Open Mind 2010 stipendiju 

konkursā. Otro vietu 13 komandu vidū izcīnīja  RISEBA Daugavpils filiāles bakalaura 

studiju programmas „Elektroniskā komercija‖ 5. kursa trīs studenti ar projektu 

TatooGuild.lv, kuriem ńīs balvas rezultātā tiks sniegts biznesa inkubatora atbalsts, kā arī 

bezmaksas iespēja piedalīties konkursā „Ideju kauss‖.  
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1.1.5. Zinātniski pētnieciskā darbība   

Viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm ir zinātnes attīstība. Zinātniski 

pētnieciskās darbības galvenais uzdevums ir radīt, nodot, izplatīt un saľemt zināńanas gan 

no akadēmiskā personāla, gan studējońo puses.  

2009. gada janvārī tika izstrādāta RISEBA zinātniskās darbības stratēģija 

turpmākajiem 5 gadiem. Viens no zinātniskās darbības pamatmērķiem ir nodrońināt 

veiksmīgu pētniecības un zināńanu veidońanu, nodońanu, izplatīńanu un pielietońanu.  

Zinātniskās darbības stratēģiskie mērķi: 

 attīstīt un atbalstīt zinātnisko vidi RISEBA; 

 ievēlēto profesoru skaita palielināńana;  

 pilnveidot un attīstīt starpaugstskolu doktora studiju programmu „Biznesa 

vadība‖, tādējādi arī sekmējot un stiprinot sadarbību ar partneraugstskolām 

(VeA un BA); 

 iesaistīt esońos doktorantus pētnieciskajā darbībā un pedagoģiskajā darbā;  

 attīstīt un pilnveidot intelektuālo ieguldījumu portfeli;  

 iesaistīt studējońos zinātniskajā darbībā – veidot tā saucamās zinātniskās 

„piramīdas‖ daņādās nozarēs, kurās iekļauti visu līmeľu studējońie un 

akadēmiskais personāls‖. 

Zinātniskās darbības misija: 

RISEBA pētnieciskā darbība sekmē un veicina zināńanu padziļināńanu vadībzinību 

nozarē, kā arī zināńanu izplatīńanu un to inovatīvu pielietońanu studentu, pasniedzēju, 

uzľēmēju, politisko organizāciju un sabiedrības labā kopumā.  

Zinātniskās darbības vīzija: 

Veicināt RISEBA atpazīstamību Eiropas un Starptautiskajā pētniecības tirgū ar 

studējońo un pasniedzēju savstarpējas sadarbības un zinātnisko pētījumu palīdzību.  

RISEBA zinātniskā darba pamatvirzieni: 

 Biznesa vides pētījumi, t.sk., biznesa makrovides novērtēńana un analīze 

 Lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības sektora attīstību 

Latvijā 

 Konkurences pētījumi Latvijā.. 

2009.gada 2.jūnijā RISEBA tika reģistrēta IZM Zinātnisko institūciju reģistrā, kā 

arī tika nodibināta triju augstskolu (RISEBA, VeA, BA) Vadībzinātnes profesoru padome. 

2006./2007.studiju gadā tika uzľemti pirmie doktoranti starpaugstskolu doktora 

studiju programmā „Biznesa vadība‖, kas veidota kopā ar Banku augstskolu un Ventspils 

augstskolu.  

Uzľemto doktorantu skaita dinamika: 

2006.gads – 8  

2007.gads – 4  

2008.gads – 10  

2009.gads – 5  

2010.gads - 6 

Saskaľā ar MK 2010.gada 20.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.37) un MK 

noteikumiem Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda pieńķirńanas (promocijas) 

tiesību deleģēńanu augstskolām " Rīgas Starptautiskajai ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolai ir pieńķirtas promocijas tiesības vadībzinātnē.  
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1.2.Akadēmiskais personāls  

1.2.1. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem sešiem gadiem  

RISEBA ir izstrādāta un tiek īstenota ńāda akadēmiskā personāla sastāva veidońanas 

politika: 

 nodrońināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski 

sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un pārzina 

personāla vadības, organizāciju uzvedības, uzľēmējdarbības un tiesību praksi; 

 nodrońināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku, kas saistīti ar studiju programmas 

īstenońanu strādātu RISEBA pamatdarbā; 

 saskaľā ar vienu no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm, kas nosaka, ka tuvāko 

piecu gadu laikā akadēmiskā personāla ar doktora grādu skaits jāpaaugstina līdz 

70%, RISEBA sekmēt akadēmiskā personāla attīstību, daļēji apmaksājot studijas 

doktorantūrā;  

 svarīgākie kritēriji akadēmiskā personāla atlasei ir doktora grāds, zinātniskā darbība 

un pedagoģiskā darba pieredze; 

 saskaľā ar akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu un intereńu virzieniem, sekmēt 

dalību konferencēs, semināros un projektos, kā arī kvalifikācijas paaugstināńanas 

programmās; 

 piesaistīt starptautiskās ievirzes kursu nodrońināńanai pasniedzējus no tādām ārvalstu 

augstskolām, kā piemēram: 

o Solfordas Universitāte (Lielbritānija), 

o IMISP-International Management Institute St.Petersburg (Sankt-

Pēterburga), 

o EBS-Estionian Business School (Igaunija), 

o MIRBIS-Moscow International Higher School (Maskava), 

o Comenius Universitāte (Slovākija), 

o Haaga Instituutin Ammattikorkeakoulu (Somija). 

o Nozares kursu studijām piesaistīt profesionālās vides pārstāvjus no tādām 

organizācijām, kā piemēram:Latvijas Personāla vadības asociācija, Namu 

pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas Nacionālā projektu 

vadīšanas asociācija Lavijas Darba Devēju konfederācija, Latvijas 

tirdzniecības rūpniecības kamera, Latvijas reklāmas asociācija u.c. 

o Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība, 

o Lattelecom, 

o Komercbankām, piemēram, SEB banka, Citadele Banka, Latvijas 

Krājbanka, Swedbanka, 

o Auditoru kompānijām, piemēram, Price Waterhouse Coopers, Deloite 

Latvija 

o „Balta eko”, 

o Decus Ltd., 

o SIA „DAIS” 

o SIA „K&T Legal and Tax”u.c. 

Augstskolā ievēlēńana akadēmiskajos amatos notiek atbilstońi Nolikumam par 

vēlēńanām akadēmiskajos amatos un saskaľā ar Latvijas Republikas Darba likumu, 

Latvijas Republikas Augstskolu likumu, un citiem Latvijas Republikas spēkā esońiem 

normatīvajiem aktiem. 
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Nolikums par vēlēńanām akadēmiskajos amatos nosaka, kādiem kritērijiem jāatbilst 

pretendentiem, lai tos varētu ievēlēt augstskolas akadēmiskajos amatos. Augstskolas 

mērķis arī turpmākajos gados ir pilnveidot akadēmiskā personāla atlasi. Radīt pārskatāmu 

un kvalitatīvu akadēmiskā personāla atlases sistēmu, kurā tiek izvēlēti vispiemērotākie 

amata pretendenti. Tāpēc Nolikums un atlases kritēriji  tiek pastāvīgi pilnveidoti. 

Piemēram, lai uzlabotu akadēmiskā personāla atlases procesa kvalitāti, 2010.gadā ieviesta 

un uzsāks darbu Komisija pretendentu atbilstības akadēmiskajiem amatiem izvērtēńanai. 

Tā papildus katedrām izvērtē pretendentus uz ievēlēńanu akadēmiskajos un 

administratīvajos (piemēram, katedru vadītāji) amatos un sniedz savu atzinumu Senātam. 

Nolikumā izdarīti papildinājumi, lai ľemtu vērā specifiskās prasības akadēmiskā personāla 

atlasei radońajās nozarēs 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija pastāvīgi tiek pilnveidota gan paaugstinot 

atlases kritērijus akadēmiskā personāla ievēlēńanai, gan virzot akadēmisko un 

administratīvo personālu mācībām doktorantūrā. Turpmākajos seńos gados akadēmisko 

personālu ar doktora grādu varētu papildināt ńādi RISEBA darbinieki, kas uzsākuńi vai 

turpina studijas doktorantūrā. 

 

RISEBA darbinieki – doktoranti un zinātnisko pētījumu virzieni  
N.p.

k. 
Vārds, uzvārds Zinātniskā darba tēma 

1.  Aloizs Leńinskis Transporta līdzekļu operatoru darbības objektīvas novērtēńanas metoņu 

izstrāde, izmantojot instrumentālās kontroles līdzekļu informāciju 

2.  Egmonts Treiguts Laika rindu analīze lietojot mākslīgus neironu tīklus 

3.  Eva Blūma  

 

Latvijas augstskolu absolventu kreativitātes ietekme uz organizāciju 

konkurētspēju 

4.  Fēliks Polis Eiropas Savienības darba tiesības, problēmas un risinājumi 

5. I Inga Doveika Sagaidāmo rezultātu un to mērījumu loma augstākās izglītības iestādes 

konkurētspējas paaugstināńanā  

6.  Iveta Ludviga Kultūras identitāte kā konkurētspējīgas priekńrocības veidońanas avots 

7.  Leonids Krēmers Intelektuālas transporta sistēmas modeļu izstrāde un pētīńana 

8.  Nadeņda Rika Latvijas augstākās izglītības konkurētspējas paaugstināńanas iespējas 

izglītības globalizācijas apstākļos 

9.  Solveiga Blumberga Sekmīgas uzľēmējdarbības prognozēńana saistībā ar uzľēmēja 

sociālpsiholoģiskajiem resursiem 

10.  Glorija Sarkane Augstākās izglītības pakalpojumu mārketings 

11.  Jānis Holńteins  Audiovizuālo mediju vadīńana Latvijā 

12.  Agita Kalviľa Organizācijas pārmaiľu procesu īstenońana, lai sasniegtu uz rezultātu 

vērstas un efektīvas izpildes vadību, kas palīdz sasniegt organizācijas 

stratēģiskos mērķus 

1.2.2. Akadēmiskā personāla sastāvs  

 Saskaľā ar „Augstskolu likuma‖ 27.pantu, RISEBA akadēmisko personālu 

veido: profesori, asociētie profesori, docenti, vadońie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti. 

Akadēmiskie amati RISEBA tiek ieľemti atbilstońi Latvijas Republikas likumdońanai, 

vēlēńanu kārtībā, ko nosaka augstskolas „Nolikums par vēlēńanām akadēmiskajos amatos 

RISEBA‖. Nolikumā iekļauti docētāju kvalifikācijas un atbilstības kritēriji atbilstońi 

„Augstskolu likuma‖ 32.,36., 38., 39. un 40. pantiem.  

RISEBA akadēmiskais personāls sastāv no 62 personām, kuras RISEBA ir 

pamatdarbā. Starp ńīm personām (skatīt 15. pielikumu): 

 30 – doktora zinātniskais grāds; 
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 16 – profesori, asociētie profesori; 

 25 – maģistra grāds; 

 25 – docenti; 

 21 – lektori. 

Salīdzinot ar pagājuńo (2010) gadu, ir pieaudzis akadēmiskā personāla skaits ar 

doktora grādiem.  

Kā jau iepriekń minēts 1.1.5. sadaļā „Zinātniskā darbība‖, RISEBA viens no 

stratēģiskajiem mērķiem ir palielināt akadēmiskā personāla ar doktora grādu skaitu, kā arī 

stiprināt tieńi akadēmisko kvalifikāciju.  

Tāpat arī studiju programmu realizācijā piedalās augsti kvalificēti speciālisti, kas 

pārstāv profesionālo vidi gan Latvijā, gan ārvalstīs (no Lielbritānijas, Somijas, Francijas, 

Igaunijas, Lietuvas, Krievijas u.c. valstīm).  

Viens no galvenajiem RISEBA konkurētspējas faktoriem arī turpmākajos gados 

būs augsti kvalificēts, profesionāls un uz attīstību vērsts personāls. Virzoties uz 

augstskolas misijas, vīzijas un mērķu sasniegńanu, mērķtiecīgi tiks veicināta akadēmiskā 

personāla kvalifikācijas paaugstināńana, noteiktas, attīstītas un uzturētas darbinieku 

zināńanas un kompetences.   

Docētāji turpinās sistemātiski pilnveidot kvalifikāciju kā individuāli - apmeklējot 

daņādus seminārus, kursus un konferences gan Latvijā, gan citās valstīs, tā arī aktīvi 

iesaistoties RISEBA atbalstītās Eiropas mēroga docētāju mobilitātes aktivitātēs. 

Augstskola atbalstīs akadēmiskā personāla komandējumus, kas saistīti ar Erasmus projekta 

un citām aktivitātēm. 

1.3.Starptautiskā darbība   

Augstskolas internacionalizācija ir viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm un 

galvenokārt tā tiek nodrońināta ar tādu aktivitāńu palīdzību kā dalību starptautiskās 

organizācijās, piedalīńanos starptautiskos projektos un slēdzot daņāda veida sadarbības 

līgumus ar ārvalstu organizācijām. RISEBA apzinās, ka ļoti svarīga loma 

internacionalizācijai ir attiecībā uz studiju programmu attīstību, tāpat kā uz akadēmiskā 

personāla un studējońo mobilitāti. Tāpēc augstskola arvien meklē veidus kā sadarboties un 

vienojas par sadarbību ar tādām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, kuras ir 

ieinteresētas studējońo un akadēmiskā personāla apmaiľā, tāpat kā kopēju studiju 

programmu realizēńanā.  

Dalība starptautiskajās organizācijās: Eiropas Fonds menedņmenta attīstībai 

(EFMD), Britu Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latvijā locekle, Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras Londonas eksāmenu centrs Latvijā, Baltijas Menedņmenta attīstības 

asociācija (BMDA), Starptautiskais dubultgrāda konsorcijs (CIDD), Krievijas Biznesa 

izglītības asociācija (RABE), Starptautiskā biznesa augstskolu attīstības asociācija 

(AACSB), Eiropas starptautiskā izglītības asociācija (EIEA), Parīzes Tirdzniecības un 

Rūpniecības kamera un Centrālās un Austrumeiropas Menedņmenta attīstības asociācijas 

(CEEMAN) locekle. 
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Studentu starptautiskās iespējas: 

RISEBA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairāk kā 60 augstskolām 26 valstīs 

(skatīt 17. pielikumu).   Studentiem ir iespēja izmantot daņādus sadarbību veidus: 

 Dubultgrāds – saskaľā ar ńo līgumu, daļu mācību laika tiek pavadīta RISEBA, bet 

daļa – augstskolā ārzemēs (mācību ilgums ārzemēs ir atkarīgs no tā, kura 

universitāte un kura programma tiek izvēlēta). Veiksmīgi nokārtojot eksāmenus un 

aizstāvot diplomdarbu abās augstskolās, tiek saľemti gan ārzemju augstskolas 

diploms, gan RISEBA; 

 Apmaiľas programma – iespēja studēt vienu vai divus semestrus viesuniversitātē; 

 ERASMUS programma – apmaiľas programma sekmīgākajiem studentiem, kura 

dod iespēju studēt vienu vai divus semestrus ārvalstu universitātē un saľemt 

stipendiju. 

Starptautisko  studentu  skaits – apmēram  1.3.% no  visiem  studējońiem.   

2010./2011.  studiju  gadā   -  48  ārzemnieki, no kuriem  

42 studē Rīgā   un  6   Daugavpilī; 80 %  bakalaura  

līmenī,  20% - maģistrantūrā. 

 Starptautisko vidi  veido  arī  apmaiľas programmas  

studenti.  Katru  gadu   RISEBA  studē    ap 50  apmaiľu  

ārzemju  studenti,  75%  no tiem  - bakalaura  līmenī, bet  

25 % -  maģistra  līmeľi.  Savukārt    50 RISEBA 

studenti katru  gadu piedalās   apmaiľas  programmās.  

 Viens no augstskolas starptautiskās 

darbības galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem ir 

2011./2012. studiju gadā ārvalstu studenti būs ne mazāk 

kā 2%, bet 2015.gadā - 25% no studējońajiem atsevińķās 

programmās („Eiropas biznesa studijas‖, „Starptautiskais 

bizness‖, „Audiovizuālā mediju māksla‖, „Arhitektūra‖).  

Kā viens no jaunu sadarbības partneru izvēles kritērijiem ir noteikt, vai potenciālais 

sadarbības partneris ir starptautiski akreditēta augstākās izglītības iestāde. 

Ar zemāk minētajām partneraugstskolām ir noslēgti sadarbības līgumi ne tikai par 

apmaiľas programmu realizēńanu, bet arī dubultgrādu iegūńanai.  

FRANCIJA 
Groupe ESC Troyes 

Normandy Business School 

ZVIEDRIJA Vaxjo University 

NĪDERLANDE 
Arhnem  Business  School 

INHOLLAND University in Rotterdam 

SOMIJA HAAGA-HELIA University of Applied Sciences 

VĀCIJA University of Applied Sciences in Mainz 

Starptautiskās darbības, kā arī studējońo piesaistīńanas un internacionalizācijas 

ietvaros studiju procesā tiek piesaistīti starptautiski lektori un speciālisti. Ńie starptautiskie 

speciālisti tiek aicināti uz RISEBA gan fiziski, gan arī virtuāli, t.i. „online‖ lekciju vai 

konsultāciju formā. 

Ārvalstu vieslektoru vidū ir pārstāvji no Baltijas, Austrumu, Eiropas un 

Ziemeļamerikas sadarbības universitātēm un augstskolām (skat. sadaļu akadēmiskais 

personāls). 

 

Valsts 
Studentu  skaits 

Baltkrievija  3 

Horvātija  1 

Igaunija 
1 

Kirgizstāna 1 

Krievija  28 

Lietuva  5 

Norvēģija  1 

Turkmenistāna  1 

Ukraina  5 

Uzbekistāna  1 

Vācija  1 
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1.4.Finansēšanas avoti un infrastruktūra  

1.4.1. Finansēšanas avoti  

RISEBA studiju procesa finansēńanas avotu struktūru veido 99.5% apjomā studiju 

maksa un 0.5% apjomā valsts budņeta līdzekļi (dotācija).  

1.4.1.1. Studiju maksa  

Kopń RISEBA dibināńanas brīņa studiju maksa ir galvenais studiju procesa 

nodrońināńanas finansējuma avots. Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko 

personu līdzekļiem, un proti:  

 studējońā vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi; 

 studējońā personīgie līdzekļi; 

 studējońā darba devēja līdzekļi; 

 studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu; 

 komerckredīts; 

 sponsoru līdzekļi. 

Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un 

apstiprina RISEBA Senāts. RISEBA noteikusi sekojońas studiju maksas apmaksas 

iespējas studējońiem: 

 par visu studiju programmu kopumā; 

 par vienu studiju gadu; 

 par vienu semestri; 

 par mēnesi, saskaľā ar studiju līgumā noteikto studiju maksas 

maksājumu grafiku, precīzi ievērojot samaksas termiľus un summas. 

1.4.1.2. Valsts budņeta līdzekļi (dotācija) 

Tikai sākot ar 2008./2009.studiju gada 2.semestri RISEBA saľem nelielu Valsts 

budņeta dotāciju doktora studiju programmā „Biznesa vadība‖, kas nodrońina 5 budņeta 

vietu izmaksu segńanu un stipendiju izmaksu 5 doktorantiem. 

1.4.2. Studiju vide, telpas, to aprīkojums  

Meņa ielas kopējā telpu platība sastāda 6547.02 m2, no tiem 3340 m2 paredzēti 

studiju un zinātniskajam darbam, 149 m2 audio vizuālo mediju studijām. Augstskolā ir 33 

auditorijas, ar ietilpību no 24 – 121 vietām; 5 datoru klases, kā arī darbiniekiem un 

studējońajiem ir pieejams kopēńanas centrs. 

Visas auditorijas ir aprīkotas ar vizuālās demonstrēńanas iekārtām, visās auditorijās 

ir uzstādīti jaudīgi stacionāri video projektori. RISEBA studiju procesa nodrońināńanai 

tiek izmantoti 209 datori, no kuriem 143 paredzēti studiju darbam.  

Ar 2011.gada maiju daļēji un pilnībā, sākot ar nākońo studiju gadu studiju process 

tiks uzsākts jaunajā, Ūdens ielas 6 ēkā – Arhitektūras un mediju centrā. Ńajā studējońajiem 

apmēram 1500 m2 platībā būs pieejams -  fotostudija (aprīkota ar stacionāru 

apgaismońanas tehniku), skaľu ierakstu studija (aprīkota ar stacionāru  audio ierakstu un 

montāņas aparatūru), videostudija (aprīkota ar stacionāru apgaismońanas tehniku, ģērbtuvi, 

grimmētavu, rekvizītu un kostīmu noliktavu), divas Video montāņas studijas (katra 
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aprīkota ar 16 darba vietām un 14 Apple datoriem ar  Final Cut programmatūru), divas 

Video montāņas darba telpas (katra aprīkota ar 8 darba vietām un 4 Apple datoriem ar 

Final Cut un Adobe Premier programmatūrām), pasākumu un izrāņu zāle, 

aktiermeistarības zāle, piecas tehniski labiekārtotas auditorijas, kā arī atvērtā tipa 

transformējamas auditorijas 437 m2 kopplatībā.  

1.4.3. Pieeja datoriem un datorklašu aprīkojums  

Visi RISEBA datori ir pieslēgti pie lokālā tīkla un pie Interneta tīkla.  

Augstskolas telpās ir pieejams bezvadu tīkls (WiFi), kurń nodrońina pieeju Internet tīklam.  

Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejama sekojońa 

datortehnika un programmatūra:  

243 MS Windows darbavietas ar uzstādīto standarta programmatūras komplektu: 

 MS Office Entreprise 

 MS Internet Explorer 

 Adobe Reader 

 VLC Media Player 

 Quick Time Alternative 

 Real Player Alternative 

 7zip  

13 Apple MacOS X datori ar uzstādīto Apple FinalCut Studio programmatūru. 

Tāpat, datorklasēs un darbinieku darbavietās ir pieejama sekojońa programmatūra: 

 321 WinLats – 180 darbavietas 

 ABBY FineReader – 2 darbavietas 

 Adobe Acrobat Pro – 4 darbavietas 

 Adobe Photoshop – 22 darbavietas 

 Ahead Nero – 17 darbavietas 

 ALP Pluss Alga – 1 darbavieta 

 ALP Pluss GrossBuh – 30 darbavietas 

 AVS Bilance – 5 darbavietas 

 Corel DRAW – 24 darbavietas 

 CyberLink PowerDVD – 4 darbavietas 

 Danware NetOp – 40 darbavietas 

 Hansaworld Enterprise – 20 darbavietas  

 GIMP – 20 darbavietas 

 Intopia B2B – 1 darbavieta 

 Latvikon Konsultants – 2 darbavietas 

 MAKS S Osn - 3 darbavietas 

 Microsoft Project – 36 darbavietas 

 Microsoft FrontPage – 20 darbavietas 

 Microsoft Visio Pro – 5 darbavietas 

 OpenOffice – 150 darbavietas 

 QSR NVIVO – 1 darbavieta 

 RARLAB WinRAR – 110 darbavietas 

 Sphinx Survey – 1darbavieta 

 SPSS – 35 darbavietas 

 Tildes Birojis – 10 darbavietas 

 Vmware Player – 20 darbavietas 
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E-komercijas studiju programmas studentiem un mācībspēkiem ir pieejama arī cita 

Microsoft programmatūra  (tajā skaitā operētājsistēmas, serveri, izstrādes rīki), kura tiek 

izplatīta zem MSDN Academic Alliance nosacījumiem. 

 Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejami 

sekojońi lokālā tīkla resursi un aplikācijas: 

 Augstskolas mājas lapa 

 MOODLE e-studiju vide studentu un pasniedzēju komunicēńanai  un studiju 

materiālu publicēńanai 

 Microsoft Exchange e-pasta serveris  

 Hansaworld Enterprise serveris  

 Failu serveri  

 Tīkla daudzfunkcionālās drukāńanas iekārtas (kopētājs/printeris/skeneris) 

 Virtuālie web un datubāzes serveri laboratorijas darbiem 

Tīkla un serveru infrastruktūra sastāv no 20 fiziskiem un virtuāliem serveriem, uz kuriem 

darbojās sekojońa programmatūra: 

 Apache un Microsoft Internet Information Server web serveri;  

 MySQL un Microsoft SQL datu bāzes serveri 

 Windows, Linux, FreeBSD un Vmware serveru operētājsistēmas 

 Darbavietu un datortīkla aizsardzību nodrońina Symantec Endpoint 

Protection un TrendMicro ScanMail antivīrusa programmatūra, ka arī Cisco PIX 

ugunsmūris.  

1.4.4.  Audio vizuālās tehnikas nodrošinājums   

Nodarbībām un patstāvīgajam darbam studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot:  

 4 profesionālas videokameras ar papildus aprīkojumu 

 22 digitālas videokameras  

 14 digitālas fotokameras, no tiem 4 spoguļkameras  

 5 foto un video apgaismojuma komplekti (proņektori, zibspuldzes) 

 4 profesionālie mikrofonu komplekti 

 3 LCD televizori   

 1 profesionālais video kaseńu rakstītājs 

 1 DVD atskaľotājs 

 1 video kaseńu atskaľotājs 

 13 iMAC datori video montāņai 

 

1.4.5.  Bibliotēkas resursi  

Kopējā bibliotēkas telpu platība ir 453m
2
, lasītavā ir 32 lasītāju vietas, datoru klasē 

- 18 datoru vietas ar pastāvīgu Internet pieslēgumu.  

RISEBA bibliotēkā pieejamie elektroniskie resursi: 

o RISEBA Library – bibliotēkas grāmatu elektroniskais katalogs;  

o periodikas elektroniskajā katalogā  

o Emerald (www.emeraldinsight.com); 

o EBSCOhost (http://search.ebscohost.com); 

o Leta arhīvā (www.leta.lv); 

o Harward Business School elektroniskie materiāli. 
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Bibliotēkas fondi:  

Bibliotēkā pieejama literatūra angļu (30%), latvieńu (20%), krievu (40%) un franču 

(10%) valodā. 

RISEBA bibliotēkas fondā ir mācību un rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, 

periodika, RISEBA  studiju programmu absolventu maģistra un diplomdarbi, RISEBA  

pasniedzēju studiju kursu metodiskās izstrādnes (izdales materiāli, studiju metodiskie 

līdzekļi, metodiskie darbi), kā arī periodikas, audiokaseńu un CD-ROM datu bāzes.  

 Grāmatas: 

RISEBA  bibliotēkai, pasūtot literatūru, izveidojusies sadarbība ar vadońajām 

pasaules un vietējām izdevniecībām:  

 Lielbritānijā: Pearson Education Ltd, McGrawHill Publishing Company, ITPS, 

Marston Book Services Ltd, Thomson Publishing Service, ecch u.c.; 

 Latvijā: Zvaigzne ABC, Jumava. Biznesa Partneri, Vaidelote, Rasa ABC, LU, 

BA „Turība”, Kamene, Merkūrijs Lat  u.c.; 

 Krievijā: Питер, Юнити – Дана, Финансы и статистика, Инфра-М, 

Вильямс, Дело, Юристъ u.c.;  

 Francijā: Hachette Langue e‟trangēre, Clē Internationale, Ehancerel Edition 

bilingue, Didier, Foucher. 

 

RISEBA  bibliotēkas fondu dinamika par pēdējiem pieciem gadiem 
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Nosaukumu skaits 3982 4181 4377 4677 5647 5948 

Eksemplāru skaits 17154 18328 19104 20725 22046 23126 

Izlietots grāmatu 

iegādei (Ls) 104459 110721 122656 144217 163102 
14394 
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1.5.Kvalitātes nodrošināšanas mehānismi  

1.5.1.  Ārējā kvalitātes nodrošināšana  

Saskaľā ar 1995.gada Augstskolu likumu, augstākās izglītības kvalitātes 

nodrońināńanas sistēma Latvijā tika izveidota divās pakāpēs: licencēńana un akreditācija. 

Akreditācijas noteikumu 2006. gada redakcija paredz, ka pēc akreditācijas uz seńiem 

gadiem, programma turpina katru gadu iesniegt pańnovērtējuma ziľojumu. Attēlā zemāk 

atspoguļots, kā nacionālā augstākās izglītības koncepcija, kuru ievēro RISEBA, atbilst 

Eiropas augstākās izglītības telpas veidońanas galvenajām nostādnēm.  

 
Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas telpa 

Vadoties no augstāk minētājām RISEBA nostādnēm un ľemot vērā, ka licencēńana 

un akreditācija ir iedibinājusi augstskolā izglītības kvalitātes nodrońināńanas sistēmu, tad 

uz doto brīdi augstskolai ir aktuāli, lai ńī sistēma tiktu saistīta un orientēta ne vien uz 

sagatavońanos ārējam novērtējumam, bet paredzētu arī visu augstskolas iekńējo procesu 

pilnveidońanu, aktīvi iesaistot visas augstskolas struktūrvienības izglītības procesā, kas 

paredz virzību - no reflektanta līdz speciālistam.  

RISEBA  kvalitātes novērtējumu arī apliecina augstskolai pieńķirtā Centrāleiropas 

un Austrumeiropas menedņmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautiskā kvalitātes 

akreditācija (International Quality Accreditation). 

1.5.2.  Iekšējie kvalitātes nodrošināšanas mehānismi  

 Kvalitātes nodrońināńana un pilnveidońana ir viena no RISEBA 

stratēģiskajām prioritātēm. RISEBA kvalitātes nodrońināńanas sistēma veidota balstoties 

uz ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education) standartiem un 

vadlīnijām kvalitātes nodrońināńanai Eiropas augstākās izglītības telpā, EFQM izcilības 

modeli, kā arī uz EFMD studiju programmu akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem. 

Kvalitātes nodrońināńanas sistēma aptver ar RISEBA pamatdarbību - studiju procesa 

īstenońanu, saistītos procesus. RISEBA vadības mērķis ir nodrońināt iekńējo procesu 

Augstākās izglītības telpa 
 (IQAAHE, IAUP, CHEA, OECD,  

UNESCO u.c.)  

Vienota Eiropas augstākās 

izglītības telpa (EIAT) 
(ENQA, EURASHE, ESIB, EUA, ES 

TEMPUS, ERASMUS, SOCRATES 

u.c.) 

Augstākās izglītības telpa 

nacionālā mērogā 
(BHECC, IZM, MK, AIP, AIKNC, 

LPAA, LRP u.c.)  

Darbība kvalitātes  

nodrošināšanā 

 starptautiskā līmenī 

Salīdzināmi kvalitātes  

standarti un procedūras 

Licencēšana un  

akreditācija 
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caurskatāmību un darbību veikńanu atbilstońi normatīvajām prasībām, kā arī sagatavot 

starptautiskajā darba tirgū nepiecieńamus speciālistus, kas ne tikai ir zinońi un prasmīgi 

katrs savā attiecīgajā jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei arī vērtību un attieksmes 

ziľā.  Kvalitātes nodrońināńanas sistēmas īstenońanai pastāv sekojońi mehānismi: 

 studējońo apmierinātības noteikńana (anketēńana) un analīze; 

 darbinieku apmierinātības noteikńana (anketēńana) un analīze; 

 iekńējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); 

 augstskolas ikgadējais pańnovērtējums; 

 studiju programmu ikgadējais pańnovērtējums; 

 pasniedzēju un darbinieku snieguma novērtēńana; 

 kvalitātes vadības grupas darbs; 

 studējońo snieguma novērtēńana un analīze;  

 absolventu kvalitātes novērtēńana; 

 darba devēju novērtējums; 

 ārējo akreditāciju novērtējums un analīze.  

Viena no svarīgākajām institūcijām studiju programmas kvalitātes nodrońināńanā ir 

studiju programmas Padome, kuras sastāvā ietilpst akadēmiskā un administratīvā personāla 

pārstāvji, attiecīgajā studiju programmā studējońie un profesionālās vides pārstāvji. Studiju 

programmas Padomes galvenais uzdevums ir izvērtēt studiju programmas saturu, tās 

konkurētspēju, akadēmisko personālu, īstenoto metodoloģiju, studējońo apmierinātību 

u.tml.  

2010.gada vasarā tika uzsākta Augstskolas pańnovērtējuma ziľojuma sagatavońana, 

izmantojot EFQM izcilības modeli. Instruments – GOA programmatūra, kura izveidota 

pamatojoties uz EFQM un CAF kvalitātes novērtēńanas modeļiem. Pamatojoties uz 

pańnovērtējuma rezultātiem, tiek sastādīts aktivitāńu plāns nākamajam gadam. 2011.gada 

pavasarī/vasarā tiks veikts atkārtots Augstskolas pańnovērtējums, lai konstatētu progresu 

un sastādītu jaunu aktivitāńu/darbību plānu nepārtrauktai vispārējās darbības 

pilnveidońanai.  Pańnovērtējuma veikńanai tiek veiktas sekojońas aptaujas: 

1) darbinieku aptauja 

2) absolventu aptauja 

3) studējońo aptauja 

4) darba devēju aptauja.  

Studējońie kvalitātes nodrońināńanas procesā tiek iesaistīti ar atgriezeniskās saites 

palīdzību (anketēńana, tikńanās u.tml.), piedaloties studiju programmu Padomēs, 

pārstāvniecību Senātā, ar studējońo pańpārvaldes starpniecību, ar IS palīdzību. Regulāri 

tiek veiktas studiju kursu un pasniedzēju novērtēńanas aptaujas. 

Par būtiskākajiem darbības novērtēńanas kritērijiem tiek pieľemti tādi rādītāji kā 

studējońo apmierinātības līmenis, darba devēju atsauksmes, absolventa profils – 

konkurētspēja darba tirgū (zināńanu un prasmju pielietońana profesionālajā darbībā), 

akreditācijas – nacionālās un starptautiskās, uzľemńanas/absolvēńanas rādītāji, finanńu 

rādītāji u.c.  
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1.6. Daugavpils filiale 

Studiju programmas īstenošanā filiālē materiālo un informācijas resursu apraksts 

 

RISEBA Daugavpils filiāles īpańumā ir ēkas daļa pēc adreses: Mihoelsa iela 47, 

Daugavpils. RISEBA pilnībā apsaimnieko ēkas otro un treńo stāvu un lielāko pirmā stāva 

daļu. 

Kopējā RISEBA Daugavpils filiāles telpu platība ir vairāk nekā 1000 m
2
 

(apmēram 90% no visas ēkas platības).  

Ńī platība ir pietiekońa, lai studiju process RISEBA Daugavpils filiālē tiktu 

realizēts sekmīgi. Pańlaik pilnīgi ir atjaunota lielākā studiju telpu daļa. 2002.gadā RISEBA 

piederēja septiľas studiju auditorijas, divas datoru klases, bibliotēka, lasītava, 

administratīvās un dienesta telpas. Pēc telpu remonta studiju auditoriju skaits palielinājās 

līdz desmit auditorijām, datorklańu skaits palielinājās līdz trim. 

4.1.tabula 

Auditoriju skaits RISEBA Daugavpils filiālē 

 
Auditoriju skaits 

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 

Studiju auditorijas 7 9 10 10 10 10 10 10 

Datoru klases 2 2 3 3 3 3 3 3 

Bibliotēka un lasītava 2 2 2 2 2 2 2 2 

Citas telpas 16 14 17 17 17 17 17 17 

 

RISEBA Daugavpils filiālē lielākā daļa auditoriju ir paredzētas 40–50 vietām, kas 

ļauj racionāli organizēt studiju procesu. Vidējā vienas auditorijas platība sastāda 50–60 m
2
. 

Tajā pańā laikā ir auditorijas, kas paredzētas 60 – 70 studentiem, kas tiek izmantotas 

lekciju lasīńanai un semināru, konferenču organizēńanai (auditoriju platība 60–70 m
2
).  

4.2.tabula 

Vietu skaits auditorijās RISEBA Daugavpils filiālē 

 Vietu skaits auditorijās 
01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.10 

Studiju auditorijas 285 430 462 462 462 462 462 462 

Datoru klases 38 38 58 58 58 58 58 58 

 

Visas telpas atrodas labā tehniskā stāvoklī, ko apliecina attiecīgi akti. Visas telpas 

ir reģistrētas Zemesgrāmatā. Lielākajā daļā telpu (apmēram 80%) pēdējo trīs gadu laikā ir 

veikts augstas kvalitātes remonts. 

16.09.2010. tika noslēgts līgums Nr. KPFI-3/21 starp Latvijas Republikas Vides 

Ministriju, SIA „Vides investīciju fonds‖ un SIA „RISEBA‖ par projekta 

„Energoefektivitātes paaugstināńanu Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolas ēkai Daugavpilī, Miholesa ielā 47, atbilstońi augstiem 

energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus‖ 

īstenońanu. Uz doto brīdi projekts atrodas dokumentu sagatavońanas un konkursa darbu 

izpildei organizēńanas stadijā.  
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Pieeja datoriem un datorklašu aprīkojums 

Visi RISEBA datori ir pieslēgti pie lokālā tīkla un pie Interneta tīkla. Augstskolas 

telpās ir pieejams bezvadu tīkls (WiFi), kurń nodrońina pieeju lokālajam un Internet tīklam.  

4.3.tabula 

 

Vietu skaits auditorijās Kopā 

Auditorijas numurs 1. datorklase 2. datorklase 3. datorklase 3 

Vietu skaits 15 15 22 52 

 

RISEBA Daugavpils filiālē studējońajiem ir pieejamas trīs datorklases, kurās 

vienlaicīgi var strādāt 52 studenti. Visiem datoriem ir labs programmnodrońinājums.  

Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejama sekojońa 

datortehnika un programmatūra:  

69 MS Windows darbavieta ar uzstādīto standarta programmatūras komplektu: 

 MS Office 

 OpenOffice.org 

 GIMP 

 PDFCreator 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

 MS Internet Explorer 

 Mozilla Thunderbird 

 Adobe Reader 

 WinDJView 

 Java Runtime Environment 

 Adobe Flash Player 

 Adobe Shockwave Player 

 VLC Media Player 

 7zip 

 Winamp 

 Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations 

Tāpat, datorklasēs un darbinieku darbavietās ir pieejama sekojońa programmatūra: 

 ABBY FineReader – 1 darbavieta 

 Adobe Photoshop – 10 darbavietas 

 Ahead Nero OEM – 11 darbavietas 

 Corel DRAW – 10 darbavietas 

 Tildes Birojs – 1 darbavieta 

 VirtualBox – 15 darbavietas 

 MS SQL SERVER 2008 R2 Management Studio Express – 22 darbavietas 

 MS SQL SERVER 2008 R2 Express –  1 darbavieta 

 MS Visual Web Developer Express – 22 darbavietas 

 MS IIS – 22 darbavietas 

 LAMP Server – 15 darbavietas 

 NetBeans IDE – 52 darbavietas 

 Eclipse IDE – 52 darbavietas 

 Cisco Packet Tracer – 52 darbavietas 

 MetaTrader – 52 darbavietas 
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 Dia – 52 darbavietas 

 Google SketchUp – 52 darbavietas 

 Java Development Kit – 52 darbavietas 

Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejami sekojońi 

lokālā tīkla resursi un aplikācijas: 

 Failu serveris 

 Tīkla printeris 

 Tīmekļa un datubāzes serveri laboratorijas darbiem 

Tīkla un serveru infrastruktūra sastāv no 3 fiziskiem serveriem, uz kuriem darbojas 

sekojońa programmatūra: 

 Apache tīmekļa serveri;  

 MySQL datu bāzes serveri; 

 FTP serveris; 

 RSYNC serveris; 

 SAMBA failu serveris; 

 FREERADIUS autentifikācijas serveris; 

 SQUID proxy serveris; 

 SMTP/POP3 e-pasta vārteja uz PROXSMTP un P3SCAN bāzes; 

 GNU/Linux  serveru operētājsistēma 

Darbavietu aizsardzību nodrońina Kaspersky Open Space Security R2 antivīrusa 

programmatūra.  

Audiovizuālās tehnikas nodrošinājums 

Nodarbībām un patstāvīgajam darbam studentiem un mācībspēkiem ir iespēja 

izmantot:  

 3 videoprojektori 

 1 kodoskops 

 1 televizors   

 1 videomagnetofons 

 1 DVD atskaľotājs 

Bibliotēkas pakalpojumi RISEBA Daugavpils filiālē 

RISEBA Daugavpils filiāles studentiem ir pieejami gan Daugavpils, gan arī 

RISEBA telpās Rīgā izvietotie bibliotēkas resursi, kur iespējams:  

 saľemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu, informācijas 

meklēńanas sistēmu un datu bāzu izmantońanas iespējām; 

 patstāvīgi meklēt nepiecieńamo literatūru elektroniskajā katalogā RISEBA 

Library, periodikas elektroniskajā katalogā ProQuest http://il.proquest.com; 

Leta arhīvs, BNS termināls, EBSCO, EMERALDING 

 saľemt bibliotekāra konsultācijas; 

 izmantot bibliotēkas fondu lasītavā;  

 saľemt literatūru uz noteiktu termiľu (dienas nodaļas studentiem no 2 līdz 4 

nedēļām; neklātienes studentiem no 4 līdz 12 nedēļām);  

 nepiecieńamības gadījumā pagarināt literatūras lietońanas termiľu;  

 izmantot bezmaksas informācijas meklēńanu Latvijas Interneta tīklā un ārzemju 

tīklā. 

4.4.tabula 

RISEBA bibliotēkas fondu dinamika Daugavpils filiālē 

Gads 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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RISEBA Daugavpils filiālē ir pieejama literatūra latvieńu, krievu un angļu valodās. 

2000.gadā RISEBA bibliotēkas speciālisti izveidojuńi oriģinālu bibliotēkas 

grāmatu elektronisko katalogu - RISEBA Library.  
Elektroniskajā katalogā RISEBA Library apkopota informācija par bibliotēkas 

fonda grāmatām un tajā ir vairāk nekā 3058 ierakstu. Meklēńanu iespējams veikt latvieńu, 

krievu un angļu valodā. 

Bibliotēkas fonda grāmatas datu bāzē sagrupētas pēc diviem parametriem: 

 pēc autora uzvārda (attiecīgās valodas princips); 

 pēc tēmas. 

 Elektroniskajā katalogā RISEBA Library atbilstońi mācību saturam un mācību 

priekńmetiem.  

4.5.tabula 

RISEBA bibliotēkas grāmatu fonda tematiski skaitliskais sadalījums 

 Grāmatu iedaļas 

2007 2008 2009 2010 

Iepirkto  

grāmatu 

skaits  

nodaļā 

Grāmatu  

skaits 

gada  

beigās 

Iepirkto  

grāmatu  

skaits 

nodaļā 

Grāmatu  

skaits 

gada  

beigās 

Iepirkto  

grāmatu  

skaits 

nodaļā 

Grāmatu  

skaits 

gada  

beigās 

Iepirkto  

grāmatu  

skaits 

nodaļā 

Grāmatu  

skaits 

gada  

beigās 

1 Psiholoģija  - 40 - 40 - 40 - 40 

2 Datortehnoloģijas  - 114 - 114 - 114 -1 113 

3 
Matemātika un 

statistika  
4 318 - 318 - 318 -2 316 

4 Ekonomika  4 380 3 383 - 383 -2 381 

5 Tiesības  135 2 137 9 146 -1 145 

6 Grāmatvedība  27 267 4 271 22 293 - 293 

7 Finanses - 31 - 31 22 53 - 53 

8 
Vadībzinības/ 

menedņments  
2 262 - 262 53 315 -3 312 

9 Mārketings  3 178 23 201 37 238 - 238 

10 Bankas 1 89 - 89 - 89 - 89 

11 Loģistika - 26 - 26 - 26 - 26 

12 Angļu valoda  - 426 - 426 12 438 -30 408 

13 Investīcijas  2 26 1 27 - 27 - 27 

14 Uzľēmējdarbība  2 47 - 47 5 52 - 52 

15 
Starptautiskā 

ekonomika  
- 25 - 25 - 25 - 25 

16 Socioloģija  - 4 1 5 - 5 +2 7 

17 Franču valoda  - 239 - 239 57 296 -13 283 

18 Vārdnīcas - 12 - 12 19 31 - 31 

19 Latvieńu valoda  - 49 - 49 - 49 -2 47 

20 

Kvalitātes vadības 

sistēmas  
1 76 - 76 - 76 - 76 

21 Darba aizsardzība 2 2 - 2 42 44 - 44 

  Kopā: 48 2746 34 2780 278 3058 (-52) +2 3006 

Nosaukumu skaits 
256 426 608 732 790 812 820 915 916 

Dinamika  - 170 182 124 58 22 8 95 1 

Eksemplāru skaits 
771 1630 2307 2529 2698 2746 2780 3058 3006 

Dinamika - 859 677 222 169 48 34 278 -52 
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2008./2009. akadēmiskajā gadā bibliotēkā tika ieviesta jauna programma LIIS 

(Latvijas Izglītības informācijas sistēma). 

Periodika  

Periodiku bibliotēkas apmeklētājiem iespējams meklēt elektroniskajā tieńsaistes 

(on-line) katalogā ProQuest http:// il.proquest.com, kurā ir bezmaksas pieeja ņurnālu un 

avīņu rakstu pilniem tekstiem daņādās zinātľu nozarēs, kā arī Leta arhīvs, BNS termināls, 

EBSCO, EMERALDING. 

Elektroniskā veidā bibliotēkā studiju procesam var izmantot sekojońus ţurnālus 

un laikraksttus: 

 "The Economist"; 

 "Business Week"; 

 "Harvard Business Review"; 

 "International Advances in Economic Research"; 

 "Atlantic Economic Journal"; 

 "Forum (European Forum for Management Development"; 

 "Bulletin: Sigma (Public Management Forum, France) ";  

 "Strategy & Innovation"; 

 "Dienas Bizness"; 

 "Bizness & Baltija";  

 "Diena"; 

 "SP sakaru pasaule"; 

 "E-pasaule"; 

 "Komersant Baltic daily";  

 "Latvijas Ekonomists". 

RISEBA Daugavpils filiālē izraksta sekojońus studiju procesam nepiecieńamos 

ţurnālus un laikrakstus: 

Ţurnāli Laikraksti 

Kapitāls Dienas Bizness 

4%

10%

13%

5%

10%
10%8%

14%

10%

16%

Datortehnoloģijas Matemātika un statistika 

Ekonomika Tiesības

Grāmatvedība Vadībzīnības

Mārketings Angļu valoda 

Franču valoda Citi
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Бухгалтерия & Экономика Бизнес & Балтия 

The Economist UK Latvijas Vēstnesis 

Biznesa Psiholoģija  

 

Bez tam RISEBA Daugavpils filiālē ir pieejami LR Centrālā statistikas pārvaldes 

un Latvijas Bankas periodiskie izdevumi. 

4.6.tabula 

Periodisko izdevumu eksemplāru dinamika 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Periodiskie 

izdevumi  

37 50 36 54 62 56 60 66 74 

tai skaitā:          

Statistika 32 37 26 39 48 44 50 55 66 

Avīzes un ņurnāli 5 13 10 15 14 12 10 11 8 

 
Elektroniskās grāmatas (gab.): 

 Ekonomika – 24 

 Mārketings – 2 

 Menedņments – 4 

 Uzľēmuma finanńu darbības analīze – 2 

 Uzľēmējdarbība – 3 

 Finanńu matemātika – 2 

 Banku zinības pamati – 56 

 Loģistika – 3 

 Biznesa ētika – 12 

 Komerctiesības – 5 

 Grāmatvedība – 15 

 International business - 1 

 Statistika – 55 

 Darba aizsardzība – 3 

 Projektu vadība – 18 

 Operacionālā vadībzinība – 1 

 Angļu valoda - 1 

Bibliotēkas fondā ir mācību grāmatas, kuru autori ir augstskolas pasniedzēji: 

M.Buiķis, M.Rurāne, L.Grīnglazs, L.Bahmane, J.Ē. Niedrītis, A.Vorobjovs.  
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1. Studiju programmas organizācija 

2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

2.1.1.  Studiju programmas stratēģiskie mērķi un to atbilstība augstskolas 

mērķiem 

RISEBA profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma 

“Integrētās sabiedrisko attiecību komunikācijas” izstrādāta saskaľā ar Latvijas 

Republikas Augstskolu likumu, atbilstońi Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijai 

(kods 46342 02), otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības Valsts standartam un 

Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoram. 2011. gada 24. februāra studiju 

programmas Padomes sēdē tiek nolemts mainīt maģistra studiju programmas “Integrētās 

sabiedrisko attiecību komunikācijas” nosaukumu uz „Sabiedrisko attiecību vadība”. 

Turpmāk tekstā tiek lietots studiju programmas nosaukums „Sabiedrisko attiecību 

vadība”. 

 

Studiju programmas mērķi:  

1) sagatavot augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus vadītājus 

atbilstońi sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja profesijas standartam 

darbam valsts, privātajās un nevalstiskajās institūcijās, 

2)  veicināt studējońā radońā potenciāla un analītisko spēju attīstību studiju laikā 

un turpmāk, 

3) dot iespēju pēc programmas apguves turpināt studijas doktorantūrā. 

Studiju programmas īstenošanas pamatuzdevumi: 

1) piedāvāt laikmetīgu, kvalitatīvu un sabalansētu apmācību, lai nodrońinātu 

teorētisko, pētniecisko un praktisko iemaľu apgūńanu, 

2)  attīstīt pētnieciskās un analītiskās prasmes patstāvīgo pētījumu veikńanai 

sabiedrisko attiecību, komunikācijas un vadības jomā, 

3) attīstīt mūsdienu darba tirgū nepiecieńamās prasmes un iemaľas – 

prezentācijas, argumentēńanas, saskarsmes, informācijas ieguves un apstrādes, 

spēju radońi un kritiski domāt un analizēt nozares problēmas, 

4)  īstenot sabiedrisko attiecību attīstības tendenču Latvijā un Eiropā padziļinātu 

apguvi komunikācijas zinātnes kontekstā, 

5) iesaistīt studējońos katedras mācībspēku veiktajos pētījumos un reālās darba 

vides problemātisku situāciju risināńanā, 

6) nodrońināt studijas ar mācību metodiskajiem materiāliem, bibliotēkas 

pakalpojumiem un mūsdienu prasībām atbilstońu materiāli tehnisko bāzi; 

7) nodrońināt maģistra grāda ieguvi atbilstońi otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam, kas dotu tiesības turpināt studijas doktorantūrā. 

Studiju programmas absolventi spēs sekmīgi konkurēt ne tikai vietējā, bet arī 

starptautiskajā darba tirgū, kas atbilst augstskolas stratēģiskajiem mērķiem un misijai – 

„Ceļń uz starptautisku karjeru‖. To nodrońina gan studiju procesa gaitā studējońiem  dotās 

zināńanas par Latvijas un Eiropas sabiedrisko attiecību specifiku, starpkultūru 

komunikāciju un globālo mārketingu, gan jaunāko atklājumu un teoriju apgūńana citos 

studiju kursos. Studijas tiek organizētas latvieńu, angļu un krievu valodās. 

Studiju programma atbalsta arī augstskolas jauno saukli „Māksla biznesā – bizness 

mākslā‖ jeb „Business meets Art‖, jo programmā ir iekļauti gan radońi studiju kursi, gan 

zināms apjoms eksakto, biznesa kursu. 
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2.1.2.  Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils 

Studiju programma ir orientēta uz personām, kuras ir ieguvuńas profesionālo vai 

akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību komunikācijas zinātnē vai 

jebkurā citā zinātnes nozarē un vēlas iegūt profesionāla vadītāja kvalifikāciju sabiedrisko 

attiecību jomā. Programma ir ieteicama potenciālajiem jaunajiem sabiedrisko 

attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību vadītājiem, esońajiem to vadītājiem no 

valsts pārvaldes, biznesa vai sabiedrības pārvaldes sektora, speciālistiem sabiedrisko 

attiecību sfērā, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt nepiecieńamās zināńanas un 

prasmes, lai vadītu sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību. 

Programma ir ieteicama arī citās jomās strādājońiem, kuru profesijā ir svarīgs sabiedrisko 

attiecību pielietojums organizācijas komunikatīvo mērķu sasniegńanā.  

 Maģistrantūrā stājas, galvenokārt, pēc studijām RISEBA, Latvijas 

Universitātē, Rīgas Stradiľa universitātē, Banku augstskolā, Starptautiskajā Praktiskās 

psiholoģijas augstskolā pēc studijām komunikācijas, uzľēmējdarbības vai vadībzinību 

jomā. Pamatā maģistrantūrā stājas strādājońie, gados jauni cilvēki uzreiz pēc bakalaura 

līmeľa programmas beigńanas vai daņus gadus pēc tam. Tikai daņi maģistranti ir vecumā 

virs 30 gadiem. 

 Mērķauditorija, kura būtu jāuzrunā: RISEBA absolventi un nozarē 

strādājońie speciālisti.  

 Atńķirībā no RISEBA bakalaura programmas sabiedrisko attiecību jomā, 

kuras saturs pamatā ietver sevī sabiedrisko attiecību aktivitāńu un projektu izstrādi, 

profesionālajā maģistra studiju programmā sabiedriskās attiecības tiek aplūkotas ar 

mūsdienīgu pieeju organizācijas kopējās komunikācijas kontekstā kā integrēts un kreatīvs 

process, kurń sekmē efektīvu organizācijas mērķu sasniegńanu. 

 

2.2. Studiju programmas struktūra un saturs 

2.2.1. Studiju programmas un tajā iekļauto lekciju  kursu, praktisko nodarbību, 

semināru un citu studiju pasākumu apraksts anotācijā 

Studiju apjoms un uzskaites vienība 

Kopējais studiju apjoms programmā personām ar iepriekń iegūtu profesionālo 

augstāko izglītību komunikācijas jomā (tālāk tekstā personām ar profilējońo izglītību)  

atbilst 60 Latvijas kredītpunktiem (90 ECTS). Personām ar iepriekń iegūtu akadēmisko 

augstāko izglītību komunikācijas zinātnē (tālāk tekstā personām ar profilējońo akadēmisko 

izglītību) studiju apjoms atbilst 80 Latvijas kredītpunktiem (KP) vai 120 ECTS. Personām, 

kuras ieguvuńas jebkurā citā zinātnes jomā akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu 

vai profesionālo kvalifikāciju (tālāk tekstā personām ar neprofilējońo izglītību), kura 

pieńķirta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu ar tiesībām studēt 

maģistrantūrā, studiju apjoms-90 KP (135 ECTS). 

RISEBA kredītpunktu aprēķināńana notiek saskaľā ar Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieľemto 

kredītpunktu vienoto sistēmu. Kredītpunkts (KP) ir studējońā studiju darba mērvienība. 

Viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmisko stundu studiju slodzes apjomam, kas ietver gan 

kontaktstundas, gan patstāvīgo darbu (viena pilna laika klātienes studiju darba nedēļa). Lai 
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salīdzinātu studiju programmu apjomu un studējońo slodzi daņādās augstskolās Latvijā un 

Eiropas valstīs, KP tiek pielīdzināti ECTS ar koeficientu 1,5. 

 

 

Studiju programmas struktūra 

Studiju programma pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2001.20. novembra noteikumiem Nr. 481, kuri reglamentē profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programmas obligāto saturu, proti: 

- studiju kursi, kas nodrońina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē- 

vismaz 7 KP;  

- pētnieciskā, jaunrades un projektēńanas darba un vadībzinību kursi- vismaz 5 KP;  

- pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi – vismaz 2 KP; 

- prakse – vismaz 6 KP;  

- maģistra darbs-vismaz 20KP.  

 

Gala pārbaude           

Maģistra darbs – 20 KP, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā 

daļa ir zinātniskās literatūras un citu pētījumu analīze par kādu no komunikācijas jomas 

tēmām. Praktiskā daļa – maģistra līmeľa oriģināls lietińķais pētījums.  

Studiju programmas uzsākńanu, mācības, iespējamo kursu secību, kā arī sekmīgu 

studiju programmas apguvi reglamentē RISEBA Senātā apstiprinātie normatīvie 

dokumenti. 

 

2.1. tabula 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību 

vadība” konceptuālais plāns pilna laika studijām studējońajiem ar iepriekńēju profilējońo 

izglītību 

 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 

Obligātie kursi (A daļa) 14 10  

Ierobeņotas izvēles kursi (B daļa) 6 4  

Prakse (A daļa)  6  

Maģistra darbs (A daļa)   20 

Studiju programma kopā: 20 20 20 
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2.2. tabula 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Sabiedrisko attiecību 

vadība” konceptuālais plāns pilna laika studijām studējońajiem ar iepriekńēju profilējońo 

akadēmisko izglītību 

 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4. sem. 

Obligātie kursi (A daļa) 14 10   

Ierobeņotas izvēles kursi (B daļa) 4  6  

Prakse (A daļa) 2 10 14  

Maģistra darbs (A daļa)    20 

Studiju programma kopā: 20 20 20 20 

 

2.3.  tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Sabiedrisko attiecību 

vadība” konceptuālais plāns pilna laika studijām studējońajiem ar iepriekńēju 

neprofilējońo izglītību 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 3. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4. sem. 5. sem. 

Obligātie kursi (A daļa) 18 10 6   

Ierobeņotas izvēles kursi (B daļa)   10   

Prakse (A daļa) 2 10 4 10  

Maģistra darbs (A daļa)    10 10 

Studiju programma kopā: 20 20 20 20 10 

 

2.4.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību 

vadība” konceptuālais plāns nepilna laika studijām studējońajiem ar iepriekńēju 

profilējońo izglītību 

 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4. sem. 

Obligātie kursi (A daļa) 14 10   

Ierobeņotas izvēles kursi (B daļa) 2 6 2  

Prakse (A daļa)   6  

Maģistra darbs (A daļa)   8 12 

Studiju programma kopā: 16 16 16 12 
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2.5.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Sabiedrisko attiecību 

vadība” konceptuālais plāns nepilna laika studijām studējońajiem ar iepriekńēju 

profilējońo akadēmisko izglītību 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 3. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4. sem. 5. sem. 

Obligātie kursi (A daļa) 14 6 4   

Ierobeņotas izvēles kursi (B daļa)   8 2  

Prakse (A daļa) 2 10 4 10  

Maģistra darbs (A daļa)    4 16 

Studiju programma kopā: 16 16 16 16 16 

 

2.6.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Sabiedrisko attiecību 

vadība” konceptuālais plāns nepilna laika studijām studējońajiem ar iepriekńēju 

neprofilējońo izglītību 

 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 3. gads 

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

Obligātie kursi (A daļa) 14 6 10 4   

Ierobeņotas izvēles kursi (B daļa)   2 2 6  

Prakse (A daļa) 2 10 4 10   

Maģistra darbs (A daļa)     10 10 

Studiju programma kopā: 16 16 16 16 16 10 

 

Studiju programmas mācību process tiek organizēts latvieńu, krievu, un angļu 

valodās. 

Studiju programmā iekļautā nepiecieńamā prakse var notikt jebkuras nozares 

uzľēmumā. Ja studējońais ir nodarbināts kādā no uzľēmumiem, viľń par prakses vietu var 

izvēlēties savu darba vietu. Papildus prakses vietas nodrońina noslēgtie ilgtermiľa 

sadarbības līgumi  ar medijiem, valsts pārvaldes iestādēm, privātajiem uzľēmumiem, 

sabiedriskā labuma organizācijam (SIA „Telegraf‖, SIA „Krievijas Hitu radio‖, Interneta 

ņurnāls „Rīgas atbalss‖, LR Iekńlietu ministrija, SIA  „Skonto halle‖, „RISEBA‖ 

Starptautiskais kultūras centrs). 

 

Sabiedrisko attiecību prakse - 2 kredītpunkti (3 ECTS) paredzēta studējošiem ar 

iepriekšēju akadēmisko profilējošo izglītību un studējošiem ar iepriekšēju neprofilējošo 

izglītību.  

Prakse notiek studiju 1. semestrī augstkolas mācībspēku vadībā. Prakses mērķis ir attīstīt 

prasmi ar visefektīvākajiem paľēmieniem novadīt informāciju vispievilcīgākajā veidā par 

uzľēmumu/iestādi līdz potenciālajam patērētājam.  

 

Profesionālā prakse – 6 kredītpunkti (9 ECTS) paredzēta studējošiem ar iepriekšēju 

profilējošo izglītību.  

Prakse pilna laika klātienes studijās tiek realizēta pirmā studiju gada otrajā semestrī. 
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Prakses laikā studējońie iepazīstas ar prakses objektā pastāvońo komunikācijas vadības 

sistemu. Paralēli, iepazīstot organizācijas komunikācijas  vadību, studējońiem pańiem 

jāpiedalās organizācijas īstenotajās sabiedrisko attiecību  aktivitātēs, projektos/kampaľās.  

 

Profesionālā prakse – 10 kredītpunkti (15 ECTS) paredzēta studējošiem ar iepriekšēju 

akadēmisko profilējošo izglītību un studējošajiem ar iepriekšēju neprofilējošo izglītību.  

Prakse pilna laika klātienes studijās tiek realizēta pirmā studiju gada otrajā semestrī. 

Prakses laikā studējońie iepazīstas ar prakses objektā pastāvońo komunikācijas vadības 

sistemu. Paralēli, iepazīstot organizācijas komunikācijas  vadību, studējońiem pańiem 

jāpiedalās organizācijas īstenotajās sabiedrisko attiecību  aktivitātēs, projektos/kampaľās.  

 

Profesionālā prakse – 14 kredītpunkti (21 ECTS) paredzēta studējošiem ar iepriekšēju 

akadēmisko profilējošo izglītību un studējošajiem ar iepriekšēju neprofilējošo izglītību.    

Ńī  ir mācību procesu noslēdzońā prakse. Prakses laikā studējońo uzdevums ir ne tikai 

piedalīties organizācijas īstenotajās sabiedrisko attiecību aktivitātēs,  projektos/kampaľās, 

bet arī profesionāli izvērtēt  katru prakses laikā veikto darbu, izstrādāto projektu, kā arī 

piedāvāt uzľēmuma sabiedrisko attiecību/komunikācijas efektivitātes paaugstināńanas 

iespējamos ceļus. 

2.4.1. Pēc studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, 

prasmju un attieksmju formā 

Apgūstot pilnu studiju programmu 60 (90 ECTS), 80 (120 ECTS) vai 90 (135 

ECTS) kredītpunktu apjomā, studējońais iegūst profesionālo maģistra grādu sabiedriskajās 

attiecībās un sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju atbilstońi Latvijas 

Republikas Profesiju standartam (PS 0226). Sabiedrisko attiecību strukturvienības vadītājs 

plāno, vada un koordinē uzľēmuma  komunikāciju kopumā, un, pielietojot jaunākās 

komunikācijas zinātľu teorijas, izstrādā un pilnveido uzľēmuma komunikācijas metodes 

un paľēmienus.  

Programma ir veidota atbilstońi Boloľas deklarācijas principiem, un tās 

stratēģiskais mērķis ir dinamiski attīstīt RISEBA Latvijas augstākās izglītības sistēmas 

ietvaros, lai iegūtais grāds un diploms būtu atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan būtu 

noderīgi izglītības turpināńanai citās Eiropas valstīs. 

Profesionālā maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās nodrońina zināńanu, prasmju 

un attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību attiecīgajā 

jomā un dod iespēju tālākām studijām doktorantūras studiju programmās.  

 

Profesionālais maģistrs (papildus bakalaura kompetencēm) spēj: 

 

1) intelektuālās kompetences jomā: 

-parādīt padziļinātas vai paplańinātas zināńanas un izpratni, daļa no kurām ir 

attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un kuras nodrońina pamatu 

radońai domāńanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties daņādu jomu saskarē, 

- dot ieguldījumu jaunu zināńanu radīńanā, pētniecības vai profesionālās darbības 

metoņu attīstībā. 

 

2) profesionālās kompetences jomā: 

-patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināńanas prasmes, lai veiktu 

pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, 
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- patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sareņģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, 

- pamatot lēmumus, un, ja nepiecieńams, veikt papildus analīzi, 

- integrēt daņādu jomu zināńanas, 

- parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās 

darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

 

3) praktiskās kompetences jomā: 

 

- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sareņģītiem vai sistēmiskiem savas zinātnes vai 

profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, 

- patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, 

- uzľemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, 

- veikt uzľēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnē vai profesijā, 

- veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīńanos sareņģītos un neprognozējamos 

apstākļos un, ja nepiecieńams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas.  

 

Studiju procesā šajā programmā studējošie iegūst:  

  

1) izpratni par  sabiedrisko attiecību attīstības tendencēm komunikācijas zinātľu 

kontekstā, 

2) prasmi pielietot komunikācijas un citu sociālo zinātľu teorijas organizācijas 

komunikatīvo mērķu sasniegńanā, 

3) zināńanas par jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī 

prasmi tās pielietot praktiski, 

4) nepiecieńamās zināńanas un prasmes stratēģisku lēmumu pieľemńanai,  

5) padziļinātas iemaľas empīriskajā pētniecībā, pētījumu rezultātu analīzē un 

pielietońanā sabiedrisko attiecību darba plānońanai un iedarbības uzlabońanai,  

6) spēju patstāvīgi pilnveidot savas zināńanas un prasmes,  

7) spēju sekmīgi konkurēt gan Latvijas gan ārvalstu profesionālajā darba tirgū, 

8) nepiecieńamo teorētisko zināńanu bāzi studijām doktorantūrā. 
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2.3. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 

2.3.1.  Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu 

skaitu, kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maģistra grāds 

Profesionālā maģistra studiju programma „Sabiedrisko attiecību vadība‖ ir ar 

profesionālu orientāciju, līdz ar to programmas īstenońanā tiek iesaistīti gan akadēmiski 

teorētiķi, gan speciālisti ar lielu praktisko pieredzi un autoritāti sabiedrisko 

attiecību/komunikācijas jomā.  

Studiju programmas realizēńanā kopumā ir iesaistīti 34 docētāji. No tiem 17 (50% 

no kopskaita) ir RISEBA akadēmiskais personāls un 17 (50% no kopskaita) - pieaicinātie 

docētāji.  

Akadēmiskais personāls, kas iesaistīts maģistra studiju programmas ―Sabiedrisko 

attiecību vadība‖ īstenońanā, tiek atspoguļots 2.7. tabulā.  

 

                2.7. tabula 

Studiju kursu nodrošinājums profesionālā maģistra studiju programmai 

„Sabiedrisko attiecību vadība” 

 

Nr. 

p.k. 

Studiju kurss Docētāja vārds, 

uzvārds 

Zin. vai akad. 

grāds, zin. 

nosauk. 

Pamatdarba vieta, 

amats 

1. Korporatīvā 

komunikācija un 

sabiedriskās 

attiecības 

Vineta Apse 

Lilija Gorbaceviča 

MBA, Mg.paed. 

Dr.phil. 

LU, lektore 

DU, docente 

2. Starpkultūru 

komunikācija un 

globālais mārketings 

Artūrs Lindemanis 

 

Ludmila Bahmane 

Dr.sc.ing. 

 

Dr. oec. 

RISEBA, 

Uzľēmējdarbības 

katedras vadītājs 

RISEBA, docente 

3. Sabiedrisko attiecību 

pētniecības metodes 

Guna Matule 

Tatjana Bartele 

Inta Ostrovska 

Dr.sc.soc. 

Dr.hist. 

Dr.paed. 

 

RISEBA, docente 

RISEBA, asoc.prof. 

DU, lektore 

4. Statistiskās metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

Māris Buiķis 

Svetlana Ignatjeva 

Dr. math. 

Dr.phys. 

RTU, profesors 

DU, docente 

5. Stratēģiskā vadība Andrejs Čirjevskis Dr.oec. RISEBA, profesors 

6. Organizāciju 

vadīńana 

Raina Vīra 

 

Lilija Gorbaceviča 

Dr.paed. 

 

Dr.phil. 

RISEBA, asoc. 

profesore 

DU, docente 

7. Mūsdienu 

ņurnālistikas un 

sabiedrisko attiecību 

mijiedarbība 

Regīna Ločmele-

Luľova 

Mg.sc.soc. Radiostacijas TOP 

RADIO un TOP 

RADIO LIEPĀJA, 

galvenā producente 

8. Inovācijas 

komunikācijā un IT 

Ina Gudele 

 

Andris Vagalis 

inņeniere 

 

Mg.sc.komp. 

SIA EURO DATA, 

valdes locekle 

DU lektors 
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9. Publisko attiecību 

attīstības tendences 

komunikācijas 

zinātnē 

Sandra Veinberga Dr.philol. LTV, ārzemju 

korespondente;  

Baltic Media Ltd, 

profesionālās 

izglītības vadītāja 

Skandināvijas Baltijas 

filiālēs 

10. Masu komunikācijas 

teorijas 

Guntars Veinbergs 

 

Artis Eglītis 

Dr.philol. 

 

Mg.sc.soc. 

Baltic Media Ltd, 

valdes priekńsēdētājs 

RISEBA, lektors 

11. Sabiedriskās 

attiecības kā 

komunikācija 

Zane Ńneidere 

 

Aleksejs Ruņa 

Inta Ostrovska 

Mg.sc.pol. 

 

Dr.psych. 

Dr.paed. 

Dome Hotel&SPA, 

mārketinga direktore 

DU, docents 

DU, lektore 

12. Ņurnālistika kā 

komunikācija 

Sandra Veinberga Dr.philol. LTV, ārzemju 

korespondente;  

Baltic Media Ltd, 

profesionālās 

izglītības vadītāja 

Skandināvijas Baltijas 

filiālēs 

13. Sabiedrisko attiecību 

ētiskie un juridiskie 

aspekti 

Guna Matule 

Linda Piusa 

Boriss Volkovičs 

 

Dmitrijs Vnukovs 

Dr.sc.sc. 

Dr.iur. 

Mg.hist. 

 

Dr.phil. 

RISEBA, docente 

RISEBA, docente 

RISEBA Daugavpils 

filiāles, lektors 

RISEBA Daugavpils 

filiāles, lektors 

14. Sabiedrisko attiecību 

gadījumu analīze 

Kaspars Rūklis Mg.sc.soc. ViA, lektors 

15. Vadības psiholoģija Maija Zakriņevska 

Aleksejs Vorobjovs 

 

Aleksejs Ruņa 

Dr.psych. 

Dr.psych., 

Dr.paed.habil. 

Dr.psych. 

RISEBA, docente 

DU, profesors 

 

DU, docents 

16. Ekonomiskie procesi 

tautsaimniecībā 

Normunds Gūtmanis 

 

Irina Kuzmina-

Merlino 

Andrejs Nikolajevs 

Dr.sc.ing. 

 

Dr.oec. 

 

Dr.oec. 

RISEBA, asoc. 

profesors 

RISEBA, profesore 

 

RISEBA Daugavpils 

filiāles asoc. profesors 

17. Komunikācijas 

vadīńana un 

sabiedriskās 

attiecības Eiropā 

Sandra Veinberga 

 

 

 

 

 

 

Dmitrijs Oļehnovičs 

Aleksejs Ruņa 

Dr.philol. 

 

 

 

 

 

 

Dr.hist. 

Dr.psych. 

LTV, ārzemju 

korespondente;  

Baltic Media Ltd, 

profesionālās 

izglītības vadītāja 

Skandināvijas Baltijas 

filiālēs 

DU lektors 

DU docents 

 

18. Politika un politiskā Artis Pabriks Dr.sc.pol. LR Aizsardzības 
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komunikācija  

 

Dmitrijs Oļehnovičs 

 

 

Dr.hist. 

ministrs, RISEBA, 

profesors 

DU lektors 

19. Valsts, privātā un 

sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

Ivars Bērziľń Dr. phil. LKA, asoc.prof. 

20. Komunikācijas 

metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

Zane Ńneidere 

 

Aleksejs Ruņa 

Inta Ostrovska 

Mg.sc.pol. 

 

Dr.psych. 

Dr.paed. 

Dome Hotel&SPA, 

mārketinga direktore 

DU, docents 

DU, lektore 

21. Korporatīvās 

reputācijas vadība 

Ilmārs Jargans 

 

Lilija Gorbaceviča 

Mg.paed., 

Mg.sc.soc., MBM 

Dr.phil. 

Aizkraukles banka, 

SA nodaļas vadītājs 

DU, docente 

22. Valodas prakse masu 

komunikācijā 

Dite Liepa 

 

 

Dr.philol. 

 

Latvieńu valodas 

aģentūra, galvenā 

lingviste 

RISEBA, docente 

23. Privātā atbalsta veidi 

un tā piesaistes 

metodes 

(sponsorēńana, 

mecenātisms, 

ziedojumi utt.) 

Ivars Bērziľń Dr.phil. LKA, asoc.prof. 

24. Sabiedrisko attiecību 

stratēģijas valsts, 

privātajā un 

sabiedriskajā sektorā 

Aleksandrs Mirlins 

 

 

Dmitrijs Oļehnovičs 

Mg.sc.soc. 

 

 

Dr.hist. 

SIA Komunikoloģisko 

pētījumu centrs, 

rīkotājdirektors 

DU lektors 

                 

2.3.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība augstskolas mērķu un 

uzdevumu īstenošanai (strādā vismaz 50% no ievēlētā akadēmiskā personāla) 

Studiju programmas realizēńanā kopumā ir iesaistīti 34 docētāji. No tiem 17 (50% 

no kopskaita) ir RISEBA akadēmiskais personāls un 17 (50% no kopskaita) - pieaicinātie 

docētāji (skat. 3. un 4. pielikumus). 

No studiju programmā iesaistītā RISEBA akadēmiskā personāla 15 (88,2%) ir 

zinātľu doktori un 2 (11,8%) ir ar akadēmisko maģistra grādu. 

2.3.3. Augstskolā ir vismaz divi zinātľu doktori vai profesori tajā zinātľu nozarē vai 

nozarēs, kurās īsteno attiecīgo studiju programmu 

Studiju programma „Sabiedrisko attiecību vadība‖ ir sociālā virziena 

programma. Programmā ir ietverti studiju kursi gan komunikācijas zinātnē, gan 

ekonomikas, politikas, vadībzinātnes un juridisko zinātľu nozarēs, gan socioloģijas, 

psiholoģijas un humanitāro zinātľu nozarēs. 

No studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība‖ īstenońanā iesaistītā 

akadēmiskā personāla 15 (88,2%) ir zinātľu doktori, starp kuriem ir sociālo, politisko, 

juridisko, filoloģijas, kā arī ekonomikas, filozofijas un citu zinātnes nozaru doktori. 
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Augstskolā ir vismaz divi zinātľu doktori saistīti ar nozari vai nozarēm, kurās tiek 

īstenota studiju programma. 

Kopumā programmas realizācijā ir iesaistīti 24 (70,6%) zinātľu doktori.  

Raksturojot RISEBA akadēmisko personālu pēc akadēmiskajiem amatiem, 3 

(18%) ir profesori, 5 (29%) ir asociētie profesori, 5 (29%) docenti un 3 (18%) lektori.  

Pieci no studiju programmā iesaistītajiem docētājiem turpina studijas doktorantūrā 

(Z. Ńneidere, V. Apse, I. Gudele, K. Rūklis, G. Sarkane). 

2.3.4.  Prasības akadēmiskajam personālam, kas saistītas ar studiju programmas 

īstenošanu  

Studiju programmas īstenońanā iesaistītā akadēmiskā personāla veidońanas politika 

atbilst RISEBA izstrādātajai un īstenotajai akadēmiskā personāla sastāva veidońanas 

politikai: 

- nodrońināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un 

metodiski sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba 

metodes; 

- nodrońināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku, kas saistīti ar studiju programmas 

īstenońanu strādātu RISEBA pamatdarbā (konkrētajā studiju programmā 50% 

ir RISEBA akadēmiskais personāls un 50% pieaicinātie mācībspēki);  

- piesaistīt starptautiskas ievirzes un nozares kursu studijām ārvalstu (konkrētajā 

programmā no Baltic Media Ltd un Baltic Media AB)  un citu Latvijas 

augstskolu pasniedzējus; 

      -   nozares kursu studijām piesaistīt pārstāvjus no darba vides: 

o Aizkraukles bankas, 

o Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, 

o Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (tālāk tekstā 

LASAP), 

o Komunikoloģijas pētījumu centra, 

o Radiostacijas TOPRADIO, 

o Latviešu valodas aģentūras u.c.  

 

Prasības akadēmiskajam personālam, kas strādā pie studiju programmas skat. 5. 

pielikumā. 

2.3.5.  Akadēmiskā personāla saikne ar starptautisko vidi un profesionālo vidi  

RISEBA akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās mobilitātes programmās un 

pasniedzēju starptautiskajā apmaiľā starp daņādām ārvalstu izglītības iestādēm, lai 

paaugstinātu savu kvalifikāciju un gūtu profesionālo pieredzi. Programmā „Sabiedrisko 

attiecību vadība‖ iesaistīto  pasniedzēju pēdējo 5 gadu starptautiskā mobilitāte ir 

apkopota 2.8. tabulā. 
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2.8.tabula 

 

„Sabiedrisko attiecību vadības” maģistra programmas  realizācijā iesaistītā 

akadēmiskā personāla mobilitāte (pēdējie 5 gadi) 

 

N.k. 

p. 
Uzvārds, vārds 

Augstskolas 

nosaukums 
Valsts 

Akadēmisko stundu skaits 

2005.

/ 
2006. 

2006.

/ 
2007. 

2007.

/ 
2008. 

2008.

/ 
2009. 

2009.

/ 
2010. 

1. Bahmane Ludmila International Business 

School 
Lietuva     5     

2. Kuzmina –Merlino 

Irina Salford University 
Lielbri-

tānija 
    15     

3. Lindemanis Artūrs Helsinki School of 

Creative 

Entrepreneurship 

Somija   8 20  

  Helsinki University of 

Technology 
Somija    20  

  Laurea University of 

Applied Sciences 
Somija     8 

  University of 

Cambridge 
Lielbritāni-

ja 
    20 

  Queen's University, 

Belfast 
Lielbritāni-

ja 
    4 

4. Vīra Raina International Business 

School 
Lietuva   8 5     

Salford University 
Lielbri-

tānija 
    15     

5. Vnukovs Dmitrijs Ecole de Commerce 

Europeenne (ECE 

Lyon) 

Francija         5 

6. Čirjevskis Andrejs 

INHOLLAND 

University 

Nīderlande 
 

8 8 
 

 

   

Mainz university of 

Applied Sciences  

Vācija  8    

Salford University 

Lielbritāni-

ja 
 8 5   

Ecole Superieure du 

Commerce Exterieur 

Francija   5 5 5 

Normandy Business 

School 

Francija    5  

7. Pabriks Artis 

Bogazici University Turcija     30 

       

Univeristy of Malta Itālija    15  
Vienna school of 

Diplomacy Austrija   5   

University of Odense Dānija    5  

Kopā: 8 32 63 70 72 
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RISEBA studiju programmā „Sabiedrisko attiecību vadība‖ iesaistīto 

mācībspēku saikni ar biznesa vidi apliecina aktīva profesionālā darbība un dalība 

profesionālajās organizācijās/nodibinājumos (skat. 2.9. tab.).  

 

 

2.9. tabula 

Programmā iesaistītā akadēmiskā personāla profesionālā darbība un dalība 

profesionālajās organizācijās/nodibinājumos      

Nr. Vārds, uzvārds 

 

Dalība profesionālajās 

organizācijās/nodibinājumos 

 

Statuss 

1. I. Bērziľń Starptautisks zinātniskz ņurnāls 

„Zarzadzanie w kuloturze – Cultural 

management – Kulturmanagement―. 

Jagiellonska Krakovas  Universitāte, 

Polija 
Latvijas Vācijas kultūras izglītības un 

informācijas fonds 

Redkolēģijas loceklis 
 

 

 

 
Valdes priekńsēdētājs 

2. S. Veinberga Zviedrijas publicistu klubs  

Starptautiskā ārzemju Ņurnālistu 

asociācija (FPA) 

Biedre 
Biedre 

3. I. Gudele ANO ITU organizācija Eksperte 

4. M. Buiķis RTU  Zinātnisko rakstu krājums 

Datorzinātne  
Redkolēģijas loceklis 

5. R. Ločmele Latvijas Darba devēju konfederācija 
Latvijas Drońības biznesa asociācija 
Latvijas Lietińķo sievieńu asociācija 

Locekle 
Valdes locekle 
Dalībniece, mentore 

6. M. Zakriņevska Latvijas mākslas terapijas asociācija, 
Supervīzoru apvienība 
Latvijas Organizāciju psihologu 

asociācija 

Mākslas terapeite 
Supervīzore 
Biedre 

7. K. Rūklis BAMR (Baltic Association of Media 

Researchers)  
ECREA (European Communication 

Research and Education Association)  

Biedrs 
 
Biedrs 
 

8. A. Vorobjovs Latvijas Profesionālo psihologu 

asociācija  
Loceklis 

9. D. Oļehnovičs Daugavpils Universitātes Jauno 

zinātnieku asociācijā (reģ.Nr. 

50008076941) 
Daugavpils Universitātes Jauno 

zinātnieku asociācijā (reģ.Nr. 

50008076941) 
Daugavpils Universitātes Humanitārās 

fakultātes Vēstures katedras Mutvārdu 

vēstures centrs  

Priekńsēdētājs 
 

 
Līdzdibinātājs 
 

 
Vadītāja vietnieks 
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2.4.Studiju procesa organizācija un administrēšana 

Studiju ilgums, veids un forma 

Profesionālā maģistra studiju programmu „Sabiedrisko attiecību vadība” ir 

iespējams apgūt gan pilna, gan nepilna laika studiju veidā. Programmu var apgūt gan 

klātienes, gan neklātienes formās. Studiju programmas apguves laiks pilna laika klātienē ir 

1,5 gadi (3 semestri) personām ar iepriekšēju profilējošo izglītību, 2 gadi (4 semestri) 

personām ar iepriekšēju profilējošu akadēmisku izglītību, 2,5 gadi (5 semestri) personām 

ar iepriekšēju neprofilējošo izglītību. Nepilna laika neklātienes studijas attiecīgi 2 gadi (4 

semestri) personām ar iepriekšēju profilējošo izglītību, 2,5 gadi (5 semestri), personām ar 

iepriekšēju profilējošu akadēmisku izglītību un 3 gadi (6 semestri) personām ar iepriekšēju 

neprofilējošo izglītību.   

Vienā studiju gadā ir 40 auditorijas darba nedēļas ar slodzi 40 stundas nedēļā.  

RISEBA Daugavpils filiālē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programmas “Sabiedrisko attiecību vadība” īstenońanai paredzēts izmantot pilna laika 

klātienes un  nepilna laika neklātienes studiju formas. 

Mācības RISEBA un RISEBA Daugavpils filiālē klātienes formā notiek katru 

nedēļu. RISEBA pilna laika vakara nodaļai pirmdienās, otrdienās un treńdienās no plkst. 

18.00 līdz 21.10, mācības nepilna laika neklātienē notiek katru treńo nedēļu sestdienās un 

svētdienās no plkst. 9.00 līdz 16.10.  

 

Studiju programmas raksturojums 

RISEBA profesionālā maģistra studiju programma „Sabiedrisko attiecību 

vadība” ir izstrādāta atbilstońi Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijai (kods 46342 

02), Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 par otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu un 5. kvalifikācijas līmeľa Latvijas Republikas Profesijas 

standartam (reģ. Nr. PS 0226). 

RISEBA studiju programma „Sabiedrisko attiecību vadība‖ piedāvā padziļinātas 

zināńanas sabiedriskajās attiecībās, nodrońinot nepiecieńamās iemaľas komunikācijas un 

sabiedrisko attiecību vadības jomā, vienlaicīgi dodot nepiecieńamās zināńanas un prasmes, 

lai sekmīgi vadītu sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību. RISEBA 

programmā sabiedriskās attiecības tiek aplūkotas ar mūsdienīgu pieeju organizācijas 

kopējās komunikācijas kontekstā kā integrēts un kreatīvs process, kurń sekmē efektīvu 

organizācijas mērķu sasniegńanu. 

Maģistra studijas nodrońina studējońiem visaptverońu izpratni par komunikācijas 

lomu vietējā un nacionālā mērogā, attīstot viľu radońās, analītiskās un problēmu 

risināńanas prasmes.  

Studiju programma pamatā balstās uz  obligāto zināńanu bloku, kas sniedz maģistra 

līmenī  nepiecieńamās zināńanas vadīńanā, komunikācijā un pētniecībā. Ierobeņotās izvēles 

bloka priekńmeti dod padziļinātas zināńanas par pielietojamām sabiedrisko attiecību 

stratēģijām, metodēm, paľēmieniem, efektīviem komunikācijas līdzekļiem. 

Studiju programmā personām ar iepriekńēju neprofilējońu izglītību ir paredzēti 

zināńanu izlīdzinońie kursi kopumā 10 KP apjomā: sabiedrisko attiecību ētiskie un 

juridiskie aspekti, masu komunikācijas teorijas, sabiedriskās attiecības kā komunikācija, 

ţurnālistika kā komunikācija, sabiedrisko attiecību gadījumu analīze. Izlīdzinońo kursu 

apguve paredzēta 1. kursa 1. semestrī. 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

41 

Profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība” ietver 

sevī obligātos studiju kursus (A daļa), ierobeņotās izvēles studiju kursus (B daļa), , 

profesionālo praksi un valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir maģistra  darba izstrādāńana 

un aizstāvēńana. 

Prakse personām ar iepriekšēju profilējošu izglītību un personām ar iepriekšēju 

neprofilējošu izglītību (tāpat personām ar iepriekšēju akadēmisko profilējošo izglītību) 

atńķiras gan saturiski, gan kopējo kredītpunktu ziľā un arī pilda zināńanu izlīdzināńanas 

lomu.  

Profesionālā maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” 

absolventi iegūst profesionālā maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās un piektā līmeľa 

profesionālo kvalifikāciju sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs.  

  

Studiju programmas vadīšana un administrēšana 

Studiju programmas uzsākńanu, mācības, kā arī sekmīgu studiju programmas 

apguvi reglamentē RISEBA Senātā apstiprinātie normatīvie dokumenti. 

Studiju programmu vada programmas direktors, kurń pamatā atbild par studiju 

programmas satura un akadēmiskā nodrońinājuma kvalitāti.  

Savukārt, operatīvo organizatorisko un plānońanas darbu nodrońina augstskolas 

maģistrantūras administratori un koordinatori. 

Studiju procesa gaitā tiek nodrońināti daņādi iekńējie kvalitātes vadības pasākumi, 

izvirzot noteiktas prasības gan akadēmiskajam personālam, gan studentu pańu mācību 

darba rezultātam. Studiju procesa gaitā regulāri tiek veiktas studentu aptaujas, lai 

noskaidrotu to apmierinātību ar studiju kursu saturu, akadēmiskā personāla darba kvalitāti 

un programmu kopumā. Atbilstońi iegūtajiem aptaujas rezultātiem tiek veiktas 

nepiecieńamās korekcijas gan studiju kursu saturā, gan akadēmiskā personāla darbībā.  

Programmas direktors regulāri organizē studentu grupu sanāksmes, lai uzklausītu 

viľu viedokli par aktuālām problēmām studiju gaitā, kā arī lai informētu par studiju 

procesa aktualitātēm. 

Studiju programmai ir sava programmas Padome, kuras uzdevums ir palīdzēt 

risināt studiju programmas stratēģisko virzību un paaugstināt kvalitātes līmeni. 

Programmas Padomē ietilpst gan augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvji, gan 

administratīvie darbinieki, gan profesionālās jomas pārstāvji (Latvijas asociācijas 

sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes priekšsēdētāja vietniece un „Sabiedrisko 

attiecību struktūrvienības” profesijas standarta izstrādes grupas loceklis), gan studentu 

pilnvaroti pārstāvji (skatīt 19. pielikumu). 

2.5.Studiju programmas perspektīvais novērtējums, ľemot vērā Latvijas 

uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Sabiedrisko 

attiecību vadība” ir veidota, lai sagatavotu izglītotus un kvalificētus vadītājus  sabiedrisko 

attiecību jomā konkurētspējīgai darbībai valsts un privātajās komercdarbības struktūrās 

Latvijā kā arī ārvalstīs. 

RISEBA esońā darba pieredze, veidojot profesionālo augstākās izglītības maģistra 

studiju programmu „Sabiedrisko attiecību vadība”, tika papildināta ar vairāku  Latvijas 

un starptautisku asociāciju locekļu ieteikumiem (Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību 

profesionāļiem, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Starptautiskās ārzemju Ņurnālistu 
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asociācija, u.c.). Komunikācija ar asociāciju pārstavjiem parāda, ka gan studiju 

programma, gan studiju formas ir ļoti aktuālas, populāras, svarīgas, un ka programmai ir 

labas attīstības iespējas, ľemot vērā Latvijas nepiecieńamību uzlabot vadības un 

komercdarbības līmeni valstī. Sevińķi aktuāli ńie jautājumi kļūst ekonomiskās krīzes 

apstākļos, kad komunikācijai starp daņādām organizācijas auditorijām ir izńķirońa loma. 

Latvijas Ekonomikas ministrijas izstrādātajā Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības 

programmā uzsvērts, ka valsts izvirza uzdevumu Latvijai nākamo 20-30 gadu laikā 

sasniegt Eiropas Savienības valstu vidējo iekńzemes kopprodukta līmeni uz vienu 

iedzīvotāju. To nevar panākt bez izglītotiem un kvalificētiem speciālistiem, spējīgiem 

darboties integrētā komunikācijas sistēmā, kuri var veicināt organizācijas korporatīvo 

kultūru, optimizēt atmosfēru darba kolektīvos, attīstīt komercdarbības kultūru.  

Uz klientu orientētas politikas ievieńana jebkurā organizācijā veicina zināmas 

pārmaiľas. Izmaiľas ietekmē ikvienas organizācijas struktūru, funkcijas, praksi, biznesa 

procesus un darba attiecības tās iekńienē. Tieńi sabiedrisko attiecību speciālisti ir tie, kuri 

atbild par komunikācijas veidońanu ar klientu, palīdz organizācijas līderiem veidot 

uzľēmuma vai iestādes publisko tēlu, rūpējas par sava uzľēmuma psiholoģisko 

mikroklimatu. 

Ne mazāk svarīgi ir tas, ka ńī studiju programma dod arī iespēju apgūt 

nepiecieńamās zināńanas un prasmes, iegūt profesionālo maģistra grādu sabiedriskajās 

attiecībās, nepārtraucot praktisko darbu.  

2.5.1. Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības 

standartam 

RISEBA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

„Sabiedrisko attiecību vadība” veidota, balstoties uz 2001. gada 20. novembra LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu” un atbilst to saturam un apjomam. 

2.10. tabulā norādītas Valsts standartā izvirzītās prasības profesionālajai augstākajai 

izglītībai un RISEBA maģistra studiju programmas atbilstība ńīm prasībām. 

 

2.10. tabula 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” satura 

salīdzinājums ar otrā līmeľa profesionālās augstākas izglītības Valsts standartu 

 

Nr. p. 

k.  

Programmas 

obligātā satura 

daļas 

Noteikumi 

par 2. līmeľa 

profesionālās 

augstākās 

izglītības 

valsts 

standartu 

RISEBA 

studiju 

programma 

(ar augstāko 

profilējošo 

izglītību) 

RISEBA studiju 

programma 

(ar augstāko 

profilējošo 

akadēmisko 

izglītību) 

RISEBA 

studiju 

programma 

(ar augstāko 

neprofilējošo 

izglītību) 

1.  Studiju kursi, 

kas nodrońina 

jaunāko 

sasniegumu 

apguvi nozares 

teorijā un 

praksē 

vismaz 7 

kredītpunkti 

10 

kredītpunkti 

10 kredītpunkti 18 

kredītpunkti 
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2. Pētnieciskā 

darba, 

jaunrades 

darba, 

projektēńanas 

darba un 

vadībzinību 

studiju kursi 

vismaz 5 

kredītpunkti 

12 

kredītpunkti 

12 kredītpunkti 12 

kredītpunkti 

3. Pedagoģijas un 

psiholoģijas 

studiju kursi 

vismaz 2 

kredītpunkti 

2 kredītpunkti 2 kredītpunkti 4 

kredītpunkti 

4. Prakse 

 
vismaz 6 

kredītpunkti 

6 kredītpunkti 26 kredītpunkti 26 

kredītpunkti 

5. Valsts 

pārbaudījums 

 

vismaz 20 

kredītpunkti 

20 

kredītpunkti 

20 kredītpunkti 20 

kredītpunkti 

6. Maģistra 

studiju 

programmas 

apjoms 

vismaz 40 

kredītpunkti  

60 

kredītpunkti 

80 kredītpunkti 90 

kredītpunkti 

 

Programmas obligātās daļas studiju kursi ir paredzēti visiem programmā 

studējońiem.  

Jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē nodrońina kursi: korporatīvā 

komunikācija un sabiedriskās attiecības (4 KP), starpkultūru komunikācija un globālais 

mārketings (2KP), inovācijas komunikācijā un IT (2KP), publisko attiecību attīstības 

tendences komunikācijas zinātnē (2KP).  

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēńanas darba un vadībzinību apguvi 

nodrońina studiju kursi: sabiedrisko attiecību pētniecības metodes (2KP), statistiskās 

metodes sabiedriskajās attiecībās (2KP), stratēģiskā vadība (2KP), organizāciju vadīšana 

(4KP), sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, privātajā un sabiedriskajā sektorā (2KP).  

Vadības psiholoģijas kurss (2KP) nodrońina standartā paredzēto pedagoģijas un 

psiholoģijas kursu apguvi.  

Studiju programmas obligātajā daļā paredzētais valsts pārbaudījums ietver 

maģistra darba (20 KP) izstrādi un aizstāvēńanu. 

 

Analizējot studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” satura atbilstību 

Valsts standarta prasībām, var secināt, ka RISEBA studiju programma pilnībā atbilst 

Valsts standarta prasībām. Papildus RISEBA realizētajā studiju programmā „Sabiedrisko 

attiecību vadība” uzsvars tiek likts uz jaunākajiem sasniegumiem nozares teorijā un 

praksē, vadībzinātnē, kā arī uz kursiem, kas attīsta studējońo radońumu, veicina 

mūsdienīgu pasaules uztveri, ļauj izprast sabiedrisko attiecību realizacijas vides un 

metodes. 

Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt izglītību doktora studiju 

programmā, izpildot uzľemńanas prasības attiecīgajā doktora studiju programmā. 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība‖ studiju 

kursu izklāsts pilna un nepilna laika studijām tiek aplūkoti 6. pielikumā. 
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2.6. Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam 

Lai noteiktu RISEBA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” atbilstību 5. kvalifikācijas līmeľa 

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja profesijas standartam ar reģistrācijas Nr. 

PS 0226, ko LR Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinājusi ar 2003, gada 29. decembra 

rīkojumu Nr. 649,  tika izvērtēts studiju programmā norādīto studiju kursu salīdzinājums ar 

Profesijas standartā PS 0226 noteikto nepiecieńamo zināńanu un prasmju apguves apjomu 

(skat. 2.11. tabulu).  

 

2.11. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Sabiedrisko 

attiecību vadība” salīdzinājums ar sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja 

profesiju standartu Nr. PS 0226 

 

Nr. 

p.k. 

Rādītāji Profesijas standarta prasības RISEBA profesionālā maģistra 

studiju programma „Sabiedrisko 

attiecību vadība“ 

1. Pienākumi 

un uzdevumi 

 Izvērtējot profesijas standarta 

pienākumu un uzdevumu līmeni, 

programma ir veidota atbilstońi 

standarta prasībām. 

2. Prasmes ¤ kopīgās prasmes nozarē 

¤ specifiskās prasmes profesijā 

¤ vispārējās prasmes/spējas 

Veidojot programmu, tiek pievērsta 

liela 

uzmanība specifisko prasmju 

apgūńanai 

atbilstońi standarta prasībām. 

3. Zināšanas Sabiedriskās attiecības Sabiedriskās attiecības kā 

komunikācija* 

Publisko attiecību attīstības tendences 

komunikācijas zinātnē 

Sabiedrisko attiecību gadījumu 

analīze* 

Komunikācijas vadīńana un 

sabiedriskās attiecības Eiropā 

Sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, 

privātajā un sabiedriskajā sektorā 

Mārketinga komunikācija Korporatīvā komunikācija un 

sabiedriskās attiecības 

Ņurnālistika Mūsdienu ņurnālistikas un sabiedrisko 

attiecību mijiedarbība 

Ņurnālistika kā komunikācija* 

Reputācijas teorijas Korporatīvās reputācijas vadība 

Plańsaziľas līdzekļu un reklāmas 

darbību regulējońā likumdońana 

Sabiedrisko attiecību ētiskie un 

juridiskie aspekti* 

Sabiedriskās attiecības kā 
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komunikācija 

Komunikācijas teorijas Masu komunikācijas teorijas* 

Komunikācijas vadīńana un 

sabiedriskās attiecības Eiropā 

Inovācijas komunikācijā un IT 

Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes 

metodes 

Pārliecināńanas komunikācija Komunikācijas metodes sabiedriskajās 

attiecības 

Vadības psiholoģija 

Mūsdienu ņurnālistikas un sabiedrisko 

attiecību mijiedarbība 

Politiskā komunikācija Politika un politiskā komunikācija 

Starptautiskā un starpkultūru 

komunikācija 

Starpkultūru komunikācija un 

globālais mārketings 

Socioloģija Sabiedrisko attiecību pētniecības 

metodes 

Statistiskās metodes sabiedriskās 

attiecībās 

Politoloģija Politika un politiskā komunikācija 

Uzľēmējdarbības ekonomika Ekonomiskie procesi tautsaimniecībā 

Valsts, privātā un sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

Organizāciju teorija Organizāciju vadīńana 

Stratēģiskā vadība 

Vadības psiholoģija 

Valsts valoda Valodas prakse masu komunikācijā 

Sveńvaloda Starpkultūru komunikācija un 

globālais mārketings 

Komunikācijas vadīńana un 

sabiedriskās attiecības Eiropā 

 
* studiju kursi obligāti jāapgūst studējońiem ar iepriekńēju neprofilējońu izglītību. 

 

2.12. tabula 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Sabiedrisko 

attiecību vadība” atbilstība sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja profesiju 

standartā Nr. PS 0226 paredzētajām prasmēm  

Nr. 

p.k. 

Apgūstamās prasmes RISEBA profesionālā maģistra studiju 

programma „Sabiedrisko attiecību vadība‖  

1. Kopīgās prasmes nozarē Valsts privātā un sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

Organizāciju vadīńana 

Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās 

attiecības 

Vadības psiholoģija 

Politika un komunikācija 

Ekonomiskie procesi tautsaimniecībā 
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Stratēģiskā vadība 

Publisko attiecību attīstības tendences 

komunikācijas zinātnē 

Starpkultūru komunikācija un globālais 

mārketings 

Sabiedriskās attiecības kā komunikacija 

2. Vispārējās prasmes un spējas  Valsts privātā un sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes metodes 

Organizāciju vadīńana 

Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās 

attiecības 

Sabiedrisko attiecību ētiskie un juridiskie 

aspekti 

Inovācijas komunikācijā un IT 

Vadības psiholoģija 

Sabiedrisko attiecību pētniecības metodes 

Statistiskās metodes sabiedriskajās attiecībās 

 

3. Specifiskās prasmes profesijā Valsts privātā un sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes metodes 

Organizāciju vadīńana 

Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās 

attiecības 

Stratēģiskā vadība 

Vadības psiholoģija 

Sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, 

privātajā un sabiedriskajā sektorā 

Valodas prakse masu komunikācijā 

Komunikacijas metodes sabiedriskajās 

attiecībās 

Mūsdienu ņurnālistikas un sabiedrisko 

attiecību mijiedarbība 

Sabiedrisko attiecību gadījumu analīze 

Komunikāciju vadīńana un sabiedriskās 

attiecības Eiropā 

Korporatīvās reputācijas vadība 

Ņurnalistika kā komunikācija 

 

Profesijas standartā Nr. PS 0226  paredzētās prasmes tiek apgūtas:  

• atbilstońo studiju programmas studiju kursu apguves laikā;  

• izstrādājot studiju patstāvīgos darbus un pārbaudes darbus;  

• profesionālās prakses laikā. 

Programma pilnībā atbilst profesijas standartam (skatīt 7. pielikumu) un dod 

iespēju iegūt nepiecieńamās zināńanas un prasmes, lai veiktu profesijas standartā 

paredzētos pienākumus un uzdevumus. 
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2.6.1. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 

gadiem 

2011. gada aprīlī tika veiktas darba devēju aptaujas. Lai pilnveidotu programmu 

atbilstońi tirgus vajadzībām, programmas veidotājiem ļoti svarīgi bija uzzināt, kādas ir 

darba devēju prasības absolventiem, ko viľi sagaida no tiem. Uz anketas jautājumiem 

atbildēja gan mediju pārstāvji (radio), gan pańvaldību vadītāji, gan lielāku un mazāku 

uzľēmumu, tajā skaitā  tirdzniecības uzľēmumu pārstāvji. 

Vispirms respondentiem bija jānosaka, kuru augstskolu beidzējiem viľi dotu 

priekńroku. Iepriecina, ka visi darba devēji bija atzīmējuńi RISEBA. Neviens nebija 

atbildējis, ka nelabprāt ľemtu darbā RISEBA absolventus, kaut gan darba devēji 

atsevińķas augstskolas vērtēja diezgan kritiski. Patīkami, ka galvenais iemesls pozitīvam 

vērtējumam ir maģistrantu augstais zināńanu līmenis un radońums, kā arī bija atbildes, ka 

daudz nozīmē arī augstskolas reputācija un  prasme pielietot zināńanas praksē.  

Darba devēju dotais vērtējums RISEBA absolventiem  gan par zināńanu līmeni, 

gan darba iemaľām, spēju pilnveidoties, spēju būt līderim, jaunrades spējām galvenokārt 

bija „ļoti labs‖ vai „labs‖. Spēja pilnveidoties tika vērtēta kā ļoti laba, kas nozīmē, ka 

absolventi ir atvērti visam jaunajam, ka studiju laikā viľi ir apguvuńi prasmi neapstāties 

pie sasniegtā un vienmēr tiekties pēc kaut kā augstāka. Tāpat labi tiek vērtēta absolventu 

atbildības sajūta un spēja patstāvīgi pieľemt lēmumus. Ne tik augstu tiek vērtēta pieredze. 

Tas lieku reizi parāda, kādā virzienā programma jāattīsta. Arī pie ierosinājumiem, ko 

vajadzētu uzlabot, vislielākais akcents tiek likts uz to, ka nepiecieńamas praktiskas 

iemaľas, pieredze, ko students vislabāk var apgūt labi organizētā praksē. Darba devēji 

ierosina, ka studiju gados vajadzētu pievērst uzmanību zināńanu apguvei par mārketingu, 

pārdońanas prasmēm, kā arī apgūt prasmi rakstīt projektus. 

Uz jautājumu „Vai Jūsu vadītajā uzľēmumā  strādā sabiedrisko attiecību/ reklāmas 

speciālisti?‖, vairums atbild, ka nē. Bet uz jautājumu, vai ńādi speciālisti būtu vajadzīgi, 

vienādā skaitā ir atbildes, ka vajag jau tagad  un vajadzēs tālākā perspektīvā, bet ir arī 

atbilde – ka nav vajadzīgi. Tas nozīmē, ka kvalificēti sabiedrisko attiecību vadītāji ir 

vajadzīgi jau tagad un būs nepiecieńami arī turpmāk. Galvenais sagatavot darba tirgum 

kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus.  

  

2.6.2.  Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ES 

Izstrādājot RISEBA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” saturu un realizācijas metodes bija 

izmantota pieredze līdzīgu studiju programmu, saistītu ar sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadību, īstenońanā. 

Profesionālā maģistra studiju programma „Sabiedriskās attiecības‖ Latvijā tiek 

realizēta tikai vienā augstskolā–Biznesa augstskolā „Turība‖, Rīgas Stradiľa universitātē 

tiek realizēta akadēmiskā maģistra studiju programma „Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību 

vadība‖ ar specializāciju sabiedrisko attiecību vadībā un tās stratēģiskā attīstībā.  Latvijas 

Universitātes studiju programma ńajā jomā  ir orientēta uz komunikāciju zinātni un ir bez 

profesionālas orientācijas  („Komunikācijas zinātne‖). Vēl Rīgas Stradiľa universitātē tiek 

realizēta  akadēmiskā maģistra programma  komunikācijas jomā „Komunikācija un mediju 

studijas‖. 
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2.13. tabula 
  

RISEBA un Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmu salīdzinājums 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola 

Biznesa augstskola „Turība 

Nr.p. 

k. 

Priekšmeta nosaukums Kop. 

kredītp. 

skaits 

Kop. 

kredītp. 

skaits 

Priekšmeta nosaukums 

 Obligātā A daļa    
1. Korporatīvā komunikācija un 

sabiedriskās attiecības 
4   

2. Starpkultūru komunikācija un 

globālais mārketings 
2 2 Interkulturāla komunikācija* 

3. Sabiedrisko attiecību 

pētniecības metodes 
 

2 4 Pētnieciskā darba organizācija un norise 

4. Statistiskās metodes 

sabiedriskajās attiecībās 
2 

5. Stratēģiskā vadība 2 4 Stratēgiskā vadīńana un prognozēńana 
6. Organizāciju vadīńana 4 2 Personālvadība 

7. Ņurnalistika kā 

komunikācija* 
2 2 Ņurnālistikas tehnoloģijas 

8. Inovācijas komunikācijā un 

IT 
2   

9. Publisko attiecību attīstības 

tendences komunikācijas 

zinātnē 

2 4 Komunikācijas zinātne un vadība 

10. Masu komunikācijas teorijas* 2 
11. Vadības psiholoģija 2  Konfliktoloģija 

 
12. 

Sabiedrisko attiecību ētiskie 

un juridiskie aspekti* 
2 2 Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti 

4 Sabiedrisko attiecību ētika un sociālā 

atbildība 
13. Sabiedriskās attiecības kā 

komunikācija* 
2 4 Sabiedrisko attiecību teorija un prakse 

14. Sabiedrisko attiecību 

gadījumu analīze* 
2 

15. Sabiedrisko attiecību 

stratēģijas valsts, privātajā un 

sabiedriskajā sektorā 

2 4 Sabiedrisko attiecību kampaľu 

organizēńana 

 Ierobeţotās izvēles B daļa    
16. Ekonomiskie procesi 

tautsaimniecībā 
2 4 Ekonomikas teorija 

17. Komunikāciju vadīńana un 

sabiedriskās attiecības Eiropā 
2   

18. Politika un komunikācija 2   
19. Valsts, privātā un sabiedriskā 

sektora partnerības principi 
4 2 Valsts pārvalde un sabiedriskās 

attiecības* 
20. Komunikacijas metodes 

sabiedriskajās attiecībās 
2 2 Stratēģiskās komunikācijas 

21. Korporatīvās reputācijas 

vadība 
2 4 Brenda menedzments 
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22.  Valodas prakse masu 

komunikācijā 
2 2 Latvieńu literārās valodas praktikums* 

23. Privātā atbalsta veidi un tā 

piesaistes metodes 
2   

24. Mūsdienu ņurnālistikas un 

sabiedrisko attiecību 

mijiedarbība 

2 2 Ņurnālistikas tehnoloģijas 

25. Prakse 6 12 Prakse 
26. Prakse* 26 32 Prakse* 
27. Maģistra darbs 20 20 Valsts pārbaudījums 

 
* obligāta studējońiem ar iepriekńēju neprofilējońu izglītību 

 

Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 

KOPSAKARĪBAS ATŃĶIRĪBAS 

 abas minētās studiju programmas pieńķir 

profesionālo bakalaura grādu 

sabiedriskajās attiecībās  un sabiedrisko 

attiecību struktūrvienības vadītāja 

kvalifikāciju, 

  abas studiju programmas dod iespēju 

turpināt studēt doktorantūrā; 

 abās studiju programmās ir obligātie un 

ierobeņotās izvēles kursi; 

 ir vienāds studiju ilgums personām ar 

iepriekńēju profilējońu izglītību, 

akadēmisko profilējońo izglītību un 

neprofilējońo izglītību; 

 ierobeņotās izvēles kursi sniedz 

padziļinātas zināńanas izvēlētajā studiju 

jomā; 

 maģistra darbs  20 KP apjomā pēdējā 

studiju gadā ir galvenais pētniecības 

oriģināldarbs. 

 

 2 gadu studiju ilgums paredzēts, ja iepriekń 

iegūts akadēmiskā bakalaura grāds 

komunikācijas zinātnē vai vadības zinātnē, 

vai profesionālā bakalaura grāds 

uzľēmējsdarbības vadībā un uzľēmumu un 

iestāņu vadītāja kvalifikācija (RISEBA - 

akadēmiskais grāds komunikācijas zinātnē); 

 atńķirības vērojamas kopējā studiju apjomā 

personām ar iepriekńēju neprofilējońu 

izglītību (Biznesa augstskolā „Turība” -100 

KP, RISEBA -90 KP) ;  

 atńķirīgs kopējais prakses apjoms (Biznesa 

augstskolā „Turība” -12 KP personām ar 

iepriekńēju profilējońu izglītību  un 32 KP 

personām ar neprofilējońo izglītību , 

attiecīgi RISEBA -6 KP un 26 KP).  

 

 

 

Izvērtējot RISEBA studiju programmu „Sabiedrisko attiecību vadība‖ 

sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja kvalifikācijas iegūńanai un Biznesa 

augstskolas „Turība‖ studiju programmu „Sabiedriskās attiecības‖, var secināt, ka kopumā 

42 kredītpunktu apjomā ir kursi, kas sakrīt pilnībā vai daļēji, no kuriem atsevińķi kursi 

atrodas daņādās sadaļās (obligātie vai ierobeņotās izvēles). Ńīs atńķirības nosaka katras 

programmas specifika.  

Abās programmās ir vienāds studiju ilgums pilna laika studijām. Abu programmu 

studenti izstrādā  maģistra darbu 20 KP apjomā un iziet praksi. 

Programmu līdzība un RISEBA noslēgtais līgums ar Biznesa augstskolu „Turība‖ 

nodrońina iespēju studējońiem pāriet no vienas augstskolas uz otru. 
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RISEBA maģistra studiju programma „Sabiedrisko attiecību vadība”   ir līdzīga 

RISEBA partneraugstskolas Austrijas Vīnes Augstskolas FHWien-Studiengängen der 

WKW    (http://www.fh-wien.ac.at/)  realizētai „Komunikācijas vadības‖  maģistra studiju 

programmai. RISEBA un Austrijas Vīnes Augstskolas  FHWien Zinātľu universitātes 

studiju programmu salīdzinājumu skatīt 8. pielikumā. 

Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 

KOPSAKARĪBAS ATŃĶIRĪBAS 

 abas minētās studiju programmas sagatavo 

speciālistus komunikācijas zinātnē, kas arī 

dod iespēju turpināt studēt doktorantūrā; 

 akademiskaja gadā tiek apgūti 40 KP;  

 abās studiju programmās tiek izmantotas 

analogas studiju metodes - semināri, 

projekti, praktiskie darbi; 

 uzsvars tiek likts uz komunikācijas un 

vadībzinātnes  priekńmetiem, uz 

padziļinātu daņādu komunikācijas metoņu 

apgūńanu; 

 paredzēti studiju kursi, kas nodrońina 

iespēju apgūt pētnieciskās un analītiskās 

prasmes; 

 abās studiju programmās komunikācija 

tiek aplūkota kā integrēts process, kurń 

sekmē efektīvu organizācijas mērķu 

sasniegńanu; 

 maģistra darbs  pēdējā studiju gadā ir 

galvenais pētniecības vai radońās darbības 

oriģināldarbs. 

 

 studiju rezultātā iegūtie maģistra grādi ir 

atńķirīgi (Vīnes Augstskolā  FHWien     

humanitārā maģistra grāds); 

 pilna laika studiju ilgums Vīnes Augstskolā 

2 gadi; RISEBA 1,5, 2 un 2,5 gadi atkarībā 

no personas iepriekń iegūtās izglītības; 

 atńķirības vērojamas studiju veidos (Vīnes   

Augstskolā FHWein  paredzētas tikai pilna 

laika studijas); 

  Vīnes Augstskolas FHWein  studiju 

programmā praktiski nav paredzēta prakse 

(prakses apjoms 1,5 ECTS); 

 Vīnes  Augstskolā FHWein  tiek piedāvāts 

angļu valodas kurss komunikācijas 

menedņeriem; 

 valsts parbaudījumu Vīnes Augstskolā 

FHWein veido maģistra darbs un maģistra 

eksāmens, abiem parbaudījuma veidiem 

kopumā ir 16 KP, RISEBA valsts 

pārbaudījumu veido maģistra darbs 20 KP 

apjomā; 

 Vīnes Augstskolas programmā nav 

paredzēti izvēles kursi, RISEBA programmā 

ir paredzēti obligātie studiju kursi un 

ierobeņotās izvēles studiju kursi; 

 Vīnes Augstskolā FHWein  lielāks akcents 

likts uz integrētās komunikācijas vadīńanu. 
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Maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība‖ studiju kursu salīdzinājumu 

ar Varnas Brīvās universitātes ( Bulgārija) maģistra studiju programmu „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības biznesa vadībā” (http://www.vfu.bg/en/index.php) skatīt 9. 

pielikumā. 

Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 

KOPSAKARĪBAS ATŃĶIRĪBAS 

 abas minētās studiju programmas sagatavo 

speciālistus komunikācijas zinātnē; 

 abas studiju programmas dod iespēju 

turpināt studēt doktorantūrā; 

 akademiskaja gadā tiek apgūti 40 KP;  

 abās studiju programmās tiek izmantotas 

analogas studiju metodes - semināri, 

projekti, praktiskie darbi; 

 abās studiju programmās ir obligātie un 

ierobeņotās izvēles kursi; 

 abās studiju programmās ir paredzēti 

izlīdzinońie kursi personām ar iepriekńēju 

neprofilējońu izglītību; 

 uzsvars tiek likts uz komunikācijas un 

vadībzinātnes  priekńmetiem; 

 paredzēti studiju kursi, kas nodrońina 

iespēju apgūt pētnieciskās un analītiskās 

prasmes; 

 maģistra darbs  pēdējā studiju gadā ir 

galvenais pētniecības vai radońās darbības 

oriģināldarbs. 

 

 studiju rezultātā iegūtie maģistra grādi ir 

atńķirīgi (Varnas Free University (VFU) 

maģistra grāds ir biznesa administrēńanā-

komunikācijas vadīńanā); 

 uzľemńanas noteikumi paredz iestāńanās 

pārbaudījumu eksāmena veidā; 

 ir atńķirīgs studiju ilgums personām ar 

iepriekńēju profilējońu izglītību un 

neprofilējońo izglītību (RISEBA 1,5 un 2 

gadi, Varna Free University 1 un 1,5 gads); 

 atńķirīgi definēta iepriekńējā profilējońā 

izglītība (RISEBA–profesionālā izglītība 

komunikācijas jomā, VFU– ekonomikas 

vadības jomā);  

 izlīdzinońo kursu apjoms personām ar 

iepriekńēju neprofilējońu izglītību RISEBA 

10 KP, VFU 20 KP; 

 RISEBA izlīdzinońie kursi paredzēti 

komunikācijas zinātnē, VFU izlīdzinońos 

kursos akcents likts uz studiju kursiem 

ekonomikā, vadībzinātnē un mārketingā; 

 Varnas Free University studiju programmā 

praktiski nav paredzēta prakse (prakses 

apjoms 3 ECTS); 

 valsts pārbaudījumu Varnas Free University 

veido maģistra darbs, kura apjoms ir 10 KP, 

RISEBA valsts pārbaudījumu veido 

maģistra darbs 20 KP apjomā; 

 RISEBA programmā komunikācija tiek 

aplūkota kā integrēts process, kurń sekmē 

efektīvu organizācijas mērķu sasniegńanu; 

 RISEBA programmā lielāks akcents tiek 

likts uz komunikācijas kursiem ar 

padziļinātu komunikācijas metoņu 

apgūńanu,  Varnas Free University  uz 

vadībzinātľu kursiem. 
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2.7.Ārējie sakari 

2.7.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Lai profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Sabiedrisko 

attiecību vadība― būtu mūsdienīga, moderna un pieprasīta, tās izveidē un realizācijā ir 

iesaistīti nozares profesionāļi.  

Sadarbības veidi ar darba devēju var būt daņādi, un viens no tiem ir darba devēju 

iesaistīńana studiju programmas izstrādāńanā un studiju procesa un studiju kvalitātes 

uzlabońanā. Iesaistīńana pamatā notiek divos veidos. Pirmkārt, tā ir darba devēju pārstāvju 

iesaistīńana programmas Padomes sastāvā. „Sabiedrisko attiecību vadības― maģistra 

studiju programmas Padomē ir iekļauts pārstāvis no profesionāļu asociācijas  (LASAP) un 

sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja profesijas standarta izstrādātāju darba 

grupas. 

No 2007./2008. studiju gada RISEBA ir izveidota speciāla katras studiju 

programmas Padome, kuras galvenais mērķis ir sekmēt RISEBA attiecīgās studiju 

programmas kvalitāti, paaugstināt studiju efektivitāti, starpdisciplināro komunikāciju un 

nodrońināt attiecīgās studiju programmas attīstīńanu.  

Otrkārt, darba devēju iesaistīńana programmas pilnveidońanā notiek ar aptauju 

palīdzību. Regulāri veiktās darba devēju aptaujas par RISEBA absolventiem ļauj sekot 

līdzi programmas atbilstībai darba tirgus prasībām un veikt attiecīgus uzlabojumus 

programmā. 

Noslēgtais ilgtermiľa sadarbības līgums ar Latvijas Asociāciju sabiedrisko 

attiecību profesionāļiem paredz ne tikai asociācijas pārstāvja dalību studiju programmas 

Padomē, bet arī asociācijas profesionāļu iesaistīńanu studiju procesa realizēńanā un iespēju 

robeņās prakńu vietu nodrosināńanā studējońiem (skatīt 19. pielikumu). Jau pańreiz 

sabiedrisko attiecību profesionāļi, asociācijas biedri, ir iesaistīti programmā kā vieslektori, 

maģistra darba vadītāji, recenzētāji, ir iekļauti valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā.  

Atsevińķos studiju kursos ir uzsākta veiksmīga RISEBA docētāju sadarbība ar 

darba devējiem, iekļaujot darba devēju dotos reālos uzdevumus studiju kursa apguvē 

(piemēram, SIA Valmiermuiţas alus,SIA Narvesen Baltija).  

Noslēgtie līgumi ar medijiem, valsts pārvaldes iestādēm, privātajiem uzľēmumiem, 

sabiedriskā labuma organizācijam (skatīt 19. pielikumu) nodrońina studējońos ar 

nepiecieńamajām prakńu vietām. Noslēgtais līgums ar vienu no lielākajiem medijiem SIA 

Telegraf  paredz arī studējońo iesaistīńanu pētniecības projektos.  

Organizētajās tikńanās reizēs ar prakńu vietu devējiem (potenciālajiem darba 

devējiem) studējońie var noskaidrot, kādas prasmes un iemaľas nepiecieńamas, lai strādātu 

izvēlētajā profesijā, izprast izvēlētās profesijas tirgus perspektīvas. 

Attīstoties sadarbībai, darba devēji labprātāk iesaista studējońos daņādos projektos, 

savukārt, studējońiem, izpildot konkrētas organizācijas reālos pasūtījumus, ir labākas 

iespējas pielietot iegūtās teorētiskās zināńanas praktiski, kā arī ńādi projekti paaugstina 

atbildības sajūtu par izpildītā darba kvalitāti. 
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2.7.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas studiju 

programmas 

„Sabiedrisko attiecību vadības―  maģistra studiju programmai ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Biznesa augstskolu Turība, kura realizē līdzīgu maģistra studiju 

programmu „Sabiedriskās attiecības― par RISEBA studējońo pārľemńanu programmas 

likvidācijas gadījumā. Starp abu augstskolu komunikācijas jomas programmām pastāv 

neformāla sadarbība. Augstskolas viena otru informē par plānotajām aktivitatēm un dod 

iespēju partneraugstkolas studējońiem tajās piedalīties (konferencēs, radońajās darbnīcās 

un projektos). 

2011. gada jūnijā  RISEBA Sociālās komunikacijas katedra organizē studējońo, 

absolventu un mācībspēku zinātniski praktiskus lasījumus ―Reklāma vakar, ńodien, rīt‖, 

kurā dalību ľems arī Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Daugavpils Universitātes 

mācībspēki. 

Augstskolai kopumā ir vairāk kā 60 ārvalstu sadarbības partneru, 7-ās 

partneraugstskolās ir maģistra līmeľa programmas sabiedriskajās attiecībās, komunikācijā 

vai mārketingā un līdz ar to pietiekońi liela iespēja „Sabiedrisko attiecību vadības―  

maģistra programmas studējońiem piedalīties ERASMUS apmaiľas programmā.    

Nākotnē RISEBA „Sabiedrisko attiecību vadības―  maģistra un „Sabiedrisko 

attiecību un reklāmas menedţmenta” bakalaura programmām tiek plānots turpināt 

meklēt vēl jaunus sadarbības partnerus ārvalstu augstskolās, lai nodrońinātu studentu un 

akadēmiskā personāla savstarpējo apmaiľu.  

Pańreiz ERASMUS apmaiľas programmas ietvaros maģistrante Liene Ratniece 

studē Atēnu Ekonomikas un Biznesa universitātē (Grieķijā).  

2.8.  tabulā ir attēlota „Sabiedrisko attiecību vadības” maģistra programmas  

realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla mobilitāte pēdējo piecu gadu laikā, tajā skaitā 

partneraugstskolās, kurās tiek īstenotas līdzīgas studiju programmas. 

 

2.7.3.  Dokumenti, kas apliecina, ka, gadījumā, ja studiju programma tiek 

likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem 

iespēju turpināt izglītības ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā 

augstskolā 

Līguma kopiju par profesionālā maģistra studiju programmas “Sabiedrisko 

attiecību vadība” studējońo iespējām turpināt izglītības ieguvi SIA “Biznesa augstskola 

Turība”  , gadījumā, ja tiek likvidēta RISEBA studiju programma, skat. pielikumā Nr.10. 
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3. Studiju programmas realizācija 
3.1.Studējošo uzľemšana 

3.1.1. Uzľemšanas kritēriji un atlases process 

Prasības, uzsākot mācības RISEBA ńīs studiju programmas ietvaros, ir noteiktas  

valsts likumdońanā noteiktā kārtībā, saskaľā ar Augstskolu likuma 46. un 47. pantu, kā  arī 

ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 10. oktobra noteikumiem Nr.846 „Par 

prasībām, kritērijiem un kārtību uzľemńanai studiju programmās‖. Par RISEBA 

profesionālā maģistra studiju programmas “Sabiedrisko attiecību vadība” studējońiem 

var kļūt Latvijas Republikas pilsoľi un pastāvīgie iedzīvotāji.  Studiju programmā var 

iestāties personas, kurām ir augstākā izglītība, pabeidzot vismaz 4 gadīgu profesionālās 

augstākās izglītības programmu vai iegūts profesionālais vai akadēmiskais bakalaura 

grāds, kas dod tiesības studēt maģistrantūrā.  

Studijām maģistra studiju programmā „Sabiedrisko attiecību vadība‖ var pieteikties 

arī citu valstu pilsoľi. Ārvalstu studentu imatrikulēńanas procedūra tiek regulēta ar augstskolas 

iekńējiem normatīviem dokumentiem. 

3.1.2. Uzľemto studentu profils – kvalifikācija un pieredze 

Ka jau tika minēts sadaļā 2.1.2. „Sabiedrisko attiecību vadības‖ maģistra 

programmā stājas, galvenokārt, pēc studijām RISEBA, Latvijas Universitātē, Rīgas 

Stradiľa universitātē, Banku augstskolā, Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā. 

Stājas pēc studijām komunikācijas, uzľēmējdarbības vai vadībzinību jomā, atsevińķiem 

studējońiem iepriekńējā izglītība ir saistīta ar citām zinātľu jomām-tiesībām, mākslu, 

valodniecību. Pamatā maģistrantūrā stājas strādājońie, gados jauni cilvēki uzreiz pēc 

bakalaura līmeľa programmas beigńanas vai daņus gadus pēc tam. Tikai daņi maģistranti ir 

vecumā virs 30 gadiem. Galvenokārt RISEBA „Sabiedrisko attiecību vadības‖ maģistra 

studiju programmā stājas personas ar iepriekńēju akadēmisko izglītību komunikācijas jomā 

(akadēmisko profilējońo izglītību) un neprofilējońo izglītību. 

No 2009./2010. ak. gadā  I kursā imatrikulētiem 18 studējońiem 13 studējońie ir ar 

iepriekńēju akadēmisko profilējońo vai neprofilējońu izglītību un 5 ar iepriekńēju 

profilējońu izglītību, no 2010./2011. ak. gadā imatrikulētiem 12 studējońiem tikai 3 ir ar 

iepriekńēju profilējońu izglītību. Maģistrantu raksturojums-sabiedriski aktīvi, komunikabli, 

radońi. Lielākās daļas maģistrantu dzīves vieta ir Rīga un Rīgas rajons, vairāki maģistranti 

ir no Jelgavas rajona, daņi no Jēkabpils rajona.   

Aptuveni ¼ daļa studējońo maģistrantu jau strādā izvēlētajā jomā, vai ar 

sabiedriskajām attiecībām saistītās jomās (reklāmā,  mārketingā). 

3.1.3.  Internacionalizācija-uzľemto skaits %, kuriem ir citas valsts pilsonība 

Pagaidām „Sabiedrisko attiecību vadības‖ maģistra  programmā, kuras realizācija 

uzsākta 2007./2008. akadēmiskajā gadā, nav ārvalstu studentu, līdz ar to programma 

pamatā tiek realizēta latvieńu valodā. Studiju programmas attīstības plānā izvirzīts mērķis 

piesaistīt ārvalstu studentus, piedāvājot studijas  arī citās valodās (angļu, krievu). Lai 

noskaidrotu ārvalstu pilsoľu interesi par studijām Latvijā sabiedrisko attiecību maģistra 

programmā, RISEBA maģistra programma tiek reklamēta arī ārzemēs   ar  divu Internet 

portālu   starpniecību -  Masterstudies.com  un   Masterportal.eu.  Periodā   no   2010.g. 
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septembra līdz ń.g. aprīlim  tika  saľemti  ap 80   informācijas pieprasījumi  no 

potenciāliem  studēt gribētājiem sabiedrisko attiecību maģistra programmā no daņādām 

valstīm   - Moldāvijas,  Indijas,  Spānijas, Čehijas , Francijas, Austrijas, Rumānijas, 

Krievijas, Ukrainas, Turcijas,  Alņīrijas, Vācijas.  Apmēram  puse  no  ńiem   studēt 

gribētājiem uzrādīja, ka viľi būtu gatavi sākt studijas  jau ńogad,  bet puse – nākamgad.  

3.1.4.  Imatrikulēšana un jauno studentu ievadprocess 

Studiju programmā var imatrikulēt personas, kurām ir augstākā izglītība, pabeidzot 

vismaz 4 gadīgu profesionālās augstākās izglītības programmu vai iegūts profesionālais 

vai akadēmiskais bakalaura grāds, kas dod tiesības studēt maģistrantūrā.  

Uzsākot studiju procesu pēc imatrikulēńanas, studējońiem tiek piedāvāta 

ievadlekcija, kurā studējońie tiek iepazīstināti ar augstskolu, tās iekńējiem normatīviem, 

organizatorisko sistēmu, materiāli tehnisko bāzi un studiju procesu. Ńajā ievadlekcijā 

notiek arī iepazīńanās ar studējońiem, viľu intereńu loku un iepriekńējo pieredzi.   

3.2. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

3.2.1.  Izmantotās studiju metodes  

Studiju programmas apguve tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajās 

nodarbībās, praksēs, patstāvīgā darba nodarbībās, konsultācijās ar darbu zinātniskajiem 

vadītājiem. Līdztekus tradicionālajām darba formām tiek praktizētas arī interaktīvas 

studiju metodes: projekti studiju kursu ietvaros, grupu darbs, lomu spēles, simulācijas 

spēles, situāciju analīze, pańanalīze, radońie darbi, diskusiju metodes  u.c. 

Ar ārvalstu vieslektoru uzaicināńanu RISEBA studiju programmas apguvē tiek 

nodrońināta iespēja iepazīties ar pasaules pieredzi attiecīgajā studiju jomā (Dr. Ichaks 

Adizes, Mihails Kaziniks, Leonīds Parfjonovs). Reālās darba vides prasības, novitātes 

izvēlētajā studiju jomā studējońie iepazīst tiekoties ar nozares speciālistiem nodarbību 

laikā. 

Studiju programma paredz arī specializētas individuālas studijas izvēlētajā zinātľu 

apakńnozarē, kas varētu rezultēties ziľojumā studentu zinātniskajā konferencē. 

Katra studiju kursa metodiskais nodrońinājums tiek sistematizēts ―Studiju kursa 

komplektā‖. 

Komplektā ietilpst: 

- studiju kursa anotācija un programma, 

- studiju kursa kalendārais, metodiskais plāns, 

- ieteicamās literatūras saraksts, 

- studējońo patstāvīgā darba plāns, tēmu saraksts, 

- mājas darbu, kontroldarbu un testu uzdevumi, 

- izpildīto darbu paraugi, 

- rakstisko pārbaudījumu uzdevumu varianti, 

- izdales materiālu paraugi. 
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Bez tam mācību studiju kursu metodiskajā nodrońinājumā ir: 

- metodiskie norādījumi, kā izpildīt un noformēt kontroldarbus, patstāvīgos studiju 

darbus un noslēguma darbu, 

- mācību priekńmetu metodiskie norādījumi un mācību līdzekļi. 

3.2.2.  Vērtēšanas sistēma 

RISEBA izmantotā vērtēńanas sistēma balstās uz sekojońiem principiem: 

- vērtējuma obligātums - nepiecieńamība iegūt pozitīvu vērtējumu par katru studiju 

kursu; 

- akumulēńana – studējońā iegūtās zināńanas tiek vērtētas, summējot visus studiju 

laikā 

iegūtos pozitīvos vērtējumus; 

- prasību atklātība un skaidrība – uzsākot studijas, studējońais tiek informēts par 

studiju 

kursa saturu, prasībām un vērtējumu. 

RISEBA studiju un zināńanu novērtēńanas metodes ir objektīvas, un tiek 

konsekventi ievērotas. Ikvienas pārbaudes apjoms atbilst attiecīgā studiju kursa 

programmas saturam un Profesiju standartā noteiktām prasmju un zināńanu prasībām. 

Studiju rezultātus RISEBA vērtē pēc diviem rādītājiem: 

-  kvalitatīvais vērtējums - atzīme 10 ballu sistēmā vai ieskaite(ieskaitīts, 

neieskaitīts); 

- kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstońi studiju kursa apjomam un 

nozīmīgumam. 

Studentu zināńanu kvalitāti RISEBA vērtē, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu, atbilstońi LR pieľemtajiem ECTS (European 

Credit Transfer System) standartiem un atbilstońi augstskolā esońiem vērtēńanas 

kritērijiem. 

Eksāmenu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu, kursa darbu, prakńu un ieskaińu 

rezultātus vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums maģistra studiju 

programmai ir četras balles (gandrīz viduvēji). Studiju apguves vērtēńanas kritēriji attēloti 

tabulā 3.1.  

 

3.1. tabula 

 

Studiju apguves vērtēšanas kritēriji 

 

Apguves 

līmenis 
Vērtējums 

% 
Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā 

ECTS 

atzīme 

Vērtēšanas kritēriji: 
zināšanas, prasmes un iemaľas 

 
ļoti augsts 

 
96-100 

 
10 

 

Izcili 
With distinction 

A 

Zināńanas, kas pārsniedz studiju 

programmas prasības, liecina par 

patstāvīgiem pētījumiem, par 

problēmu dziļu izpratni. 

  
90-95 

 
9 

 

Teicami 
Excellent 

A 

Pilnā mērā apgūtas studiju 

programmas prasības, iegūta 

prasme patstāvīgi lietot iegūtās 

zināńanas. 

   Ļoti labi B Pilnā mērā apgūtas studiju 
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augsts 80-89 8 

 

Very good programmas prasības, taču 

reizēm trūkst dziļākas izpratnes 

un spējas zināńanas patstāvīgi 

piemērot sareņģītākajiem 

jautājumiem. 

  
70-79 

 
7 

 

Labi 
Good 

C 

Apgūtas studiju programmas 

prasības, taču vienlaikus 

konstatējami arī atsevińķi mazāk 

svarīgi trūkumi zināńanu apguvē. 

  
60-69 

 
6 

 

Gandrīz labi 
Almost good 

D 

Apgūtas studiju programmas 

prasības, taču vienlaikus 

konstatējamas atsevińķu lielāku 

problēmu nepietiekońi dziļa 

izpratne. 

 
vidējs 

 
50-59 

 
5 

 

Viduvēji 
Satisfactory 

 
E 

Visumā apgūtas studiju 

programmas prasības, kaut arī 

konstatējama vairāku svarīgu 

problēmu nepietiekami dziļa 

izpratne. 

  
40-49 

 
4 

 

Gandrīz viduvēji 
Almost 

satisfactory 
E/FX 

Visumā apgūtas studiju 

programmas prasības, 

konstatējamas vairāku svarīgu 

problēmu nepietiekama izpratne 

un grūtības iegūto zināńanu 

praktiskā izmantońanā. 

  
26-39 

 
3 

 

Vāji 
Bad 

Fail 

Apgūtas virspusējas zināńanas 

par studiju kursa svarīgākajām 

problēmām, taču nav spēju tās 

praktiski izmantot. 

 
zems 

 
10-25 

 
2 

Ļoti vāji 
Very bad 

Fail 

Apgūtas virspusējas zināńanas 

par studiju kursa svarīgākajām 

problēmām, taču citās svarīgākās 

problēmās pilnīgi trūkst 

orientācijas. 

  
1-9 

 
1 

Ļoti ļoti vāji 
Very, very bad 

Fail 
Nav izpratnes par studiju kursa 

pamatproblemātiku. 

 

Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studiju plānā. Lai novērtētu studentu 

izpildītā darba apjoma atbilstību plānam, katru semestri un studiju gadu tiek veikts tā 

kvantitatīvais vērtējums kredītpunktos - 1 kredītpunkts atbilst 40 stundām. 

Katrs pasniedzējs savā studiju kursā regulāri pārbauda studentu zināńanas, 

izmantojot kursa programmās un aprakstā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, 

mājasdarbi, referāti, prezentācijas, patstāvīgie darbi utt.). Prasības ir atkarīgas no studiju 

kursa specifikas un studiju procesa organizācijas tajā. Regulārs darbs semestrī ietekmē 

studiju kursa galīgo vērtējumu. 

Pamatojoties uz nolikumu „Prasības RISEBA pasniedzējiem‖, pārbaudes veidu 

nosaka pasniedzējs, ľemot vērā prasības kursa apguvei un katra vērtējuma īpatsvaru. 

Eksāmeni RISEBA tiek organizēti gan rakstiski, gan mutiski. Gala vērtējums pēc studiju 

kursa apguves ietver studenta darba novērtējumu visa studiju kursa apguves laikā, tajā 

skaitā, līdzdalību un darba kvalitāti nodarbībās, kontroldarbu un patstāvīgo darbu 

rezultātus, kā arī eksāmena vērtējumu. Kursa apguve ir sekmīga, ja programmā noteiktās 
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prasības ir izpildītas līdz pārbaudījuma perioda beigām, izľemot gadījumus, kad saľemts 

pārbaudījuma kārtońanas termiľa pagarinājums. 

Prakses atskaites saturu un kvalitāti, kā arī studējońo prezentācijas prasmi vērtē ar 

RISEBA rīkojumu nozīmēta komisija 10 ballu sistēmā. 

Praksi vada un koordinē prakses vadītājs. Prakse jāaizstāv termiľā, saskaľā ar 

studiju grafiku. 

RISEBA studējońo aktivitātes veicināńanai akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, 

studiju gada ietvaros tiek pieńķirti atvieglojumi RISEBA labākajiem studentiem. 

RISEBA studējońo pārbaudījumu nosacījumus skat. pielikumā Nr.11. 

Maģistra studiju beigās ir jāizstrādā, jāuzraksta un jāaizstāv maģistra darbs. Lai 

sekmīgi izpildītu visu kursu apjomu un iegūtu maģistra grādu, maģistrantiem savā 

noslēguma darbā  ir jādemonstrē gan studiju procesā iegūtās akadēmiskās zināńanas, gan, 

atbilstońi savai izvēlētajai kvalifikācijai, iegūtās praktiskā darba iemaľas. Maģistra darba 

izstrādāńanas nolikumu skat. pielikumā Nr. 12. 

 

Studējońie valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir maģistra darbs, drīkst kārtot, ja: 

- pozitīvi ir novērtēta programmā paredzētā studiju kursa apguve; 

- pozitīvi novērtēta prakses atskaite; 

- izpildītas visas studiju līgumā noteiktās finansiālās saistības. 

Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un valsts pārbaudījumā saľemts pozitīvs 

vērtējums (zemākais vērtējums 4 balles), studējońam tiek pieńķirts profesionālais grāds – 

maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās un sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītaja 

kvalifikācija.  

Studiju programmas maģistra diploma un tā pielikuma paraugu skat. pielikumā 

Nr.13. 

3.2.3.  Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības ietekme uz studiju darbu 

„Sabiedrisko attiecību vadības‖ maģistra programmā iesaistītais akadēmiskais 

personāls savā profesionālajā darbībā galvenokārt veic zinātniski pētniecisko darbību  

divās nozarēs – komunikācijā un biznesā.     

 Sociālās komunikācijas katedrā, kuras ietvaros tiek realizēta profesionālā maģistra 

studiju programma „Sabiedrisko attiecību vadība”, darbojas trīs zinātniski pētnieciskā 

darba komandas. Pētnieciskā darba komandām ir piramīdas tipa struktūra. Katru komandu 

vada katedras zinātľu doktors. Vidējo līmeni pētnieciskajā komandā sastāda katedras 

pasniedzēji. Pamatlīmeni veido gan maģistra, gan bakalaura studiju programmu studējońie. 

Tādā veidā studējońie tieńi tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā. Zinātniskā darba 

tematika tiek iekļauta studējońo zinātniskajos darbos. Akadēmiskais personāls regulāri 

piedalās zinātniskajās konferencēs un viľu darbi tiek publicēti gan Latvijas, gan ārvalstu 

zinātniskajos rakstu krājumos un ievietoti plańāk lietotajās zinātniskajās datu bazēs 

(piemēram, EBSCO, Copernicus un tml.). 

Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls regulāri īsteno 

zinātniski pētniecisko darbību (zinātniskās pētniecība tēmas skat. 14.pielikumā). Viľu 

zinātniskās aktivitātes ir uzstāńanās un dalība zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, 

zinātnisko rakstu publicēńana gan Latvijā, gan ārvalstīs (t.sk. recenzējamos izdevumos), 

dalība finansētu zinātnisko projektu izstrādē (skat. 2. pielikumu Akadēmiskā personāla 

CV). 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

59 

2010./2011. studiju gadā pieci studiju programmā iesaistītie docētāji veic 

individuālu pētniecisko darbību doktora darba sagatavońanas ietvaros. 

 

3.2.tabula 

 

RISEBA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

“Sabiedrisko attiecību vadība” docētāju zinātniskā tālākizglītība 2010./2011. studiju 

gadā 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Tālākizglītības veids Promocijas darba tēma 

1. Vineta Apse Doktorantūra LU Uzľēmumu vadības komandas loma 

darbinieku mūņizglītības procesā 

2. Zane Šneidere Doktorantūra RSU Integrētā mārketinga komunikācija 

politiķu tēla konstruēńanā Latvijā 

3. Kaspars Rūklis Doktorantūra LU Laikrakstu politiskā aktora loma 

Latvijas divvalodu mediju vidē 

4. Ina Gudele Doktorantūra LLU IT&T ietekme uz mazo un vidējo 

uzľēmumu 

5. Glorija Sarkane Doktorantūra RISEBA Augstākās izglītības pakalpojumu 

mārketings 

 

Docētāji pētnieciskā darba rezultātus un tā izpildes gaitā gūtās atziľas pielieto 

attiecīgo studiju kursu atbalsta materiālu sagatavońanai, studējońo pētnieciskā darba 

organizēńanā un vadīńanā, studējońo pētnieciskā darba izpildei nepiecieńamo metodisko 

līdzekļu izstrādē. 

 

3.3. Studējošo personības attīstība 

 
Studējońo personības attīstība tiek nodrońināta ar sekojońu pasākumu palīdzību:  

- brīvās izvēles studiju kursi;  

- profesionālā prakse;  

- grupu darbi un komandu aktivitātes;  

- piedalīsanās radońos projektos;  

- piedalīńanās zinātniskos pētījumos;  

- maģistra darbs.  

-  

3.3.1. Fokuss uz personības attīstību 

 

Studējońo personības intelektuālai attīstībai studiju programmā ir paredzēti studiju 

kursi sekojońās jomās: ētikā (kurss “Sabiedrisko attiecību ētiskie aspekti‖), starppersonu 

komunikācijā  (“Starpkultūru komunikācija un globālais mārketings”), komandas veidońanā 

un vadīńanā (“Organizāciju vadīšana”), komunikācijā daņādos medijos (“Valodas prakse 

masu komunikacijā”), pētniecībā, studējońo analītisko prasmju un spējas argumentēt 

attīstīńanai (“Petniecības metodes sabiedriskajās attiecībās”, “Statistiskās metodes 
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sabiedriskajās attiecībās”, sabiedrības intereńu ievērońanā savā profesionālajā darbībā 

“Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās attiecības”). 

Katram studējońam ir iespējams saľemt individuālu atbalstu mācībās. Individualizētais 

atbalsts studējońiem „Sabiedrisko attiecību vadības‖ maģistra programmā tiek realizēts: 

- nodrońinot iespēju katrā studiju kursa saľemt individuālu vai grupas konsultāciju, 

- uzraugot individuāli katra studējońā progresu studiju laikā. 

 

 

3.3.2. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, prakses iespējas 

Viens no Sociālās komunikācijas katedra izvirzītajiem uzdevumiem ir sekmēt 

studējońo zinātnisko pētniecību. Pagaidām tikai divas maģistrantes (Daina Kantāne un 

Marina Dolgova) sava maģistra darba ietvaros ir iesaistījuńās Sociālās komunikācijas 

katedras pētījumā. 2011./2012. studiju gadā tiek plānots iesaistīt vairākus maģistrantus 

Sociālās komunikācijas katedras docentes Dr. philol. Dites Liepas pētījumos un RISEBA 

sadarbības partnera medija Telegraf  piedāvātajos pētniecības projektos. Pagaidām 

studējońo pētnieciskais darbs norit galvenokārt maģistra darba izstrādes ietvaros.  

Studiju laikā studējońie: 

- apgūst pētnieciskā darba veikńanai nepiecieńamās prasmes un iemaľas; 

- attīsta prasmi iedziļināties pētāmajā problēmā, veicot zinātniskās literatūras 

analīzi, salīdzinot un apkopojot daņādu autoru pieejas un viedokļus par 

pētāmo jautājumu, pauņot arī savu attieksmi;  

- apgūst prasmi izvēlēties un pielietot adekvātas kvantitatīvās un kvalitatīvās 

pētījuma metodes;  

- attīsta prasmi korekti ievākt datus, tos apstrādāt, analizēt, interpretēt un 

izdarīt secinājumus;  

- attīsta kritiskās domāńanas prasmes.  

 

Studiju programmas ietvaros studejońiem ir paredzētas divu veidu prakses: 

- sabiedrisko attiecību prakse RISEBA; 
- profesionālās prakses ārpus augstskolas. 

Prakses vietu nodrońināńanai ir noslēgti seńi sadarbības līgumi ar prakses vietu 

devējiem un viens ar profesionālo asociāciju (LASAP), kaut gan līdzńinējā pieredze rāda, ka 

maģistranti vislabprātāk profesionālo praksi iziet savās darba vietās. Studējońais par prakses 

vietu var izvēlēties jebkuru Latvijas teritorijā esońu vietējās nozīmes vai starptautisku 

organizāciju. 

 Sīkāku informācija par praksēm skatīt sadaļā 2.2.1. 
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4. Studējošie 

4.1. Studējošo skaits programmā 

Maģistra studiju programmā „Sabiedrisko attiecību vadība” uz 2011.gada aprīli 

ir 31 studējońais. 

4.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

2007.gadā, kad tika uzsākta maģistra studiju programmas „Integrētās sabiedrisko 

attiecību komunikācijas” realizācija, tika imatrikulēti pirmie 19 maģistranti. Uzľemto 

maģistrantu skaitam iesākumā ir pozitīva pieauguma tendence, un  2008./2009. studiju 

gadā tiek imatrikulēts 31 maģistrants. 

Nākamajos studiju gados, neskatoties uz sabiedrībā pastāvońo lielo interesi par 

komunikācijas jomas studijām (īpańi vidusskolas beidzēju vidū), 1. kursā imatrikulēto 

maģistrantu skaits ir ievērojami samazinājies. 2009./2010. ak. gadā  I kursā imatrikulēto 

skaits ir 18, kas sastāda 58% no iepriekńējā akadēmiskā gadā imatrikulēto skaita, 

2010./2011. ak. gadā tiek imatrikulēti 12 studējońie vai 67% attiecībā pret iepriekńējo 

studiju gadu vai 39% pret 2008./2009. studiju gadu. 

Uzskatāmi tas ir parādīts 4.1. attēlā. 

  

 
 

 

4.1. att. Pirmajā kursā imatrikulēto skaita dinamika studiju programmā  
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4.1.tabula 

 

1. kursā imatrikulēto studentu skaits augstākā līmeľa studiju programmās pēc LR 

Izglītības un zinātnes ministrijas gada pārskatu datiem(www.izm.gov.lv ) 

1. kursā 

imatrikulēto 

studentu skaits 

 

2008. gads 2009. gads 2010. gads 

Skaits % pret 

iepriekšējo 

gadu 

Skaits % pret 

iepriekšējo 

gadu 

Valsts un juridisko 

personu dibinātajās 

augstskolās par 

maksu 

 

3166 2203 70 2488 113 

Juridisko personu 

dibinātajās 

augstskolās par 

maksu 

 

1600 1009 63 1249 124 

RISEBA 

„Sabiedrisko 

attiecību vadības‖  

maģistra  programma 

 

31 18 58 12 67 

 

 

Ievērojamais imatrikulēto skaita samazinājums 2009. un 2010. gadā, salīdzinot ar 

2008. gadu ir tieńi saistīts ar  Latvijas demogrāfiskās attīstības un ekonomiskiem 

rādītājiem. 2009./2010. ak. gadā Latvija piedzīvo ekonomisko lejupslīdi un līdz ar to ļoti 

strauju pirmajā kursā imatrikulēto studējońo skaita kritumu gan valsts, gan juridisko 

personu dibinātajās augstskolās.  

Studējońo uzľemńana 2010./2011.ak.g. augstākā līmeľa studiju programmās 

juridisko personu dibinātajās augstskolās tāpat kā valsts augstskolās kopumā piedzīvo 

kāpumu attiecībā pret iepriekńējo studiju gadu (+24%), tajā pańā laikā RISEBA 

„Sabiedrisko attiecību vadības‖  maģistra programmā imatrikulēto skaita dinamika ir 

negatīva.  

Tā kā studējońo atsauksmes par programmu ir labas, un lielākā daļa studējońo 

programmā ir iestājuńies pēc RISEBA absolventu vai studentu rekomendācijām, var 

secināt, ka nepietiekońs darbs ar potenciālo maģistrantu mērķauditorijām, to pilnīga 

neapzināńana un neuzrunāńana ir galvenais studējońo skaita samazinājuma iemesls.    
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4.3.Studējošo aptaujas un to analīze 

Aptauja par studiju programmu 

2011. gada februārī tika aptaujāti 1. un 2. kursa maģistrantūras studenti. Kopumā 

aptaujā piedalījās 64% studējońo. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kas noteica iestāńanos 

RISEBA attiecīgajā specialitātē, kā tiek vērtēti programmas apguves daņādi aspekti, kā 

arī, kādas cerības studenti saistījuńi ar programmas apguvi, kas būtu jādara savādāk. 

Lielākā daļa respondentu atzina, ka izvēli mācīties RISEBA noteikuńi ńādi 

galvenie faktori: iespēja iegūt labu izglītību (41,2%) , absolventu atzinīgās atsauksmes( 

41,2%), kā arī piemērots nodarbību grafiks, 17.6% norādījuńi, ka svarīga bijusi augstskolas 

reputācija. Aptaujas rezultāti parādīja, ka jaunieńiem ir svarīga gan kvalitatīva izglītība, par 

kuru informācija saľemta no absolventiem, gan augstskolas reputācija, gan it kā tik 

vienkārńas  lietas, kā piemērots mācību grafiks.    

Uz jautājumu „Kāpēc studējat Integrēto sabiedrisko attiecību komunikācijas ?‖, 

vispopulārākā atbilde bija: Tā nodrońina tālākās karjeras iespējas (35,3%). Gandrīz 30% 

respondentu atzina, ka neredz citu alternatīvu Latvijā un tikpat atzina, ka apmierina 

programmas kvalitāte. Tas liecina par to, ka ńāda programma, kas paver lielas karjeras 

iespējas,  ir nepiecieńama, ka studenti novērtē -  citās augstskolās nevar saľemt tās 

specifiskās zināńanas, ko piedāvā RISEBA. Daņi studenti atzina, ka mācības bija loģisks 

turpinājums ńeit pat iegūtajam bakalaura grādam, citi piezīmēja, ka jau strādā sabiedrisko 

attiecību jomā un nākuńi pēc teorētiskām papildus zināńanām. 

Studiju kvalitāte kopumā tiek vērtēta kā labā vai augstā līmenī, tikai divi 

respondenti atzīmēja atbildi „apmierinońā‖, bet neviens – neapmierinońa. Visvairāk 

cildinońu atsauksmju ir par nodarbībās izmantoto metoņu daudzveidību, kas liecina par to, 

ka docētāji ir daņādas personības, kuru paľēmieni vielas izklāstā un sadarbībā ar 

studējońiem ir atńķirīgi, kas ļauj izvairīties no garlaicības. Lekciju kvalitāte tiek vērtēta 

atzinīgi - 82%  respondentu atzīmē augstu un labu līmeni, tikai 2 cilvēki vērtē kā 

apmierinońu, neviens – kā neapmierinońu. Gan iegūtās zināńanas, gan to pielietojums 

reālajā dzīvē, kā arī studiju intensitāte tāpat tiek novērtēta ļoti atzinīgi. Pēc iegūtajām 

aptaujas anketām var konstatēt, kas ir vājākais punkts studiju procesā: studiju metodiskais 

nodrońinājums. 2 studenti to vērtē kā neapmierinońu, pieci kā apmierinońu, pārējie kā 

augstu un labu. Sakarā ar to, ka augstskolā tiek ieviesta jauna datorsistēma, kas ļauj 

pasniedzējam internetā izvietot studentiem nepiecieńamos materiālus, kā arī organizēt caur 

internetu zināńanu pārbaudi ar testu palīdzību, tas paaugstinās kursu metodiskā 

nodrońinājuma līmeni.  

Kā augsta un laba ar retām atzīmēm „apmierinońs‖ tiek vērtēta  bibliotēkas un 

materiāli tehnisko resursu pietiekamība, līmenis. Tāpat studenti ir ļoti apmierināti ar 

piedāvātajām studiju apmaiľas programmām, izmanto tās iespēju robeņās. Iepriecina, ka 

augstu tiek vērtēta pasniedzēju kvalifikācija, bet visaugstāko novērtējumu izpelnījusies 

administrācija. Ńāda administrācijai veltīta atzinība  nav nejauńa: studenti vienmēr tiek 

uzklausīti, viľu viedoklis vadībai ir svarīgs un vienmēr, jebkurai problēmai meklējot 

risinājumu, tiek ľemtas vērā klientu intereses. 

Interesanti bija uzzināt, kādas cerības maģistranti lolojuńi, iestājoties Integrēto 

sabiedrisko attiecību komunikāciju programmā. 64% atzina, ka vēlējuńies attīstīt savu 

personību. Programmas vadītāji ir gandarīti, ka jaunieńiem bijis ńāds mērķis, jo mācības ir 

orientētas ne tikai uz profesijas apguvi, bet uz redzesloka paplańināńanu, spriestspējas 

paaugstināńanu, radońuma attīstīńanu. 41,2% studentu atzinuńi, ka ńī programma dod 
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iespēju atrasties starp radońiem cilvēkiem. Izskanēja arī citas atbildes – vēlējuńies apgūt 

prestiņu profesiju, ieľemt labu amatu un labi nopelnīt, ko ńī profesija piedāvā.  

Kādas prasmes un iemaľas būtu nepiecieńams apgūt, lai kļūtu par labu speciālistu, 

anketās bija piedāvātas ļoti daudzpusīgi, acīmredzot, katrs studējońais to vairāk attiecināja 

uz sevi, savām spējām, talantiem, darba iespējām. Bet lielākā daļa bija uzsvērusi, ka 

svarīga ir reālā prakse, pieredze konkrētajā darbā. Tāpat bija norādīts, ka labam 

speciālistam ir jāpārvalda komunikācijas prasmes un valoda, jāprot gan labi runāt, gan 

rakstīt, diskutēt, pārliecināt citus, prezentēt savas idejas; bija minēts, ka jāpārzina 

datorprogrammas, jāprot administrēt mājas lapu; jāorientējas jaunumos, aktualitātēs; jāprot 

izveidot reālu sabiedrisko attiecību plānu. 

Bija arī maģistrantu ierosinājumi, kā uzlabot mācību procesu. Kā vissvarīgākais 

tika minēts (64.7%) – vairāk apmeklēt sabiedrisko attiecību aģentūras, lai savu amatu 

mācītos praksē. 58% respondentu atzina, ka mācību process tikai iegūtu, ja studenti 

piedalītos reālu projektu izstrādē. 47% uzskata, ka pietrūcis ārzemju vieslektoru 

uzstāńanās, bet daļa norāda, ka arī Latvijas vieslektori varētu tik uzaicināti bieņāk, tas 

paaugstinātu mācību kvalitāti, veidotu plańāku skatījumu uz sabiedrisko attiecību 

problēmām. Gandrīz 30% studējońo atzinuńi, ka labprāt vairāk piedalītos analītiski 

pētnieciskajā darbā. Tātad ir iespējas, kur programmai augt un attīstīties. 

No visiem aptaujātajiem maģistrantiem tikai viens neieteiktu citiem studēt 

RISEBA. 

 

 Aptaujas par mācību procesu framents 

 

Mācību procesa norises efektīvākai izvērtēńanai pēc katra kursa novadīńanas 

maģistranti tiek aptaujāti, lai uzzinātu viľu viedokli gan par konkrētā studiju kursa 

nozīmīgumu un apjoma pietiekamību programmas ietvaros, gan pasniegńanas efektivitāti. 

Ńī atgriezeniskā saite ļauj programmas direkoram savlaicīgi konstatēt mācībspēku un 

studējońo sadarbības līmeni, kā arī vērtēt kursa pasniegńanas kvalitāti, un vajadzības 

gadījumā lemt par nepiecieńamajiem uzlabojumiem vai izmaiľām. 

Maģistranti par visnozīmīgakajiem kursiem uzskata tos, kas arī ir programmas 

pamatkursi. Piemēram, priekńmets „Sabiedrisko attiecību teorija un prakse‖, ko vada 

docētāja Z.Ńneidere, ir izpelnījies viennozīmīgi pozitīvu novērtējumu no daņādiem 

aspektiem: 90% respondentu tā praktiko lietderību vērtē kā  augstu ( 10% kā labu), tāpat  

arī tiek vērtēts nozīmīgums kursa ietvaros. 

Priecē, ka pasniedzēji spēj savu priekńmetu pasniegt interesanti, neparasti, radońi, 

tā, piemēram, augstu un labu novitātes līmeni maģistranti atzīmē priekńmetā  

„Organizācijas vadīńana‖ ( 66,6%), „Statistiskās metodes sabiedriskajās attiecībās‖ 

(83,3%),  „Valsts, privātā un sabiedriskā sektora interaktīvā loma publiskajā telpā‖ un  

„Sabiedrisko attiecību teorija un prakse‖ (abās pa 90,9%). 

Studējońiem ir augstas prasības pret pasniedzējiem, no kuriem tiek sagaidīta augsta 

erudīcija, spēja radīt interesi par pasniedzamo priekńmetu, prasme saprotami izklāstīt vielu, 

nodibināt un uzturēt labu kontaktu ar auditoriju. Par pareizu kadru politiku liecina visumā 

labais pasniedzēju vērtējums. 83,3% respondentu kā augstu un labu vērtē N.Gūtmaľa 

erudīciju, 88,9% par zinońu uzskata -R.Vīru.  Īpańs gandarījums par Z.Ńneideres 

novērtējumu: 100% studējońo pasniedzējas erudīciju vērtē kā augstu vai labu, 100% atzīst, 

ka viľa spējusi radīt interesi par priekńmetu, ka izveidojies labs savstapējais kontakts. 

Studentiem nav nekādu pretenziju pret to, kā Z.Ńneidere, R.Vīra, I.Bērziľń, J.Vanags 
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uzdod veikt patstāvīgos uzdevumus, taču ir pasniedzēji (I.Gudele), par kuriem treńā daļa 

studējońo atzīmējuńi, ka informācija par veicamajiem uzdevumiem nav bijusi savlaicīga. 

Ļoti būtiski, kā mācībspēks prot pasniegt vielu, kā sareņģītas lietas prot padarīt 

saprotamas. Ńajā ziľā tikai augstu un labu novērtējumu izpelnījuńies pasniedzēji J.Vanags ( 

Komercdarbība) un  Z.Ńneidere (Sabiedrisko attiecību teorija un prakse). 

Lielākās daļas docētāju stāja un valoda tiek vērtēta kā laba, tāpat pozitīvi, ka 

studējońajiem ir iespējams kontaktēties ar mācībspēkiem arī ārpus nodarbībām 

konsultāciju laikā vai pa e-pastu. Par mācību procesa demokrātisko raksturu liecina tas, ka 

visās anketās ir atzīts, ka nodarbību laikā ir iespēja uzdot jautājumus un  uzzināt sev 

svarīgu informāciju, kā arī piedalīties diskusijā. 

Mācību pocesa uzlabońana var turpināties mācību metodisko līdzekļu uzlabońanas 

virzienā. Ne ar visu docētāju sagatavotajiem materiāliem studējońie ir apmierināti. 

 

Padziļinātās intervijas ar 2. kursa maģistrantu M. Tīsu analīze un interpretācija 

Gatavojoties 2011.gada 24. februāra „Integrētās sabiedrisko attiecību 

kumunikācijas‖ programmas sēdei, lai labāk izzinātu studentu vajadzības, notika 

padziļinātā intervija ar 2. kursa maģistrantu M.Tīsu, studējońo ar neprofilējońu iepriekńēju 

izglītību (mācību ilgums 2,5 gadi). 

Maģistrants kopumā pozitīvi novērtē mācību procesu,  telpu aprīkojumu, mācību 

tehnisko nodrońinājumu.  

Atzīstot, ka mācību gaitā ir izveidojusies izpratne par sabiedriskajām attiecībām, 

students pareizi norāda, ka tā vēl tiks nostiprināta  praksē un maģistra darba izstrādes gaitā. 

Var piekrist, ka  praktisku uzdevumu varēja būt vairāk arī mācību priekńmetu ietvaros, lai 

teorija vairāk tiktu saistīta ar praksi jau no pirmajām studiju dienām. Pamatots ir M.Tīsa 

aizrādījums, ka lietas, kas pasniedzējam ir pańsaprotamas (preses konferenču, mediju 

pasākumu, mediju monitoringu, preses brīfingu uzbūve un norise), daudziem studentiem ir 

zināmas tikai teorētiski, tādēļ visvērtīgākā būtu mācīńanās praksē, pańiem tās organizējot, 

pēc M.Tīsa vādiem: „...biju gaidījis daudz vairāk praktisku nodarbību, kur studenti 

pasniedzēju vadībā risinātu/modelētu reālas situācijas‖.  

Students augstu vērtē pasniedzēju profesionalitāti, zināńanas savā priekńmetā, 

orientēńanos daņādās teorijās un autoros, taču pasniedzējiem vajadzētu prast ieinteresēt 

studentus pańiem apgūt ńos pirmavotus un nesamierināties tikai ar nodarbībās sniegtajiem 

pārskatiem, tātad konsekventāk pieprasīt teorētisko materiālu studēńanu un to kontrolēt. 

Maģistrants vērtē, ka apstākļos, kad mācību kursa ietvaros daņādu konkrētu 

uzdevumu veikńanai nav iespējams atvēlēt tik daudz laika, cik būtu nepiecieńams, 

pasniedzējam vairāk vajadzētu domāt par sabiedrisko attiecību speciālista 

pamatinstrumentu iedońanu, piemēram, „ir izstāstīts, kā uzrakstīt preses relīzi, bet nav 

iemācīts, kā to izdarīt vislabāk‖. Tas attiecas arī uz preses konferenču organizēńanu, 

kampaľu veidońanu. 

Maģistranti uzskata, ka kampaľu plānońanā pasniedzēju uzraudzība un kontrole ir 

bijusi nepietiekońa, viľi būtu vēlējuńies lielāku „stāvēńanu blakus un mēģinājumu grupu 

uzvedināt uz, viľaprāt, vienīgo un optimālo risinājumu‖. Tomēr diez vai var piekrist, ka 

„jābūt katra soļa saskaľońanai ar studentu‖. Atgriezeniskajai saitei nenoliedzami jābūt, 

taču maģistrantiem jau jāprot samērā patstāvīgi risināt daņādus uzdevumus, uzľemties 

atbildību, uz ko arī pasniedzēji viľus mudina.  
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Mārtiľń Tīsa izvirzīja vairākus konstruktīvus, interesantus priekńlikumus, kuru 

ievieńana būtu apsprieņama. 

1. Lai nodrońinātu studentus ar kvalitatīviem mācību materiāliem, augstskola varētu 

pieprasīt tos izstrādāt pēc vienota standarta un tiem būtu jāiztur RISEBA „kvalitātes 

kontrole‖.  

2. Ļoti rūpīgi jāizvēlas pasniedzēji, un jāļauj to izvēlē iesaistīties arī studentiem. „Tiem 

ir jābūt cilvēkiem, kas rada interesi par mācību procesu un liek justies studentam kā 

zaudētājam, brīdī, kad nav iespējams apmeklēt kādu no pasniedzēja lekcijām. Tiem ir 

jābūt harizmātiskiem, interesantiem un profesionāliem cilvēkiem…‖.  

Jātzīmē, ka profesionāļu piesaiste programmai notiek visu laiku. Katru pasniedzēju 

studenti kursa beigās vērtē un studenti vienmēr tiek rosināti izteikt savu viedokli par 

mācību procesu. Ja rodas ńaubas par kāda pasniedzēja kvalifikāciju, ńis jautājums tūlīt 

tiek risināts. 

3. RISEBAi vairāk jāsadarbojas ar uzľēmējiem, un studenti jau no mācību procesa 

sākuma  jāiesaistā reālu projektu veikńanā.  

 

4.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Latvijas Republikas Ministru kabinets ar 2000. gada 26. jūlija rīkojumu Nr. 364 

(prot.Nr. 33., §8) apstiprinājis RISEBA Satversmi, kurā paredzēta studējońo līdzdalība 

sekojońās koleģiālajās lēmējinstitūcijās: 

 RISEBA satversmes sapulcē; 

 RISEBA Senātā. 

Tas nozīmē likumīgu nepiecieńamību un atļauj nodrońināt studējońo aktīvu 

iesaistīńanu visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu un organizāciju, kā arī ar 

ārpus studiju darbību. 

RISEBA studējońiem tiek dota un vienmēr tiek atbalstīta iespēja piedalīties studiju 

procesa vērtēńanā un pilnveidońanā. 

RISEBA darbojas studējońo pańpārvalde. RISEBA studentu Padome tika izveidota 

pirms septiľiem gadiem. Viens no Padomes dibināńanas pamatmērķiem ir studentu 

saskarsmes veidońana un aktivitātes veicināńana. Studentu Padome tā ir kopiena, kurā 

veidojas studentu dzīve, rodas studentu idejas, notiek aktīva kopdarbība jebkurā projektā, 

tiek dota iespēja katram studentam pańrealizēties, komunicēt ar citu augstskolu Studējońo 

pańpārvalņu pārstāvjiem un patstāvīgi sadarboties ar Latvijas uzľēmumiem. RISEBA 

Studentu Padome ir Latvijas Studentu Apvienības locekle, kas dod vislielākās iespējas 

dalīties pieredzē un apspriest gan ar studijām, studentu dzīvi un sabiedriskām aktivitātēm 

saistītās problēmas, gan arī ar visu izglītības sistēmu kopumā.  

RISEBA studentu Padome pārstāv studentu intereses visās augstskolas un valsts 

institūcijās, un arī ārzemēs.  

Studējońiem tiek arī piedāvāta iespēja tikties ar augstskolas vadību, administrāciju 

un katedru vadītājiem. Ikdienas jautājumus ar administrāciju risina studiju programmas 

administratori un studentu pańpārvalde.  

Studējońie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidońanā var realizēt, izsakot savas 

vēlmes tieńajam studiju kursa pasniedzējam, studiju programmas administratorēm  un  

programmas direktorei.  
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Studējońie savu viedokli par problēmjautājumiem var izteikt arī studiju 

programmas Padomē, kurā ir iekļauti studējońo pārstāvji no katras grupas (par studiju 

programmas Padomi skatīt 2.6.1.). Studējońo pārstāvji piedalās arī Programmu Padomes 

lēmumu pieľemńanā attiecībā pret izmaiľām studiju programmā (nolikumu  par studiju 

programmas Padomi skatīt 19. pielikumā).  

RISEBA studējońo viedokļi par mācību darba kvalitāti tiek iegūti daņādos veidos, 

piemēram, izmantojot gan neformālo saskarsmi ar studējońiem, gan formālu kursu 

novērtējumu (aptauja ar anketas palīdzību), gan veicot individuālu studējońo aptauju 

(padziļinātā intervija). 

RISEBA regulāri, katru studiju gadu, visos studiju kursos tiek veiktas studējońo 

aptaujas par studiju programmas realizācijas gaitu, mācībspēku darba kvalitāti, kursa 

nozīmīgumu programmas ietvaros, kas ļauj izsekot studiju programmas novērtējumam no 

studējońo viedokļa, kā arī studiju darba organizācijas kvalitātei. 

Aptaujas anketas paraugs ir pievienots 18. pielikumā.  

Vienlaicīgi ar studējońo aptaujām, kurās iezīmējas kā pozitīvās tā negatīvās 

tendences studiju gaitā, regulāri tiek organizētas arī studentu grupu sanāksmes, kuras vada 

studiju programmas direktors. Tajās studenti tiek iepazīstināti ar studiju procesa turpmāko 

attīstību, jauniem studiju kursiem un akadēmisko personālu. Sanāksmēs studenti tiek 

iztaujāti par tā brīņa studiju procesa kvalitāti un studiju organizatoriskajām problēmām. 

Ńajās sanāksmēs piedalās arī attiecīgās nodaļas administratori. Nepiecieńamības gadījumā 

tiek uzaicināti arī mācībspēku pārstāvji. Sapulcēs iegūtā informācija tiek apkopota un 

analizēta.  

Gan uz anketēńanas gan studentu grupu sanāksmju materiālu bāzes tiek veiktas 

operatīvas korekcijas gan studiju saturā, gan pasniegńanas formā. Vienā gadījumā studiju 

kursā ―Komunikācijas teorija un prakse‖ semestra vidū tika nomainīts pasniedzējs.   

Programmas Padomes un studējońo sanāksmju protokoli pieejami Sociālās 

komunikācijas katedrā. 
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5. Studiju programmas rezultāti 
5.1. Studējošo darbu kvalitātes un to atbilstība studiju programmas līmenim 

Katrā maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība‖ studiju kursā 

ir noteikta kursa novērtējuma struktūra un kontroles formas, kas tiek apstiprinātas 

augstskolas Metodiskajā padomē. Katra studiju kursa ietvaros, lai iegūtu paredzēto 

kredītpunktu skaitu, studentiem sekmīgi jānokārto visi paredzētie pārbaudījumi un gala 

eksāmens. Lai pārbaudījumu prasības atbilstu studiju programmas mērķiem, katra 

pārbaudījuma un eksāmena saturu apstiprina attiecīgās katedras vadītājs vai studiju 

programmas direktors. Vērtēńanas objektivitātes nodrońināńanai akadēmiskais personāls 

apstiprina pie attiecīgas katedras vadītāja vai programmas direktora arī pārbaudījumu un 

eksāmenu metodes.  

Studējońo zināńanu kvalitātes prasības atbilst studiju programmas mērķiem un LR 

pieľemtajiem ECTS (European Credit Transfer System) standartiem. Kopumā studiju 

programmā ir paredzēti 46 pārbaudījumi personām ar iepriekšēju neprofilējošu izglītību 

(skat. tab.5.1.) un 34 pārbaudījumi personām ar iepriekšēju profilējošu izglītību (skat. 

tab.5.2.). 

 

5.1. tabula 

 

Maģistra studiju programmas  “Sabiedrisko attiecību vadība 

 pārbaudījumu skaits un veids (studējošiem ar iepriekšēju neprofilējošu izglītību) 

 

Studiju 

gads 

Kontroldarbs/p

atstāvīgais 

darbs 

Eksāmens Prakses 

aizstāvēšana 

Maģistra darbs, 

aizstāvēšana 

Kopā 

1. 14 13 2  29 

2. 8 7 1  16 

3.    1 1 

 

 5.2. tabula 

 

Maģistra studiju programmas  “Sabiedrisko attiecību vadība 

 pārbaudījumu skaits un veids (studējošiem ar iepriekšēju profilējošu izglītību) 

 

Studiju 

gads 

Kontroldarbs/p

atstāvīgais 

darbs 

Eksāmens Prakses 

aizstāvēšana 

Maģistra darbs Kopā 

1. 17 15 1  33 

2.    1 1 

 

Aizstāvēto maģistra darbu tēmas ir saistītas ar daņādām komunikācijas jomas 

problēmām un skar gan organizācijas iekńējo, gan ārējo komunikāciju, integrēto 

komunikāciju, organizācijas tēlu, kultūru, reputāciju  un sociālo atbildību, kas atbilst 

studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība‖ mērķiem. Zemāk tiek piedāvātas 

2009.-2010.  un 2010.-2011. studiju gada labāko maģistra darbu tēmas: 

Korporatīvās sociālās atbildības pilnveidońana atbilstońi noteiktajai korporatīvajai 

identitātei SIA „Oriflame Latvija‖.  

Iekńējās komunikācijas analīze uzľēmumā „MTG Latvija‖.  
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SIA „Latvijas Mobilais Telefons‖ sponsorēńanas stratēģija kā uzľēmuma tēla veidońanas 

instruments. 

Darbinieku loma AS „Gutta‖ korporatīvajā kultūrā. 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons‖ komunikācija ar klientiem – izpēte un ieteikumi. 

Sabiles Vīna svētku komunikāciju aktivitāńu novērtējums. 

SIA „Apranga‖ iekńējās komunikācijas analīze un aktivitāńu plāna izstrāde tās 

pilnveidońanā. 

Biedrības „Latvijas Dņudo federācija‖ komunikācijas novērtējums. 

RISEBA augstskolas iekńējās komunikācijas izpēte. 

SIA „Narvesen Baltija‖ darbības novērtējums sociālajos tīklos. 

AS „Latvijas Krājbanka‖ mājas lapas kā ārējā komunikācijas līdzekļa novērtēńana. 

5.2. Studējošo progresa statistika 

Profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība” tiek 

realizēta kopń 2007.gada septembra. 2010. gada februarī programmu absolvēja pirmie 12 

absolventi. 

Studējońo mācību darba rezultāti, kopumā ir vērtējami pozitīvi. Profesionālās 

augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība‖ 

absolventu iegūto zināńanu un prasmju kvalitātes galvenais rādītājs ir maģistra darbu 

novērtējumi. 2009.-2010. studiju gadā vidējais maģistra darbu novērtējums ir 7,21 balle, 

2010.-2011. studiju gadā maģistra darbu vidējais vērtējums ir 7,32 balles. 

Ńis rādītājs ir ļoti līdzīgs studējońo mācību darba rezultātiem, kur vidējā svērtā 

atzīme 2009.-2010. un  2010.-2011. studiju gada absolventiem bija 7,53 balles. 

2010.-2011. studiju gadā maija mēnesī paredzēta vēl viena maģistra darbu 

aizstāvēńana studējońiem ar iepriekńēju profilējońu izglītību. Arī topońo absolventu vidēji 

svērtais sekmju rādītājs ir starp 7 un 8 ballēm (7,45). 

5.3. tabula 

 

Absolventu sekmju novērtējumu (% no vērtējumu kopskaita) statistika 

 

Akadēmiskais 

gads 

Vērtējums, balles 

10 9 8 7 6 5 4 

2010/2011 13,8% 27,6% 34,5% 17,2% 3,4% 1,7% 1,7% 

2010/2011 4,4% 24,6% 38,9% 22,8% 6,7% 1,8% 0,9% 

2009/2010 6,48% 25,93% 42,13% 17,13% 5,56% 2,31% 0,46% 

 

 Absolventu sekmju novērtējumu statistika rāda tendenci, ka vislielākais īpatsvars  

studējosńo sekmju vērtējumos  ir 8 ballēm (vairāk kā 1/3), aptuveni ¼ daļu no saľemto 

atzīmju kopskaita veido vērtējums – 9 balles. 
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5.3.  Absolventi 

5.3.1.   Absolventu skaits 

2010. gada februārī maģistra studiju programmu „Sabiedrisko attiecību vadību‖, 

tobrīd „Integrētās sabiedrisko attiecību komunikācijas”    absolvēja pirmie 12 absolventi, 

kas ir 67% no 2007./2008. akadēmiskajā gadā 1. kursā imatrikulētajiem maģistrantiem. 

2011. gada februārī maģistra studiju programmu  absolvēja 19 absolventi, kas ir 

61,3% no 2008./2009. akadēmiskajā gadā 1. kursā imatrikulētajiem maģistrantiem. 

5.3.2.   Iegūtā darba /karjeras kvalitāte 

Programmas absolventi strādā vadońajās Latvijas bankās, vietējos un starptautiskos 

uzľēmumos, piemēram: Aizkraukles banka, Nordea bank, Latvijas Krājbanka, SIA 

"Ruukki Latvija", SIA „Latvijas Mobilais Telefons‖ , SIA „Narvesen Baltija‖, Latvijas 

Gaisa satiksme, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga‖, AAS „ERGO Latvija‖, Rīgas 

Brīvostas pārvalde.  

Pēc studiju beigńanas profesijā strādā vai dara darbu, kas daļēji atbilst profesijai, 

mazākā daļa absolventu (aptuveni 30%).  Ekonomiskā krīze izraisījusi mazāku  

pieprasījumu pēc sabiedrisko attiecību speciālistiem,  un bezdarbs valstī nevar neatstāt 

iespaidu arī uz absolventu darba iespējām. Tomēr darbs, ko izpilda lielākā daļa absolventu, 

ir saistīts ar informācijas sniegńanu, sadarbību ar medijiem, klientu konsultēńanu, mājas 

lapu uzturēńanu vai savas pilsētas, firmas popularizēńanu, daņādu aktivitāńu koordinēńanu. 

Līdz ar to var secināt, ka studējońie ieguvuńi savai pańreizējai darbībai nepiecieńamas 

zināńanas un iemaľas un pamatu karjeras izaugsmei. 

5.3.3.   Absolventu asociācija 

Lai arī RISEBA nav savu absolventu asociācijas, tomēr augstskola uztur saikni  ar 

absolventiem un seko līdzi viľu karjeras attīstībai. Augstskolas 15 gadu jubilejas svinību 

ietvaros notika absolventu salidojums, kurń apvienoja daņādu gadu absolventus, profesorus 

un mācībspēkus. Sekojot RISEBA attīstības stratēģijai, 2009. gadā darbu uzsāka 

absolventu aktivitāšu koordinators. Viľa uzdevums ir izveidot absolventu tīklu un izveidot 

augstskolā atbalsta sistēmu, lai nodrońinātu ilgstońu un auglīgu absolventu, studentu, 

mācībspēku un administrācijas sadarbību gan absolventu tālākizglītības jomā, gan kopīgu 

projektu veidońanā, gan iesaistot absolventus akadēmiskajā darbībā.  

5.3.4.   Absolventu aptaujas un to analīze 

Tā kā programma absolvēta gan 2010. gadā, gan 2011., bija iespēja salīdzināt, kā 

mainījies tās vērtējums. Ńīs izmaiľas bija svarīgi fiksēt arī tādēļ, ka programmas vadība 

darīja visu, lai veiktu uzlabojumus pēc akreditācijas komisijas ieteikumiem. Iepriecina, ka 

progresu novērtējuńi arī bijuńie studējońie. Piemēram, nomainīti pasniedzēji, kurus pirmie 

maģistranti vērtējuńi kā ne visai zinońus un interesantus, 2011. gada absolventi savus 

docētājus vērtējuńi krietni augstāk nekā iepriekńējais izlaidums. Taču arī ńogad netrūkst 

ierosinājumu, ka pasniedzējiem jādomā, kā ieinteresēt studējońos par savu priekńmetu, 

piedāvāt jaunākās aktualitātes. Maģistranti būtu vēlējuńies bieņāk tikties ar vieslektoriem.  
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Abu gadu absolventu anketās izskan doma, ka vairāk vajadzējis praktisku 

nodarbību, vairāk reālu uzdevumu un vingrinājumu, ka tas būtu palīdzējis vieglāk uzsākt 

patstāvīga darba gaitas. 

100% visi respondenti atzinuńi, ka studējuńi ńajā specialitātē tādēļ, ka tā viľus 

interesējusi, daņi pieminējuńi arī apmierinońo studiju grafiku.  

Lielākā daļa 2011. gada absolventu atzīst, ka viľu cerības studējot RISEBA, 

piepildījuńās vai daļēji piepildījuńās, kopumā 83%.  Tomēr, katru gadu ir arī pa kādam 

absolventam, kas atzīst, ka jūtas vīlies. 

Svarīgi bija noskaidrot, kā ar laika atstarpi absolventi vērtē savas studijas. Un 

jāatzīst, ka 2011. gadā beiguńie visos rādītājos augstskolas devumu vērtējuńi par balli vai 

divām augstāk. Piemēram, ńī gada absolventi galvenokārt programmu vērtējuńi kā labu, bet 

2010. gadā – vairāk kā viduvēju. Arī iegūto zināńanu vērtējums 2011. gadā beiguńajiem ir 

galvenokārt „labs‖, vai „ļoti labs‖, bet 2010. – „labs‖ vai „vidējs‖. Īpańi lielas izmaiľas ir 

saistībā ar praktisko iemaľu apgūńanu – treńā daļa ńī gada respondentu tās vērtē kā ļoti 

labas, pārējie kā labas. Studiju nodrońinājums kopumā atzīts par labu, bet par bibliotēkas 

resursu pietiekamību vērtējums svārstās no laba līdz vājam. Protams, studentu vēlmes pēc 

bagātas  bibliotēkas ir saprotamas, un bibliotēka sistemātiski ir jāpapildina ar jauniem 

izdevumiem. Iespējams, ka arī studējońie ńajā procesā varētu piedalīties aktīvāk, iesakot 

vajadzīgās grāmatas.  

5.4.  Programmas reputācija 

Maģistra programmas reputāciju Latvijā var raksturot ar sekojońiem faktiem: 

darba devēji labprāt pieľem darbā absolventus un augstu novērtē viľu zināńanas līmeni,  

vairāk kā 50% no imatrikulētajiem studējońiem informāciju par programmu ir ieguvuńi no 

draugiem;  

30% no aptaujātajiem 1. un 2. kursa studējońiem atzīst, ka programmas kvalitāte noteica 

viľu izvēli studēt programmā "Sabiedrisko attiecību vadība", 35% atzina, ka programma 

nodrońina labas tālākās karjeras iespējas, kas viennozīmīgi liecina, ka programmai ir laba 

reputācija. 

Darba devēju aptaujas norāda uz programmas absolventu kvalitāti un attiecīgi programmas 

reputāciju.  

Darba devēji kopumā:  

augstu novērtē studentu un absolventu zināńanu līmeni;  

augstu tiek novērtēts studentu un absolventu radońums un prasme pielietot zināńanas 

praksē;  

atzinīgi tiek vērtēta absolventu spēja pilnveidoties. 

Darba devēji labprāt attīsta sadarbību ar RISEBA „Sabiedrisko attiecību vadības‖ 

studiju programmu prakńu vietu nodrońināńanā studējońiem. Būtisks rādītājs studiju 

programmas reputācijai ir noslēgtie ilgtermiľa sadarbības līgumi par prakńu vietu 

nodrońināńanu ar medijiem, uzľēmējiem, valsts institūcijām, sabiedriskā labuma 

organizācijām, kā arī noslēgtais plańas sadarbības līgums ar nozares profesionāļu 

asociāciju-Latvijas Asociāciju sabiedrisko attiecību profesionāļiem. 

Programmas reputāciju parāda studējońo atzinīgie vērtējumi par studiju kvalitāti, 

par programmā iesaistītajiem mācībspēkiem un studiju procesu kopumā. Visaugstāk tiek 

vērtēta tieńi lekciju kvalitāte un nodarbībās izmantoto metoņu daudzveidība. Ļoti atzinīgi 

tiek novērtēta arī programmas administrācija. 
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Programmas reputāciju nosaka arī nozares speciālistu piekrińana veikt akadēmisko 

darbu ńajā programmā, piedalīties programmas realizācijā. Pieaicinātā akadēmiskā 

personāla profesionalitāti apliecina gan viľu profesionālā, gan pētnieciskā darbība,  dalība 

daņādos projektos, gan saľemtie apbalvojumi. 

Studiju programmu vada ekonomiste, inņeniere, sociālo zinātľu maģistre, 

doktorante ar  vairāk kā 10 gadu pieredzi sabiedrisko attiecību jomā un 10 gadu pieredzi 

augstākās izglītības studiju programmu vadīńanā.  
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6. Studiju programmas attīstības plāns 

Studiju programmas sistemātiska pańnovērtēńana un diskusijas par studiju 

programmas saturu un organizāciju nodrońina studiju programmas kvalitāti un vēlamo 

attīstības dinamiku. RISEBA studējońie ir galvenais studiju procesa subjekts, tāpēc 

studijas un pētniecība RISEBA ilgspējīgai attīstībai jāīsteno tā, lai: 

 iespējas iegūt augstāko izglītību tiktu nodrońinātas visiem, kas to vēlas un 

kas var to apgūt; 

 garantētu grādu, kvalifikāciju, kā arī attiecīgo zināńanu kvalitāti un 

absolventu konkurētspēju darba tirgū; 

 nodrońinātu akadēmiskā personāla atjaunońanos tuvākajā nākotnē. 

Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams: 

 Palielināt studējońo līdzdalību studiju procesā, tai skaitā, metodiskā 

nodrońinājuma un akadēmiskā personāla vērtēńanā, lai studenti kļūtu par 

aktīvākiem studiju procesa līdzdalībniekiem un reāliem pasniedzēju 

palīgiem kvalitātes paaugstināńanā. 

 Palielināt studējońo līdzatbildību par savu studiju programmu 

pańnovērtējumu ziľojumiem, RISEBA Senāta, katedru lēmumu 

sagatavońanu un izpildi, ar mērķi uzlabot dialogu starp studentiem un 

programmu pasniedzējiem.  

 Stimulēt informācijas tehnoloģiju (IT) plańāku izmantońanu studiju procesā, 

lai aktivizētu IT klātbūtni studenta un pasniedzēja savstarpējā saskarsmē un 

tādējādi padarītu studiju procesu efektīvāku.  

 Pievērst īpańu uzmanību iekńējo komunikāciju pilnveidońanai, lai uzlabotu 

augstskolas esońo un radītu jaunu IT infrastruktūru, lai RISEBA tīkla 

darbība garantētu studiju nepiecieńamo kvalitāti.  

 Veicināt studējońo līdzdalību pētījumu projektos, lai studējońos iesaistītu 

aktuālu zinātnisko problēmu risināńanā, palielinot studējońo nodarbinātību 

zinātnē un piedāvājot studējońiem iztikas līdzekļu papildu ieguves veidus.  

 Turpināt stimulēt studentu apmaiľas programmas, garantējot un sekmējot 

akadēmiskā personāla un studējońo mobilitāti.  

 Veicināt studiju internacionalizāciju, piesaistot studējońos un profesorus no 

ārvalstīm.  

 Attīstīt RSEBAA stipendiju programmas sekmīgākajiem un radońākajiem 

studējońiem. 

 

RISEBA Daugavpils filiāles studiju programmas attīstības galvenie virzieni atbilst 

kopējai  RISEBA attīstības koncepcijai. 

 

Augstākās izglītības programmas attīstības plāna izveidei būtiski ir kritiski izvērtēt 

esońo situāciju. Lai noskaidrotu augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

„Sabiedrisko attiecību vadība‖ nozīmību, atbilstību tirgus prasībām, perspektīvu no 

ekonomikas attīstības viedokļa, tika veikta iekńējā un ārējo apstākļu diagnostika.  
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Studiju programmas iekšējā diagnostika 

 

Kritēriji Stiprās puses Vājās puses 

Pieredze tirgū Uzkrāta pieredze organizējot 

studijas no 2007.g. 

 

Programmas saturs Skaidrs programmas mērķis, 

uzdevumi, iegūstamie rezultāti. 

Moduļu sistēma un studiju kursu 

loģiskā secība. 

 

Mācībspēki 

 

Kvalificēts  akadēmiskais 

personāls. 

Augsts programmas realizācijā 

iesaistīto doktoru īpatsvars. 

Augsta akadēmiskā personāla 

zinātniski pētnieciskā aktivitāte. 

Veidojas stabils pasniedzēju 

sastāvs 

Mazs  ārvalstu 

vieslektoru īpatsvars. 

 

Mācību metodes/ 

process 

Studiju laikā studenti izstrādā 

daņādus projektus un patstavīgos 

darbus saistītus ar reālo darba vidi. 

Veic individuālo un grupas 

projektu prezentācijas. 

Veic situāciju analīzes un piedalās  

simulāciju spēlēs. 

Sagatavoti programmas realizācijai 

nepiecieńamie mācību metodiskie 

materiāli un līdzekļi. 

 

Nepietiekońi iesaistīti: 

studējońie reālu 

projektu veikńanā. 

Nepiecieńams vēl 

vairāk praktisku 

nodarbību, kur studenti 

risinātu/modelētu reālas 

situācijas.  

Studiju materiāli 

tehniskais 

nodrońinājums 

Laba IT bāze mācību procesa 

nodrońināńanai (t.sk. datu bāzes). 

Ir iespējas paplańināt bibliotēkas 

resursus. 

Laba mācību bāze un 

infrastruktūra. 

Labs nodrońinājums ar multimediju 

tehnoloģijām. 

Bibliotēkas resursu 

pietiekamība.  

Studējońie  Augsts programmas novērtējums 

no studējońiem. 

Jūtams studējońo skaita 

kritums. 

Sadarbība Izveidota sadarbība ar darba 

devējiem un profesionāļu 

asociāciju. 

 

Programmas cena Konkurences spējīga Relatīvi augsta. 

Nav paredzētas budņeta 

vietas un mācību 

maksas atlaides par 

labām sekmēm. 

Apmācības valoda Latvieńu, krievu valodas Angļu valoda 

Administratīvais 

personāls 

Kvalificēta programmas direktore 

un administratores 
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Studiju programmas ārējo apstākļu diagnostika 

 

Kritēriji Iespējas Draudi 

Konkurences 

intensitāte 

Turpināt programmas iekńējo 

attīstību, ievērojot izmaiľas 

Latvijas darba tirgū un svarīgākās 

pasaules attīstības tendences. 

Līdzīgu studiju 

programmu piedāvājums 

citās augstskolās, t.sk. ar 

budņeta vietām, spēcīga 

konkurence. 

Pirktspēja/inflācija Studiju kredīti. Ierobeņoti finanńu 

līdzekļi studēt 

gribētājiem. 

Demogrāfiskā 

situācija 

Studiju kursu nodrońināńana angļu 

un krievu valodās potenciālajiem 

ārvalstu studējońiem. 

Pasliktinās. 

Ekonomiskā 

situācija 

 Nelabvēlīga ekonomiskā 

situācija valstī. 

Akadēmiskais 

personāls 

Ārvalstu vieslektoru piesaistīńana. 

Akadēmiskā personāla 

kvalifikācijas un profesionālās 

meistarības paaugstināńanas 

sekmēńana. 

Valstī trūkst augsti 

kvalificēti pasniedzēji  

ar doktora grādu 

komunikācijas jomā 

Valdības politika/ 

likumdońana 

 Nepietiekońi sakārtota 

valdības politika un 

likumdońana augstākās 

izglītības jomā. 

 

Pamatojoties uz studiju programmas diagnostiku, studējońo aptauju un ilgāka laika 

perioda praktisko pieredzi tika izstrādāts sekojońas maģistra studiju programmas 

"Sabiedrisko attiecību vadība" attīstības plāns, skatīt tabulu 6.1.: 

 

6.1.tabula 

Studiju programmas "Sabiedrisko attiecību vadība" attīstības plāns 

 

Pasākums Termiľš 

Maģistra studiju programmas realizācija un attīstība  

Stratēģiskais mērķis – pārkreditēt programmu, palielināt studējońo 

skaitu un pilnveidot studiju procesu. 

1. Veikt studiju programmas pańnovērtējumu un stratēģisko 

plānońanu sadarbībā ar ārvalstu partneriem un darba devējiem. 

2. Pārskatīt studiju kursu saturu saskaľā ar mūsdienu prasībām. 

3. Ieviest jaunus aktuālus ierobeņotās izvēles priekńmetus, lai dotu 

iespēju sekot mūsdienu tendencēm tautsaimniecībā. 

4. Ieviest konkurences principu ierobeņotās izvēles priekńmetiem, lai 

nodrońinātu maksimālu studiju procesa kvalitāti.  

5. Veikt kvalitātes iekńējo auditu.  

6. Izvērtēt studiju programmas satura un apjoma atbilstību tirgus 

prasībām. 

 

2011.g.-2012.g. 

 

Reizi gadā 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

 

Reizi gadā 

Reizi gadā 

Reizi gadā 
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7. Lekciju konspektu, metodisko materiālu  atjaunońana. 

8. Mācību programmas elektroniski informatīvās bāzes attīstīńana. 

 

9. Kompleksās lietińķās spēles ievieńana programmā. 

10. Palielināt informācijas resursu iegūńanas iespējas, paplańināńot 

bibliotēkas fondu ar specializēto literatūru. 

11. Mācībspēku apmaiľa ar sadarbības augstskolām. 

12. Veikt maģistra darbu izstrādāńanas un aizstāvēńanas rezultātu 

analīzi. 

13.  Iesaistīt programmas īstenońanā praktizējońus, kvalificētus 

pasniedzējus. 

Nepartraukti 

Nepārtraukti 

2011.g.  

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

Reizi gadā  

Nepārtraukti 

Akadēmiskā personāla zinātniski-pētnieciskais darbs un attīstība   

1.  Iesaistīt jaunus mācībspēkos, īpańi ar doktora grādu pedagoģiskajā 

procesā, radot apstākļus viľu profesionālās un pedagoģiskās 

attīstības iespējām.  

2.  Veicināt RISEBA akadēmiskā personāla kvalifikācijas attīstību 

piedaloties starptautiskās konferencēs, semināros, kursos utt.. 

3.  Izstrādāt situācijas aprakstus (cases), piedaloties starptautiskā 

biznesa situāciju rakstīńanas un risināńanas konkursos. 

4.  Piedalīties zinātniskos pētījumos, projektos, paplańināt sadarbību ar 

Latvijas un ārvalstu augstskolām zinātnisko publikāciju veidońanā. 

5.  Veicināt RISEBA mācībspēku ārvalstu pedagoģisko pieredzi, 

vadot nodarbības ārvalstu augstskolās. 

Nepārtraukti 

 

 

Nepārtraukti 

 

2010./2011.g. 

Nepārtraukti 

 

Nepārtraukti 

Maģistra studiju programmas materiāltehniskā attīstība  

1.   Rast iespēju paplańināt auditoriju skaitu augstskolā. 

2.   Modernizēt datoru nodrońinājumu atbilstońi RISEBA attīstības  

plānam. 

3.  Palielināt RISEBA nodrońinājumu ar audio, foto un videotehniku. 

 

 

4.  RISEBA vienotās informācijas sistēmas (kuras sastāvdaļa ir 

MOODLE) ievieńana e-komunikācijai ar studējońiem un 

nodrońināńanai ar mācību materiāliem. 

2011.g.septemb

ris 

2011.g. 

septembris 

2011. 

g.septembris 

2010./2011.g. 

Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem  

1. Darba tirgus pētīńana kopā ar Darba devēju asociāciju. 

2. Sadarboties ar absolventiem. 

3. Paplańināt potenciālo darba devēju skaitu. 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

RISEBA „Sabiedrisko attiecību vadības‖ programmas attīstības plāns tiek 

aktualizēts, izvērtējot tā realizāciju katra studiju gada beigās.  
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Pielikums 
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I Pielikums 

Studiju programmas kursu apraksti 
 

Obligātās A daļas kursu apraksti 

 Inovācijas komunikācijā un IT 

 Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās attiecības 

 Masu komunikācijas teorijas 

 Organizāciju vadīńana 

 Sabiedriskās attiecības kā komunikācija 

 Publisko attiecību attīstības tendences komunikācijas zinātnē 

 Sabiedrisko attiecību ētiskie un juridiskie aspekti 

 Sabiedrisko attiecību gadījumu analīze 

 Sabiedrisko attiecību pētniecības metodes 

 Sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, privātajā un sabiedriskajā sektorā 

 Starpkultūru komunikācija un globālais mārketings 

 Statistikas metodes sabiedriskajās attiecībās 

 Stratēģiskā vadība 

 Vadības psiholoģija 

 Ņurnālistika kā komunikācija 

 

Ierobeţotās izvēles B daļas kursu apraksti 

 Ekonomiskie procesi tautsaimniecībā 

 Komunikācijas metodes sabiedriskajās attiecībās 

 Komunikācijas vadīńana un sabiedriskās attiecības Eiropā 

 Korporatīvās reputācijas vadība 

 Mūsdienu ņurnālistikas un sabiedrisko attiecību mijiedarbība 

 Politika un politiskā komunikācija 

 Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes metodes (sponsorēńana, mecenātisms, 

ziedojumi utt.) 

 Valodas prakse masu komunikācijā 

 Valsts, privātā un sabiedriskā sektora partnerības principi
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Obligātās A daļas kursu apraksti 

1. Inovācijas komunikācijā un IT 

2. Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās attiecības 

3. Masu komunikācijas teorijas 

4. Organizāciju vadīńana 

5. Sabiedriskās attiecības kā komunikācija 

6. Publisko attiecību attīstības tendences komunikācijas zinātnē 

7. Sabiedrisko attiecību ētiskie un juridiskie aspekti 

8. Sabiedrisko attiecību gadījumu analīze 

9. Sabiedrisko attiecību pētniecības metodes 

10. Sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, privātajā un sabiedriskajā sektorā 

11. Starpkultūru komunikācija un globālais mārketings 

12. Statistikas metodes sabiedriskajās attiecībās 

13. Stratēģiskā vadība 

14. Vadības psiholoģija 

15. Ņurnālistika kā komunikācija  
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Kursa nosaukums                            INOVĀCIJAS KOMUNIKĀCIJĀ UN IT 

Kursa kods:         M_COM07 

Kursa daļa::                               Obligātā  A DAĻA 

Studiju gads:         1. 

Semestris:         1. 

Zinātnes nozare:                                 Komunikācijas zinātne  

Zinātnes apakšnozare:   Komunikācijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums:         2011. gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido  28 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas   20 stundas 

Praktiskās nodarbības     6 stundas 

Praktiskā darba aizstāvēńana       2 stundas 

 

Kursa autore: Ing. Ina Gudele  

 

Kursa mērķis: paplańināt un padziļināt studējońo teorētiskās zināńanas un praktiskās 

iemaľas par inovatīvo IKT izmantońanu sabiedrisko attiecību jomā, iemācīties izmantot tās 

praktiskajā komunikācijā uzľēmumu iekńējai un ārējai komunikācijai. 

 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas:   

 iegūt informāciju par inovatīvo IKT attīstību pasaulē un Latvijā; 

 nodrońināt studējońo informētību par inovatīviem-komunikācijas un IT veidiem, to 

specifiku un pielietojumu iekńējai un ārējai uzľēmuma komunikācijai;  

 veicināt studējońos apziľu par inovatīvo IKT plańajām iespējām un potenciālu 

preču/pakalpojumu virzīńanai tirgū; 

 izveidot praktiskas iemaľas inovatīvo-komunikācijas veidu izmantońanai 

uzľēmuma darbībā; 

 iemācīt sadalīt auditoriju noteiktās mērķa grupās un katrai no tām spēt piemeklēt 

vajadzīgos inovatīvos komunikācijas rīkus un pakalpojumus; 

 iemācīties izveidot komunikācijas plānu, izmantojot inovatīvos komunikācijas 

rīkus noteiktai mērķa grupai. 

 apgūt normatīvos aktus, kas reglamentē elektronisko komunikāciju vidi Latvijā. 

 

Kursa saturs: 

1. Īss ieskats globālā un Latvijas Interneta attīstības vēsturē. Inovatīvo IKT attīstības 

faktori un to ietekme Latvijā. 

2. Interneta  trejādā daba: komunikāciju tīkls, komunikācijas pakalpojumu kopums, 

medijs (satura krātuve). 

2.1.Interneta pakalpojumu veidi, to pielietojums savstarpējā komunikācijā.  

2.2. Interneta medija īpatnības un veidi. 

3. Interneta mediju uzbūve un sistēma, un to pielietońanas metodes savstarpējā 

komunikācijā. 

3.1.Portāli,vortāli, mājas lapas un citas Interneta vietnes. 

3.2.Blogi (dienasgrāmatas). 

3.3.Sociālie tīkli. 

3.4.Uzľēmumu mājas lapas, intraneta uzbūve un uzľēmumu forumi. 
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4. Interneta auditorija un tās iedalījums, un katras grupas psiholoģiskie portreti. 

5. Komunikācijas rīki IKT un to specifika: 

5.1.Elektroniskais pasts. 

5.2.Reklāmkarogi (banneri). 

5.3.Meklētāji un to pielietońana mārketingā un komunikācijā. 

5.4.Reklāmraksti un viedokļu raksti. 

5.5.Ziľapmaiľas rīki (Skype, messanger, Chat). 

5.6.Ziľas. 

5.7.Fotoalbūmi. 

5.8.Komentāri un to vadības metodika. 

5.9.Elektroniskā komercijas rīki un komunikācijas iespējas ar tiem. 

5.10. Elektroniskās pārvaldes rīki un pakalpojumi. 

5.11. Blogi un blogu mārketings. 

5.12. Sociālo tīklu komunikācijas īpatnības. 

6. Publicitātes veidońanas īpatnības Internetā. 

6.1.Iekńējā uzľēmumu komunikācija un izmantojamās metodes. 

6.2.Ārējās komunikācijas veidońanas stratēģijas. 

7. Publicitātes monitorings , statistika un atpakaļsaiknes veidońana. 

8. Komunikācijas plāns, izmantojot inovatīvos IKT rīkus, tā plānońanas īpatnības un 

sagatavońanas metodoloģija. 

 

Praktiskie darbi 

1. Diskusija par Latvijas portālu pakalpojumiem un izmantojamajiem komunikācijas 

rīkiem.  

2. Bloga raksta sagatavońana – individuālais darbs. Rakstisks. 

3. IKT lietotāju grupu raksturojums – darbs grupās. Prezentācija. 

4.  Kursa darbs ar aizstāvēńanu - Komunikācijas plāna sagatavońana, izmantojot 

inovatīvās IKT un elektroniskos medijus. 

 

Literatūras saraksts: 

1. Andy Green „Creativity in Public Relation‖, Kogan Page Publisher, 2010. 

2. Dave Shalfey, „E-business and E-Commerce Management Strategy 

Implementation and Practice‖, Financial Times Prentice Hall Books , 2010. 

3. Haig M. E-PR: The Essential Guide to Public Relations on the Internet 

4. Kogan Page Publishers, 2000.  

5. Scott D.M.The New Rules of Marketing and PR: How to Use News Releases, 

Blogs, Podcasting, Viral Marketing and Online Media to Reach Buyers Directly 

Wiley (2007).  

6. Breakenridge  D.The New PR Toolkit: Strategies for Successful Media 

Relations (Financial Times Prentice Hall Books) (2003).  

7.   James L.Horton „Online Public Relations‖ Financial Times Prentice Hall Books, 

2008.  

8. Informācijas un komunikāciju tiesības I &II Uldis Ķinis, Ina Gudele un autoru 

grupa, Tiesību zinātľu bibliotēka, Biznesa augstskola Turība, 2002. 

9. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesību un standartu pamati. 

10. D.Ńmite, D.Dosbergs, J.Borzovs LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

11. Governing The Internet. Ina Gudele, OSCE, Viena, Austria, 2007. 

12. www.lia.lv , 01.03.2011. 

13. www.webmarketing.lv, 01.03.2011. 
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Studiju metodes: studiju kursa apguvē tiek izmantotas ńādas metodes: 

 lekcijas (ievadlekcija, pārskata/atkārtojuma lekcija, informatīvās lekcijas, 

problēmlekcijas, vizuālās lekcijas u.c.); 

 situācijas analīze; 

 darbs grupās; 

 diskusijas; 

 semināri; 

 „prāta vētras‖ metode; 

 praktiskie darbi (individuālie un grupu darbi). 

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināńanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināńanu praktisku pielietońanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu 

PowerPoint prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: individuālais darbs, darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; 

situācijas  analīze, aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos, kursa darba 

aistāvēńana. 

 

Praktiskais darbs: komunikāciju plāna sagatavońana konkrētam uzľēmumam,  vai 

pakalpojumu grupai izmantojot inovatīvos IKT komunikāciju rīkus. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
 

Novērtējuma forma Skaits Īpatsvars 

Individuālais darbs 1 20% 

Grupas darbs 1 20% 

Kursa darbs ar 

prezentāciju 

1 60% 

 

Mācību valoda: latvieńu, krievu. 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:          KORPORATĪVĀ KOMUNIKĀCIJA UN  

  SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS  

Kursa kods:          M_CPR02  
Kursa daļa::           Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:          2. 

Semestris:          3. 

Zinātnes nozare:                               Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:         Komunikācijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums:         2011. gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 56 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:              22 stundas 

Semināri un praktiskās nodarbības:       20 stundas 

                                 Grupu darbs:                                7 stundas 

             Prezentācijas:               4 stundas 

                                Eksāmens:                                               3 stundas 

 

Kursa autore: MBA, Mg. paed. (Ed.M.) Vineta Apse 

 

Kursa mērķis: veidot studējońos izpratni par korporatīvo komunikāciju un parādīt, kā 

organizācijas izmanto komunikāciju, lai īstenotu stratēģiju. Kursā studējońie apgūs 

korporatīvās komunikācijas formas, funkcijas un praksi un to ietekmi uz mūsdienu 

sabiedrību. Kursa mērķis ir veidot studējońos izpratni un zināńanas par korporatīvās 

komunikācijas elementiem un lomu vispārējas uzľēmuma (organizācijas) veiksmīgas 

darbības nodrońināńanā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: veiksmīgi apgūstot ńo studiju kursu, 

studējońie: 

• iegūs izpratni par korporatīvo komunikāciju kā praktisku un stratēģisku darbību un 

galveno komunikācijas formu mūsdienu sabiedrībā; 

• iepazīsies ar pasaules un Latvijas organizāciju pieredzi korporatīvo komunikāciju 

jomā; 

• izpratīs ikgadējās uzľēmuma kopsapulces un gada ziľojuma lomu uzľēmuma tēla 

veidońanā; 

• izpratīs vienotas visa uzľēmuma/organizācijas komunikācijas lomu uzľēmuma 

stratēģisko mērķu sasniegńanā, apgūs ńādas komunikācijas nodrońināńanas 

pamatnosacījumus; 

• attīstīs korporatīvo profesionālismu, veicot pētījumu.  

Nepieciešamās priekšzināšanas: iepriekńējas zināńanas sabiedriskajās attiecībās,  

ekonomikā un tirgvedībā 

 

Kursa saturs: 

1. Korporatīvā komunikācija un tās vieta mūsdienu biznesā.  

2. Korporatīvā komunikācija kā vadības funkcija. Organizācijas struktūras un 

korporatīvās komunikācijas saistība.  

3. Korporatīvās komunikācijas funkcijas. Korporatīvo komunikāciju plāns. 

4. Līdervadība un korporatīvā komunikācija. Organizācijas, kas mācās.  

5. Ārējā komunikācija un korporatīvā komunikācija.  

6. Integrētā mārketinga komunikācija un korporatīvā komunikācija.  

7. Korporatīvā identitāte, tēls un reputācija. Organizācijas stratēģija un 
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korporatīvā komunikācija. 

8. Sabiedriskās attiecības un organizācijas IMK programma.  

9. Interneta mārketings. Attiecības ar medijiem. 

10. Konkurences priekńrocības un korporatīvā sociālā atbildība.  

11. Attiecības ar investoriem un korporatīvā komunikācija. 

12. Attiecības ar valdību un valsts iestādēm un korporatīvā komunikācija.  

13. Iekńējā komunikācija un korporatīvā komunikācija.  

14. Attiecības ar darbiniekiem, darbinieku motivācija, apmācība un kvalifikācijas 

celńana un korporatīvā komunikācija. 

15. Korporatīvās komunikācijas audits.   

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Goodman, M. B. & Hirsch, P. B. (2010) Corporate Communication. Peter Lang 

Publishing  

2. Argenti, P.A. (2008) Corporate Communication. McGrow-Hill College 

3. Belasen, Alan T. (2008) The Theory and Practice of Corporate 

Communication: A Competing Values Perspective. SAGE Publications  

4. Cornelissen, J. (2004) Corporate Communications. Theory and practice. SAGE 

Publications 

5. Herbsts, D. (2007) Komunikācija uzľēmumā. Zvaigzne ABC 

6. Pickton, David (2005) Integrated Marketing Communications: / Amanda 

Broderick. 2nd ed.-U.K.: FT Prentice Hall 

7. Oliver, Sandra (2004) A Handbook of Corporate Communication and Public 

relations. Routledge  

 

Papildliteratūra: 

1. Argenti, P.A. & Barnes, C.M. (2009) Digital Strategies for Powerful Corporate 

Communications. McGrow-Hill College  

2. Argenti, P.A. & Forman, J. (2002) The Power of Corporate Communication. 

New York: McGrow-Hill 

3. Bakan, J. (2004) The Corporation: The pathological pursuit of profit and 

power. New York, NY: Free Press 

4. Blakeman, R. (2007) Integrated Marketing Communication: Creative Strategy 

from Idea to Implementation. New Jersey: Prentice Hall. 

5. Christensen, L.T.; Morsing, M.; Cheney, G. (2008) Corporate 

Communications: Convention, Complexity and Critique. SAGE Publications 

6. Don E. Schultz, Robert F. Lauterborn, and Stanley L. Tannenbaum (2001) 

Integrated Marketing Communications: Pulling It Together & Making It Work. 

McGrow-Hill 

7. Pētersons, A.; Pavāre, L. (2005) Korporatīvā sociālā atbildība. Biznesa 

augstskola Turība 

8. Wright, M. (2009) Gower Handbook of Internal Communication. 

 

Ţurnāli un citi periodiskie izdevumi:   

1. Corporate Communications: An International Journal (pieejams Emerald 

elektroniskajā datu bāzē)  

2. Journal of Communication (pieejams Emerald elektroniskajā datu bāzē) 

3. European Journal of Communication (pieejams SAGE elektroniskajā datu bāzē)  

4. Business Week  

5. The Economist  

6. Journal of Business Ethics 

http://www.amazon.com/Integrated-Marketing-Communication-Creative-Implementation/dp/0742529649/ref=pd_bbs_sr_2?ie=UTF8&s=books&qid=1195277189&sr=8-2
http://www.amazon.com/Integrated-Marketing-Communication-Creative-Implementation/dp/0742529649/ref=pd_bbs_sr_2?ie=UTF8&s=books&qid=1195277189&sr=8-2
http://www.amazon.com/Integrated-Marketing-Communications-Pulling-Together/dp/0844234990/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=video&qid=1195277189&sr=8-11
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7. Harvard Business Review  

8. Journal of Marketing Communication 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: situāciju analīzes, prezentācijas) un noslēguma pārbaudes darba 

(rakstiskā formā).  

Studiju kursā tiek sniegtas gan teorētiskās pamatzināńanas, gan uzsvērta izpratne un 

zināńanu praktisku pielietońana. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiāli 

PowerPoint vai pdf. formātā, situācijas analīzei); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: projekta darbs ar prezentāciju seminārā, situācijas 

analīze un prezentācija; aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos, referāts, 

noslēguma eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:              Skaits:    Īpatsvars: 

Aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos     1 10% 

Darbs grupās (situācijas analīze un prezentācija)      1 30% 

Prezentācija (referāts)       1 10% 

Eksāmens:  

Darbs grupās (projekta prezentācija)      1 30% 

Rakstisks eksāmens       1 20% 

 

Mācību valoda:  latvieńu, angļu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:         MASU KOMUNIKĀCIJAS TEORIJAS 

Kursa kods:          M_COM01 
Kursa daļa::           Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:          1. 

Semestris:          1. 

Zinātnes nozare:          Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:         Komunikācijas teorijas 

Kursa apstiprinājuma datums:         2011. gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 28 kontaktstundas un individuālais 

darbs literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavońanai. 

 

 Lekcijas:   14 stundas 

                         Semināri:   10 stundas 

                         Kontroldarbs   2 stundas 

 Eksāmens:                                 2 stundas 

 

Kursa autors: Dr. Phil. Guntars Veinbergs  

 

Kursa mērķis: sniegt pārskatu par masu komunikācijas procesu būtību, masu 

komunikācijas veidiem, to realizāciju sabiedrībā un par pamata teorijām, kas skaidro masu 

komunikācijas procesu. Apgūt vispārējo masu komunikācijas (prese, radio, TV, internets 

utt.) teoriju un vēsturi un galvenās teorētiskās nostādnes ńajā pētniecības nozarē. Masu 

komunikācija kā akadēmiskā pētniecības nozare nodarbojas ar masu komunikatīvo procesu 

realizētāju – masu mediju fenomena pētniecību. Noskaidrot to ietekmes efektus uz 

sabiedrību un analizēt izteiksmes iespējas. Iepazīties ar masu komunikācijas tehnoloģijām 

un to vēsturi. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

 sniegt priekństatu par komunikācijas zinātnes izcelńanos, tās izpētes objektu, 

metodoloģiskajiem principiem. 

 sniegt pārskatu par masu komunikācijas procesa skaidrojumu pamatkonceptiem, 

komunikācijas veidiem un masu komunikācijas pamatteorijām. 

 veicināt teorētisko zināńanu lietońanu masu komunikācijas procesa skaidrojumā. 

 palīdzēt studējońiem dziļāk aptvert savu profesijas izvēli un perspektīvas 

komunikācijas zinātnes un prakses jomā. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav  

 

Kursa saturs: 

1. Kursa saturs, struktūra, uzdevumi, vieta komunikācijas zinātnes apgūńanā. 

2. Masu komunikācijas zinātnes izpētes objekts. Komunikācijas jēdziens.  

3. Humānā komunikācija, tās iedalījums. 

4. Pamatjēdzieni un atribūti. Definīcijas. 

5. Komunikācijas veidi un modeļi. 

6. Masu komunikācijas teoriju attīstība.  

7. Auditorija, likumsakarības tajā. 

8. Masu komunikācijas koncepcijas un modeļi. 

9. Mediju teorija un sabiedrības teorija. 
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10. Masu komunikācija un kultūra. 

11. Jaunie mediji.  

12. Mediju un sabiedrības normatīvās teorijas.  

13. Pasīvā un aktīvā auditorija. 

14. Komunikācijas struktūra, process. 

15. Teksts, komunikācijas kanāls. 

16. Komunikators. 

17. Komunikācijas efektu teorijas. 

18. Uztvere, kodēńana, atkodēńana, filtri. 

19. Atgriezeniskā saite. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Sandra Veinberga Masmediji, Prese, radio un televīzija, Zvaigzne ABC,  2005. 358 

lpp.  

2. Sandra Veinberga Mediju Misija  Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts 

neatkarības  atjaunońanas (1990–2010). Zvaigzne ABC, 2010, 108 lpp.  

3. Denis McQuail. McQuail's Mass Communication Theory, Sage, 2005, 2008, 2010. 

605 p.  

 

Papildliteratūra: 

1. Marshall McLuhan Understanding Media, Routlage Classics 2001,  392 p. 

2. Sandra Veinberg Censorship the Mission of the Media, LiePa Publishing 2010, 152 

p. 

3. David Crowley, Paul Heyer Communication in History, Pearson, 2007, 352 p.  

4. Irving Fang A History of Mass Communication,  Six Information Revolutions. 

Focal Press,  2003,  280 p. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem (rakstiski veikta 

komunikācijas fenomenu analīze), un noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināńanas, liekot uzsvaru uz ńo zināńanu 

praktisku pielietońanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (nodarbību plāniem, 

darba materiāliem); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: praktiskais mājas darbs, kontroldarbs, aktivitāte un līdzdalība 

semināros, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Nepiecieńama pozitīva 

atzīme gala vērtējumā. Izliekot gala atzīmi, tiek ľemtas vērā visas semestra laikā iegūtās 

atzīmes, turklāt visi darbi veicami obligāti. Neveicot kādu no darbiem, studējońais 

vērtējumu nesaľem. Semestra vidū studējońie raksta kontroldarbu, bet semestra beigās – 

eksāmenu. Semestra laikā studējońie veic arī patstāvīgo mājas darbu (atsevińķu 

komunikācijas fenomenu analīze), par kura tematu un nosacījumiem pasniedzējs paziľo 

atsevińķi. 
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Novērtēšanas forma:  Skaits:  Īpatsvars: 

kontroldarbs    1 30% 

patstāvīgais mājas darbs  1 30% 

eksāmens   1 40% 

 

Mācību valoda: latvieńu 

 

Aktualizēts: 24. 02. 2011. 
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Kursa nosaukums:   ORGANIZĀCIJU VADĪŠANA 

Kursa kods:   M_MAN18   

Kursa daļa:   Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:   1. 

Semestris:     2. 

Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums:  2011. gada. 24. februāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 56 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   26 stundas 

Praktiskās nodarbības:  26 stundas 

Konsultācija   2 stundas  

      Eksāmens             2 stundas  

 

 Kursa autors: Dr.paed. asoc.prof. Raina Vīra 

 

Kursa mērķis: sniegt teorētiskas un praktiskas zināńanas vadībzinības jautājumos, līdera 

lomas nozīmīgumā, organizācijas kā sistēmas sekmīgas darbības priekńnoteikumos, 

personāla vadības un organizācijas stratēģiju veidońanā. 

 

Kursa uzdevumi: 

 veidot teorētiskas zināńanas un praktisku izpratni par organizāciju vadību, vadības 

funkcijām un resursiem, labu personāla vadības praksi un vadońajiem stratēģiju 

veidońanas principiem.  

 radīt izpratni par vadības uzdevumiem organizācijas attīstības un darba 

efektivitātes paaugstināńanas kontekstā. Iepazīstināt ar sekmīgu, mūsdienu 

prasībām atbilstońu, vadības stilu,  varas struktūru. 

 iegūt praktiskas iemaľas organizācijas iekńējās un ārējās vides attīstīńanai tās 

konkurences paaugstināńanas kontekstā. 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: sociālā psiholoģija 

 

Kursa saturs: 

1. Organizācija kā vadīńanas objekts. 

2. Organizācijas iekńējā un ārējā vide. 

3. Vadīńanas funkcijas un organizācijas struktūras. 

4. Vadītājs un vadīńana.  Vadītājs –līderis. Vadības stili. 

5. Vara, deleģēńana,  centralizācija un decentralizācija.  

6. Organizācijas kultūra un darbinieku lojalitāte. 

7. Lēmumu pieľemńanas process. 

8. Personāla vadīńanas būtība un nozīme. 

9. Personāla plānońana un izvietońana. 

10. Darba analīze un darba izvērtēńanas metodes.  

11. Darba tirgus un personāla piesaistīńana. 

12. Personāla meklēńana un atlase. 

13. Personāla novērtēńanas process un metodes. 

14. Personāla adaptācija un kompetenču paaugstināńana. 
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15. Personāla vadības stratēģijas. 

16. Pārmaiľu vadība personāla vadības kontekstā. 

17. Stratēģijas jēdziens, termini, metodes, vīzija, misija, mērķi. 

18. PEST, SVID analīze.  

19. Ansofa jeb ―preces – tirgus‖ matrica, Bostonas konsultatīvās grupas jeb 

kompleksās analīzes matrica, General Electric un McKensy modeļi.  

20. Portera konkurences piecu virzońo spēku koncepcija. 

21. Zināńanu uzkrāńana un vadība. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedņeri.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. – 

344 lpp. 

2. Beļčikovs J., Praude V. Menedņments: Teorija un prakse: 2.izd. - R.: Vaidelote, 

2001. – 509 lpp. 

3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīńana.- Rīga: Lidojońā zivs, 2009.-  384 lpp. 

4. Dombrovska L. R. Cilvēkresursu kapitāla vadība. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. - 

212 lpp. 

5. Eńenvalde I. Personāla praktiskā vadība. Rīga: Merkūrijs LAT, 2004. – 308 lpp. 

6. Eńenvalde I. Pārmaiľu vadība. – Rīga: „Jāľa Rozes apgāds‖ SIA, 2007. – 264 lpp. 

7. Forands I. Menedņmenta autoritātes.-R.:LIF, 2007.-214 lpp. 

8. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga; Raka 2003. – 200 lpp. 

9. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. – Rīga: Jumava, 2004. – 282.lpp. 

10. Helers R. Vadībzinības Rokasgrāmata.- R.: Zvaigzne ABC,2004. -256 lpp.  

11. Kalve I. „Apseglot pārmaiľu vējus‖- Rīga: Turība, Biznesa augstskola, 2005 

12. Lēmumu pieľemńana, Harvard Business Review.-R.:LID,2007.-194 lpp. 

13. Armstrong M., Kogan Page, Human resource management practice. London  and 

Philadelphia, 2006, 982 p. 

14. Stephen P.Robbins,Organizational Behaviour, Pearson Education 

International,2003,675 p. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Bakingems M.,Kofmans K. Vispirms pārkāp visus likumus.-R.:Trīs, 2005.-210 lpp. 

2. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra. – Rīga: Jumava, 2009. – 174.lpp. 

3. Konvejs S.R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi.-R.:Trīs, 2007.-351 lpp. 

4. Herolds D. M., Fedors D. B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiľas. - Rīga: „Lietińķās 

informācijas dienests‖ SIA, 2009. – 198 lpp. 

5. Tauriľa Ņ., ―Uzľēmuma vadītāja menedņmenta kompetenču attīstības aplis‖ 

‖Biznesa 

6. psiholoģija‖ 2006. gada oktobris - novembris, 18.-19.lpp 

7. Ball L. Different ways of looking at business. – London: published by The Open 

University, 2006. – P.61. 

8. Schaefer A. An introduction to marketing in business. – London: published by The 

Open University, 2006. – P.112. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt studējońiem pamatzināńanas 

vadības teorijā un ievirzīt patstāvīgā darba izstrādē. Patstāvīgā darba ietvaros studējońie 

analizē izvēlēta vadītāja kompetenci, balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināńanām. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
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 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas studentiem; 

 materiāli – tehniskais nodrońinājums; 

 

Kontroles formas: patstāvīgais darbs, eksāmens. 

 

Kursa novērtējuma struktūra: 

 Patstāvīgais darbs 30 % 

 Eksāmens  70 % 

 

Mācību valodas: latvieńu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:                              SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS KĀ 

KOMUNIKĀCIJA 

Kursa kods:            M_CPR09 

Kursa daļa::             Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:            1. 

Semestris:            1. 

Zinātnes nozare:                                    Komunikācijas zinātne  

Zinātnes apakšnozare:            Komunikācijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums:            2011. gada 24. februarī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:     Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 28 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas                        16 stundas 

Praktiskās nodarbības    10 stundas 

                   Eksāmens                                    2 stundas 

 

Kursa autore:  Mg.pol. Zane Šneidere  

 

Kursa mērķis: padziļināt maģistrantu iepriekń iegūtās zināńanas sabiedriskajās attiecībās. 

Galvenais kursa jautājums: kā ar iekńējām un ārējām komunikācijas aktivitātēm sasniegt 

mērķauditorijas uzmanību un noturēt interesi? 

 

Kursa uzdevumi/Iegustamās zināšanas: apzināt komunikācijas nozīmi un sabiedrisko 

attiecību teorijas. Apgūt efektīvākos un katrai situācijai nepiecieńamos komunikācijas 

kanālus un veidus. Attīstīt prasmes sabiedrisko attiecību plānońanā un novērtēńanā. 

Kursa ietvaros tiek apgūtas sabiedriskās attiecības gan iekńējās, gan ārējās 

komunikācijas aspektā, tostarp komunikācija ar plańsaziľas līdzekļiem un sociālajos 

medijos. Tāpat viens no kursa uzdevumiem ir apgūt sabiedrisko attiecību krīzes 

komunikāciju, mērķauditorijas uzmanības radīńanu un intereses noturēńanu, kā arī 

sabiedrisko attiecību plānońanu un novērtēńanu.  

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas sabiedriskajās attiecībās 

 

Kursa saturs: 

1. SA kā komunikācija. Komunikācijas veidi un to pielietońana SA. Diskurss. 

Praktiskie piemēri. 

2. Stereotipi un aizspriedumi komunikācijā. 

3. SA teorijas. 

4. Korporatīvā sociālā atbildība. Tēls. Reputācija. Praktiskie piemēri. 

5. Iekńējā komunikācija kā ārējās komunikācijas instruments. Iekńējās komunikācijas 

aktivitātes un to pielietońana. Praktiskie piemēri. 

6. Ārējā komunikācija, tās aktivitātes un pielietońana mērķauditorijas uzrunāńanā. 

Praktiskie piemēri. 

7. Krīzes komunikācija. Komunikācijas saturs, sekas un iespējas. Praktiskie piemēri. 

8. Komunikācija sociālajos medijos. Praktiskie piemēri. 

9. Komunikācija ar plańsaziľas līdzekļiem. Praktiskie piemēri. 

10. Mērķauditorijas uzmanības radīńana un intereses noturēńana. Praktiskie piemēri. 

11. SA plānońana. Praktiskie piemēri. 

12. SA analīze un novērtēńana. Praktiskie piemēri. 
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Obligātā literatūra: 

1. Herbsts D., Sabiedriskās attiecības. Rīga, Zvaigzne ABC, 2006 

2. Gregorija Anne: Sabiedriskās attiecības praksē. Rīga: Lietińķās informācijas 

dienests, 2007 

3. Gregorija A., Sabiedrisko attiecību kampaľu plānońana un vadīńana. Rīga, 

Lietińķās informācijas dienests, 2007 

 

 Papildus literatūra: 

1. Grīns N., Efektīva personiskā saziľa sabiedriskajās attiecībās. Rīga: Lietińķās 

informācijas dienests, 2008 

2. Katlips S.M., Senters A.H., Brūms G.M. Sabiedriskās attiecības. Rīga: Avots, 

2002 

3. McQuail Denis. McQuail's Mass Communication Theory / Denis, McQuail. - 5th 

ed. - London; Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2005 

4. Seven guru integrētās komunikācijas portāls Latvijā. http://www.7guru.lv 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem (darbs grupās: „brainstorming‖, 

prezentācijas, situāciju analīze, darbs individuāli), mājas darbiem, noslēgumā – rakstiska 

eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināńanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināńanu praktisku pielietońanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju kopsavilkumu izsūtīńana uz e-pastiem); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: praktiskie darbi ar prezentēńanu, individuālie darbi, mājas 

darbs un gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

Novērtēšanas forma:  Skaits:  Īpatsvars: 

darbs grupās (praktiskie darbi)   5 35% 

mājas darbi (individuāli)  2 15% 

eksāmens   1 50% 

 

Mācību valoda: latvieńu  

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:  PUBLISKO ATTIECĪBU ATTĪSTĪBAS 

TENDENCES KOMUNIKĀCIJAS 

ZINĀTNĒ 

Kursa kods: M_CPR10 
Kursa daļa::  Obligātā A DAĻA 

Studiju gads: 1. 

Semestris: 1. 

Zinātnes nozare: Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare: Komunikācijas teorijas 

Kursa apstiprinājuma datums: 2011. gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 28 kontaktstundas un individuālais 

darbs literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavońanai. 

Lekcijas:  12 stundas 

Semināri:    10 stundas 

Konsultācijas:     2 stundas 

                                 Eksāmens:                                   4 stundas 

 

Kursa autore: Dr. Phil. Sandra Veinberga  

 

Kursa mērķis: apgūt sabiedrisko attiecību vēsturi un teorijas. Iepazīstināt studējońos ar PR 

kā zinātnes nozares attīstību daņādās pasaules valstīs, ieskaitot Latviju. Klasisko PR 

teorētisko traktātu apgūńana, lai izprastu nozares ceļu no ‖praktiski pielietojamas‖ nozares 

pie akadēmiskas zinātnes disciplīnas. Izveidot priekństatu par PR zinātnes 

profesionalizāciju un tālākas attīstības iespējām.     

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  
1. Izpētīt public relations attīstību un evolūciju vēlīnās modernitātes apstākļos. 

Noskaidrot kas ir PR kā zinātnisku pētījumu joma un kā praktiski funkcionējońa 

industrija. Aptvert PR moderno fundamentu. Modernitātes radikalizācijas izpētē un 

PR mutācijas tās ietvaros.   

2. Aplūkot vadońās PR teorijas, padziļināti analizējot James Grunig piecas pieejas. 

Noskaidrot simetriskas un asimetriskās PR komunikācijas priekńrocības. Analizēt 

organizāciju kā dzīvu organismu, noskaidrojot tās komunikatīvās vajadzības. 

Aplūkot organizācijas kultūru un no tās izrietońās komunikatīvās saites ar ārpasauli.   

3. Noskaidrot komunikācijas teorētisko fundamentu. Līdzsvara problēma kā PR 

teorētisko nostādľu galvenā problēma. Tā pārvarēńanas iespējas daņādās, atńķirīgās 

PR teorijās ASV, Eiropas un Āzijas zonas valstīs.  

4. Izprast, ko nozīmē profesionāls darbs PR jomā, ar ko atńķiras pielietojamie un 

akadēmiski intelektuālie PR pētījumi. Apzināt kāda ir PR nozares profesionalizācijas 

kvalitātes skala un cik liela loma tā nodrońināńanai ir akadēmiskajām studijām 

augstskolā.   

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas masu komunikācijā un sabiedriskajās 

attiecībās. 

Kursa saturs: 

1. Industrializācija un tās komunikatīvie noteikumi. PR priekńvēsture. Latvijā un 

pasaulē. Jēdzienu skaidrojumi.Attiecībniecība kā komunikācijas fenomens. 
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2. PR kā izpētes joma. Zinātniskās analīzes metoņu aizľemńanās no 

robeņdisciplīnām, pielietojamo paľēmienu analīzes prioritātes. Vēlme aplūkot 

PR kā sociālu, vēsturisku vai ekonomiska rakstura fenomenu.  

3. Kultūras industrija un simboliskās komunikācijas producēńana (ņurnālistika, 

reklāma un PR).  Pragmatiskā un stratēģiskā pieeja.  

4. Publiskās attiecības kā industrija un kā tehnika. Analīze. PR vēsturiskās 

attīstības fundaments - modernitāte. Tās radikalizācija un modernā laika 

izpausmes.  

5. Refleksivitāte kā priekńnosacījums PR praktiskajā darbā un pētniecībā.   

6. PR teorētiskā platforma ASV un Eiropā. Propagandas jēdziena skaidrojums un 

vēsturiskās attīstības analīze. „Aukstais karń― un manipulācija. PR atbrīvońanās 

no „ propagandas― zīmoga. Produktīvas nińas ieľemńana attīstītas demokrātijas 

apstākļos.  

7. Dņeimsa Gruniga (James Grunig) pieci PR teoriju modeļi. Raksturojums un 

analīze. Priekńrocības un trūkumi. Kritiska diskusija par dialoga iespējām 

Gruniga un Habermāsa traktējumā.  

8. ‖Publika‖ un ‖stratēģijas‖, 18 pagaidām zināmie modeļi, to analīze. PR kā 

kultūras sistēma. Kritiski retoriskās teorija padziļināts apskats.  

9. Publikas viedoklis. PR ētikas priekńnosacījumi. Formējama kategorija vai 

sarunu rezultātā iegūstama vērtība. Attiecību definīcijas un to veidi. 

Komunikācija un tās konteksts PR darbā. „Makro― vai „mikro― saziľas pieeja 

PR darbā un no tā izrietońās teorijas    

10. Eiropas PR skolas. Stratēģijas un to priekńnosacījumi. Pilsoniskais publiskums. 

Mediālais interaktīvisms. Kampaľu izmantojuma diskutablais jautājums 

11. Māksla studēt attiecības (sistematizējot un akadēmiski definējot).  Zinātnisko 

pieeju atńķirības.  

12. Publikas traktējums - manipulējama grupa vai kritisks dialoga partneris (masa, 

aktīvisti, intereńu grupas).  

13. PR nozares problēmas ar robeņdisciplīnām (menedņmentu un mārketingu). PR 

ka integrēta komunikācija vai manipulācija. Pieļaujamā robeņas. PR prakses un 

zinātnes ētika.  

14. PR nozares profesionalizācija. Profesionālisma kritēriji PR praktiskajā darbā. 

Vērtību skala. Profesionālās organizācijas, vienoti ētikas noteikumi, 

sistematizētā augstākās PR izglītības koncepcija.  

15. PR teoriju un prakses attiecības. Teorētiķu un akadēmiskās zinātnes 

intelektuālais statuss. Nepietiekama zinātnieku interese par meta teorētiskajām 

diskusijām PR nozarē. Hroniskā slimība - pielietojamo (praktisko) pētījumu 

dominante. PR fundamentālo pētījumu deficīts Latvijā. PR zinātnes tālākas 

attīstības ceļi Latvijā.  

      

Ieteicamā literatūra: 

1. Veinberga Sandra. Publiskās attiecības. PR teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2004, 327 lpp. 

2.  Grunig L, Grunig J. Excellent Public Relations and Effective Organisations. 

NY, 2002. 248 p. 

3.   Röttger Ulrike. Theorien der Public Relations.Wiesbaden, 2009, 320 s. 

4. Veinberg Sandra, Censorship - The Mission of The Media. Zinātnisku eseju 

krājums, angļu valodā, apgāds LiePa Publishing Latvia, Liepāja, 2010, 151.lpp. 

5. Veinberga Sandra. Mediju misija, Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts 

neatkarības atjaunońanas (1990-2010), monogŗafija, latvieńu valodā, apgāds 

Zvaigzne, Rīgā, 2010, 158 lpp. 
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6. Avenarius Horst. Public Relations. Darmstadt, 2000. 402 p 

7. Sabiedriskās attiecības,  rakstu krājums, Katlips Skots. Rīga, Avots, 2002. 

8. Black Sam. The Essentials of Public Relations, London, 1997,  191 p.  

 

Papildliteratūra: 

1. Hans-Jürgen, 1998: Kommunikation, Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit, 

Opladen/ Wiesbaden 1998, 32. 

2. Bentele, Günter/ Haller, Michael (Hrsg.), Aktuelle Entstehung von 

Öffentlichkeit, Konstanz, S. 225-250 

3.   Habermas, Jürgen. Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962.  Neuwied und 

Berlin, 267 s. 

4. Harrison Shirley. Public Relations. London, 1995, 187 p.  

5. Zyman Sergio. The End of Advertising as We Know It. New Jersey, 2002. 

6. European Journal of Communication.  Sage Publications. 2010, 2011.  

7. IPR-Institute of Public Relations-England. Public Relations Qualification and 

Professional  Standards.http://http://www.instituteforpr.org/ 

 

Studiju metodes: Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem un 

noslēgumā – rakstiska eksāmena. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (nodarbību plāniem, darba 

materiāliem); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: praktiskais mājas darbs, kontroldarbs, aktivitāte un līdzdalība 

semināros, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Nepiecieńama pozitīva 

atzīme gala vērtējumā. Izliekot gala atzīmi, tiek ľemtas vērā visas semestra laikā iegūtās 

atzīmes, turklāt visi darbi veicami obligāti. Neveicot kādu no darbiem, studējońais 

vērtējumu nesaľem. Semestra vidū studējońie raksta kontroldarbu, bet semestra beigās – 

eksāmenu. Semestra laikā studējońie veic arī patstāvīgo mājas darbu, par kura tematu un 

nosacījumiem pasniedzējs paziľo atsevińķi. 

Novērtēšanas forma: Skaits:               Īpatsvars: 

kontroldarbs   1                  30% 

patstāvīgais mājas darbs 1                  30% 

eksāmens  1                  40% 

 

Mācību valoda:  latvieńu 

Aktualizēts: 24. 02. 2011. 
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Kursa nosaukums:               SABIEDRISKO ATTIECĪBU ĒTIKA 

Kursa kods:                M_LAW03 

Kursa daļa::                 Obligātā   A DAĻA 

Studiju gads:                1. 

Semestris:                1. 

Zinātnes nozare:                                       Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:              Komunikācijas psiholoģija un ētika 

Kursa apstiprinājuma datums:              2011.gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:       Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 1 kredītpunktam (vai 1.5 ECTS). To veido 14 kontaktstundas un 

maģistrantu  patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   2 stundas 

Semināri:   2 stundas 

Praktiskās nodarbības:  8 stundas 

Ieskaite:   2 stundas 

 

Kursa autore: Dr.sc.soc. Guna Matule 

 

Kursa mērķis: iepazīstināt topońos speciālistus ar ētiskas principiem sabiedrisko attiecību 

jomā.  

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

1. Apskatīt sabiedrisko attiecību profesionāļa darbības ētiskos aspektus. 

2. Attīstīt spēju diagnosticēt profesionālajā darbībā ētiska rakstura problēmas un  

risināt ētiskas dilemmas.  

3. Stimulēt topońos speciālistus izkopt sevī augstu morāli un profesionālajā darbībā 

vienmēr ievērot sabiedrības intereses.  

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: pamatzināńanas ētikā. 

 

Kursa saturs: 

1. Sabiedrisko attiecību ētikas priekńmets. 

2. Komunikācijas ētikas sastāvdaļas: sabiedrisko  attiecību ētika, reklāmas ētika, 

mārketinga ētika un ņurnālistikas ētika. Saskarsmes ētika. Vadības ētika. 

3. Sabiedrības ētiskais līmenis. Valsts un uzľēmējdarbības ētiskuma saistība ar  

sabiedrisko attiecību speciālista darbību. Kukuļońanas, korupcijas riski. 

4. Sabiedrisko attiecību speciālista darbības pamatprincipi: godīgums un 

konfidencialitāte. Ētikas kodeksi Sabiedrisko attiecību jomā.  

5. Ņurnālista ētikas pamatprincipi. Ņurnālistu ētikas kodeksi. ‗ 

6. Reklāmas ētiskuma regulēńana (likumi, ētikas kodeksi) uzľēmumā un Sabiedrisko 

attiecību speciālista loma. 

7. Sabiedrisko attiecību speciālista nozīme uzľēmuma ētiskuma nodrońināńanā un 

ētiskā līmeľa paaugstināńanā. 

 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Reklāmas likums. www.lra.lv 

2. Latvijas reklāmas profesionāļu ētikas kodekss. www.lra.lv 

3. Latvijas  ņurnālistu ētikas kodekss . www.zurnalistusavieniba.lv 

4. Atēnu kodekss. Venēcijas kodekss. www.lasap.lv 
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5. Blekbērns S. Ļoti saistońs ievads.Ētika. – R.,2008. 

6. Kuzľecova A. Profesionālās ētikas pamati. R.,2003. 

7. Ńeldons S. Steinbergs, Dāvids T. Osterns. Valdība, ētika un vadītāji. Valsts sektora 

ētisko dilemmu risināńanas rokasgrāmata. R., 1994. 

8. Crane A. Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the 

age of globalization -Oxford ;New York : Oxford University, 2010. - 614 p. 

9. Ethics in public relations : responsible advocacy / editors Kathy Fitzpatrick, 

Carolyn    Bronstein. Thousand Oaks ;London ;New Delhi : Sage Publications,  

2006. 241 p 

10. 10.   Keeble R. Ethics for journalists . -   London ;New York : Routledge, 2001. -

168 p 

11. Parsons, Patricia J.    Ethics in public relations : a guide to best practice / Patricia J. 

Parsons. -London : Kogan Page, 2004., 187 p. 

12. Sanders K.  Ethics & journalism - London: Sage Publications, 2003. - 196 p. 

13. Тарасов, А. Н.  Психология лжи в бизнесе : дурная бесконечность : мотивы, 

цели, способы и результаты бизнес-мошенничества : российский и 

зарубежный опыт .-   Москва : Книжный мир, 2007. -  606с. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no interaktīvām nodarbībām, kurās plańi tiek izmantots grupu darbs, 

situāciju analīze, diskusijas, praktiskie darbi, atbildes uz jautājumiem, dokumentu  (ētikas 

kodeksu) analīze, kā arī prezentācijas. Konsultācija un noslēgumā – ieskaite.  

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (nodarbību plāniem, 

darba materiāliem); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: prezentāciju vērtējumi, ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

Novērtēšanas forma: Skaits:             Īpatsvars: 

prezentācija   1                30% 

 aktivitāte nodarbībās                   1                                    30%  

ieskaite                       1                                    40% 

 

Mācību valoda: latvieńu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 

 

 

  

javascript:open_window(%22http://roze.lanet.lv:8991/F/XTPIG6S4YE32RFNQKELIU54SP19R95S3MEG37BC73XQMF2CF56-33037?func=service&doc_number=000292669&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Kursa nosaukums:         SABIEDRISKO ATTIECĪBU  

             JURIDISKIE ASPEKTI 

Kursa kods:          M_LAW03 
Kursa daļa::           Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:          1. 

Semestris:          1. 

Zinātnes nozare:          Juridiskā 

Zinātnes apakšnozare:         Tiesību teorija un vēsture 

Kursa apstiprinājuma datums:         2011.gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 1 kredītpunktam (vai 1,5 ECTS). To veido 14 kontaktstundas un  

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:  8 

Semināri:  2 

Praktiskās nodarbības     2 

Eksāmens:   2 

 

Kursa autore: Dr.iur. Linda Piusa 

 

Kursa mērķis: sniegt zināńanas par sabiedrisko attiecību tiesisko regulējumu Latvijā 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

 apgūt ņurnālistikas, sabiedrisko attiecību un reklāmas tiesisko regulējumu, 

 sekmēt studējońo praktizēńanos juridiskās terminoloģijas lietońanā, 

 sniegt iemaľas juridiskās literatūras un normatīvos aktu analīzē, 

 veicināt studējońo praktizēńanos konkrētu komunikatīvo pārkāpumu gadījumu 

izpētē. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

1. LR normatīvo aktu hierarhija.  Tiesību teorijas pamatjēdzieni.   

2. Sabiedrisko attiecību tiesiskā regulējuma avoti. 

3. Masu komunikācijas tiesības un sabiedrība. Vārda brīvības un tiesību uz 

informāciju konstitucionālās garantijas. 

4. Ņurnālistikas tiesiskais regulējums. Ņurnālistika, tai izvirzāmās vispārīgās prasības. 

Ņurnālistikas jomas uzraudzība un pārkāpumu izskatīńanas kārtība. 

5. Reklāma, tai izvirzāmās vispārīgās prasības. Reklāmas darbības tiesiskie un ētiskie 

aspekti: valstiskais un nevalstiskais regulējums. Reklāmas jomas uzraudzība un 

pārkāpumu izskatīńanas kārtība.  

6. Sabiedriskās attiecības, tai izvirzāmās vispārīgās prasības. Sabiedrisko attiecību 

jomas uzraudzība un pārkāpumu izskatīńanas kārtība. 

7. Autortiesību ievērońana sabiedriskajās attiecībās. Patents un autorība. 

8. Valsts institūciju darbības regulējums un kompetence (Konkurences padome, 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Nacionālā radio un televīzijas padome, Valsts 

farmācijas inspekcija, tiesībsargs).  

9. Starptautisko masu komunikācijas procesu tiesiskā regulējuma pamatprincipi.  

10. Starptautiskās patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas: ASA, EASA, u.c. 
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Normatīvie akti: 

1. Satversme 

2. Autortiesību likums  

3. Bernes konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību 

4. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija 

5. Bērnu tiesību aizsardzības likums  

6. Civillikums  

7. Eiropas konvencija par pārrobeņu televīziju  

8. Fizisko personu datu aizsardzības likums 

9. Informācijas atklātuma likums  

10. Konkurences likums  

11. Likums ―Par intereńu konflikta novērńanu valsts amatpersonu darbībā‖ 

12. Krimināllikums  

13. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss  

14. Kriminālprocess 

15. Likums ―Par valsts noslēpumu‖ 

16.  Likums ‗Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm‖ 

Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem  

17. Radio un televīzijas likums  

18. Reklāmas likums  

19. Likums ―Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietońanas 

ierobeņońanu‖ 

20. Likums ―Par priekńvēlēńanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēńanām un Eiropas 

Parlamenta vēlēńanām‖ 

21. Patērētāju tiesību aizsardzības likums 

22. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums u.c. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Grudulis, Māris. Ievads autortiesībās. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2006 

2. Ziemele, Ineta. Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības Latvijā: abstrakcija vai 

realitāte. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2005. 

3. Balodis, Kaspars. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007 

4. Kučs, Artūrs. Promocijas darbs “Tiesību uz vārda brīvību un neiecietību, 

diskrimināciju kurinošas runas aizlieguma līdzsvarošana” (pieejams Latvijas 

Universitātes Juridiskās fakultātes bibliotēkā). 

5. Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Spiedumu izlase. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003  

6. Manfred Nowak. U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR 

Commentary, N.P. Engel, Publisher: Kehl, Strasbourg, Arlington: Engel, 1993 

7. Human Rights in the Twenty – First Century: A Global Challenge. Edited by 

Kathleen E. Mahoney and Paul Mahoney. Dordrecht/ Boston/ London; Martinus 

Nijhoff Publishers, 1993 

8. Jennings, Marianne Moody. Business : its legal, ethical and global environment. 

Cincinnati : South-Western College 1996 

9. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga, ―Zvaigzne ABC‖, 1995 

10. Ramsay I. Advertising, culture and the law: beyond lies, ignorance and 

manipulation. London: Sweet & Maxwell, 1996. 

 

Ieteicamie internetresursi: 

 Latvijas reklāmas profesionāļu ētikas kodekss - www.lra.lv 

 Sabiedrisko attiecību labas prakses kodekss – www.lasap.lv 

javascript:HyperSearch('Jennings%2C%20Marianne%20Moody',%20'AU')
javascript:HyperSearch('Business%20:%20its%20legal%2C%20ethical%20and%20global%20environment',%20'TI')
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 The Advertising Standards Authority – www.asa.org.uk 

 Eiropas Reklāmas standartu alianse (EASA) – www.easa.be 

 Eiropas Cilvēktiesību tiesa - http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no kontaktnodarbībām: lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem un 

studējońo patstāvīgajiem darbiem (gadījumu studijām). 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrońinājums ar lekciju materiāliem; 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

• augstskolas materiāli - tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas:  

• aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās; 

• rakstisks gadījumu studijas (komunikatīvais pārkāpums) pētījums un tiesiskajos 

aktos balstīti secinājumi. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra):  

Novērtēšanas forma:  Skaits:  Īpatsvars: 

studējońo aktivitāte un dalība nodarbībās  20% 

studējońo patstāvīgais darbs          1 30% 

eksāmens       1 50% 

 

Mācību valoda: latvieńu, angļu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:  SABIEDRISKO ATTIECĪBU 

GADĪJUMU ANALĪZE 

Kursa kods: M_CPR08 

Kursa daļa::  Obligātā A DAĻA 

Studiju gads: 1. 

Semestris: 1. 

Zinātnes nozare: Komunikācijas zinātne  

Zinātnes apakšnozare:   Komunikācijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums: 2011.gada 24.februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas  12 stundas 

Praktiskās nodarbības  14 stundas 

Eksāmens  2 stundas 

 

Kursa autors: Mg.sc.soc. Kaspars Rūklis  

 

Kursa mērķis: iepazīstināt studējońos ar daņādām sabiedrisko attiecību situācijām lokālā, 

reģionālā un globālā līmenī, aplūkojot konkrētus gadījumus no sabiedrisko attiecību 

prakses. Sniegt studējońiem zināńanas un prasmes identificēt  un analizēt daņādus 

sabiedrisko attiecību gadījumus, kā arī izstrādāt daņādus ńo gadījumu attīstības scenārijus.   

 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: iepazīstināt studējońos ar sabiedrisko attiecību 

situāciju daudzveidību, lai viľi varētu:  

 identificēt daņādus sabiedrisko attiecību gadījumus;  

 izvērtēt komunikācijas situāciju konkrētajos gadījumos;  

 izstrādāt priekńlikumus daņādiem attīstības scenārijiem;  

 pielietot iegūtās zināńanas  citos sabiedrisko attiecību kursos;  

 attīstīt studējońo pārliecināńanas un argumentācijas prasmes nozares profesionālajā 

kontekstā stratēģiskā līmenī.  

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: sabiedrisko attiecību teorija un prakse.  

 

Kursa saturs:  
1. Izmaiľas korporatīvajā komunikācijā jauno informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju ietekmē.  

2. Sabiedriskās attiecības stratēģiskā un taktiskā skatījumā.  

3. Sabiedriskās attiecības valstiskā, nevalstiskā, militārajā un biznesa sektoros.  

4. Iekńējās komunikācijas izaicinājumi . 

5. Komunikācijas risinājumi krīzes situācijām.  

6. Advocacy un lobēńanas lietońana mūsdienu komunikācijā.   

7. Starptautiskās komunikācijas konteksts sabiedriskajās attiecībās.  

8. Jaunas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sabiedriskajās attiecībās.  

 

Ieteicamā literatūra:  
1. Hendrix J., Hayes, D. (2009). Public Relations Cases. London: Wadsworth 

Publishing.  
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2. Wilcox, D., Cameron, G.T. (2011). Public Relations: Strategies and Tactics, New 

York: Allyn and Bacon.  

3. DeSanto, B. (2010). Public Relations Cases: International Perspectives. London: 

Routledge.  

4. Swann, P. (2010). Cases in Public Relations Management. London: Routledge.   

 

Papildliteratūra: 

1. Curtin, P., Gaiher, K. (2007). International Public Relations: Negotiating Culture, 

Identity, and Power. London: Sage Publications.  

2. Voltmer, K. (2006). Mass Media and Political Communication in New 

Democracies. London: Routledge.  

3. Cita literatūra tiks precizēta kursa gaitā.  

 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām un praktiskajām nodarbībām, kas dod studējońiem prasmes 

identificēt un analizēt daņādus sabiedrisko attiecību gadījumus, praktiski modelējot 

daņādus to risināńanas scenārijus.  

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem 

(lekciju materiāliem); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 ņurnālu raksti un pārskati;  

 Studentu sagatavotās prezentācijas par gadījumiem.  

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, rakstiska gadījuma studija, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): jāsaľem pozitīvs  

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

 Novērtēšanas forma:  Skaits:  Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)  1  20% 

gadījuma apraksts (rakstu darbs uz 5 lpp)  1   40% 

eksāmens    1  40% 

 

Mācību valoda: latvieńu, angļu, krievu  

 

Aktualizēts: 24.02.2011 
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Kursa nosaukums:  SABIEDRISKO ATTIECĪBU 

PĒTNIECĪBAS METODES 

Kursa kods:   M_CPR05 
Kursa daļa::    Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:   1. 

Semestris:   1. 

Zinātnes nozare:   Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare:  Lietińķā socioloģija 

Kursa apstiprinājuma datums:  2011.gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   4 stundas 

Semināri:        2 stundas 

Praktiskās nodarbības:  18 stundas 

Konsultācijas:                            1 stundas 

Eksāmens:                                 3 stundas 

 

Kursa autore: Dr.sc.soc. docente  Guna Matule 

 

Kursa mērķis:  iepazīstināt studējońos ar sabiedrisko attiecību izpētes pamatmetodēm. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

1. Dot ieskatu par sabiedrisko attiecību pētīńanas daudzpusīgajām iespējām. 

2. Apgūt  konkrētu parādību izzināńanā  un mērīńanā izmantojamās  pētījuma 

metodes. 

3. Attīstīt spēju veikt loģiskus, mērķtiecīgus pētījumus sabiedrisko attiecību jomā– 

vākt un apstrādāt informāciju, analizēt, interpretēt un noformēt pētījuma rezultātus. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas socioloģijā. 

 

Kursa saturs: 

1. Sabiedrisko attiecību zinātniska izpēte: nepiecieńamība, ieguvumi, pielietojums, problēmas. 

2. Zinātniska pētījuma loģika. Sagatavońanās pētījumam. Pētījuma metodoloģijas izstrāde: 

problēma, objekts, priekńmets, mērķis, uzdevumi, hipotēze. 

3. Sabiedrisko attiecību izzināńanā izmantojamās metodes - socioloģiskās, statistiskās, 

psiholoģiskās. Metoņu izvēles pamatojums. Kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes. 

4. Aptaujas metodes izmantońana : anketēńana. Anketu veidi. Anketas uzbūve. Jautājumu 

veidońanas pamatprincipi. Jautājumu sastādīńana atbilstońi matemātisko metoņu 

pielietońanas iespējām. Anketas kvalitātes kontrole. Anketā iegūto datu analīze un 

interpretācija. 

5. Intervija kā aptaujas veids. Interviju veidi (strukturēta, daļēji strukturēta,  brīvā, fokusgrupas 

intervija ). Fokusgrupas interviju plańais pielietojums sabiedriskajās attiecībās. Intervētāja 

profesionalitāte, intervijas kvalitātes novērtējums, zinātnisks fiksējums. 

6. Sociometrisko pētījumu izmantońana uzľēmuma psiholoģiskā klimata un iekńējās 

komunikācijas novērtēńanā.. 

7. Kvalitatīvās dokumentu analīzes izmantońana dokumentēto sabiedrisko attiecību aspektu 

izpētē. Kontentanalīzes iespējas  uzľēmuma ārējās komunikācijas pētīńanā:  tēla, prestiņa, 

reputācijas , zīmola pasniegńana masu medijos (publikācijās presē, raidījumos TV un radio, 

internetā). 
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8. Zinātniska novērojuma veikńanas noteikumi, savākto datu analīze un interpretācija. 

Izmantońana sabiedrisko attiecību sfērā. 

9. Specifisku matemātisku mērījumu veikńana, analīze un interpretācija sabiedriskajās 

attiecībās:  ranņēńana, indeksēńana,  reitinga veidońana, mediju metriskie mērījumi, 

komunikatīvais audits, sakaru cieńuma mērīńana starp divām un vairāk pazīmēm 

(korelācija). 

10. Sociālais eksperiments. Tā pielietojuma iespējas un tehnoloģija sabiedriskajās attiecībās. 

11. .Ekspertu aptauju un vērtējumu izmantońana sabiedrisko attiecību analīzē.  

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Bandeviča, L. Matemātiskā modelēńana ekonomikā un menedņmentā : teorija un 

prakse ,3. izd., -   Rīga : Izglītības soļi, 2009. ,  443 lpp. 

2. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs / Artūrs Kroplijs, Malgoņata 

Rańčevska. Izdevums   2. papild. izd. -   Rīga : RaKa, 2010. - 190 lpp. 

3. Berg, Bruce L. Qualitative research methods for the social sciences / Bruce L. 

Berg. 7th ed. -   Boston : Allyn & Bacon, 2009. - 418 p.   

4. Neuman, W.  Social research methods : qualitative and quantitative approaches 

/ W. Lawrence Neuman.  7th ed. -   Boston : Allyn & Bacon, 2011. - 631 p  

5. Research methods / Patrick McNeill and Steve Chapman. -   London ;New 

York: Routledge, 2005. - 214 p.. 

6. Singh, K. Quantitative social research methods / Kultar Singh. Izdońanas ziľas    

Los Angeles ... [etc.] : Sage Publications, 2007.-  431 p. 

7. Добреньков В.И., Кравченко А.И.Методы социологического исследования. 

М., 2004. 

8. Федотова, Л. Н.  Паблик рилейшнз и общественное мнение : [учебное 

пособие для студентов вузов] / Л.Н. Федотова. -   Санкт-Петербург и 

др.: Питер, 2003. 352 с. 

9. Фомичева, И. Д. Индустрия рейтингов : введение в медиаметрию : [учебное 

пособие по дисциплине "Социология журналистики" для вузов] Москва 

: Аспект Пресс, 2004. – 153. с.  

 

Studiju metodes:  

Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības- 

apgūtā teorija tiek nostiprināta ar praktiskiem uzdevumiem.. Plańi tiek praktizētas 

diskusijas un grupu darbs. Jebkura nodarbība ir interaktīva. Padziļinātai patstāvīgai 

jautājumu apguvei  tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi.  

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, 

uzdevumi grupu un individuālajam darbam); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: uzdevumi, kontroldarbs, patstāvīgi darbi, rakstisks gala pārbaudījums. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

Novērtēšanas formas:  Skaits: Īpatsvars: 

Kontroldarbs         1   30% 

Patstāvīgie darbi       2   30% 
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Eksāmens      1   40% 

 

Mācību valoda:  latvieńu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:  SABIEDRISKO ATTIECĪBU 

STRATĒĢIJAS VALSTS, PRIVĀTAJĀ 

UN SABIEDRISKAJĀ SEKTORĀ  

Kursa kods:         M_CPR12  

Kursa daļa::          Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:         2. 

Semestris:         3. 

Zinātnes nozare:         Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:        Komunikācijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums:        2011. gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

  Lekcijas:  14 stundas 

 Semināri:    6 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības: 4 stundas 

                                  Konsultācijas:                            2 stundas 

                                  Eksāmens:                                  2 stundas 

 

Kursa autors: Mg. soc.sc. Aleksandrs Mirlins 

 

Kursa mērķis: Veidot izpratni un zināńanas par sabiedrisko attiecību stratēģiju un tās 

īpatnībām valsts, privātajā un sabiedriskajā sektorā, sniedzot priekństatu par sabiedrisko 

attiecību saiti ar organizācijas / uzľēmuma institucionālo misiju.  

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Kurss dod iespēju studējońiem apgūt zināńanas 

par sabiedrisko attiecību īpatnībām trijos daņādos sektoros.  Kursa uzdevums ir sniegt 

izpratni par  aktivitātēm, metodēm, plānońanas principiem, instrumentiem, darbības 

formām (preses konferences, brīfingi, preses ziľojums u.c.); organizēńanas principiem 

(struktūras) – kompetences līmenis, lielums; tehnoloģijām; analīzes metodēm un 

pētījumiem – aptaujas, fokusa grupas, mērķa intervijas, darbs ar ekspertiem; kampaľas un 

programmas atbilstību organizācijas institucionālo misiju. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: zināńanas sabiedriskajās attiecībās un vadībā. 

 

Kursa saturs: 

1. Sabiedrisko attiecību stratēģiskā plānońana. 

2. Publiskā pārvalde, uzľēmējdarbība (privātais sektors), treńais sektors. 

3. Mērķa grupas un auditorija (publikas): īpatnības, nozīme un loma organizācijas darbībā. 

Tās noteikńana un raksturojumi. 

4. Masu mediju kriticisms un organizācijas mediju attiecību veidońanas atńķirības.  

5. Sabiedrisko attiecību struktūrvienības uzdevumi, funkcijas un atbildība 

6. Sabiedriskās attiecības un reklāma / mārketings / politiskā komunikācijas organizācijas 

darbībā.  

7. Ārējās konsultācijas (konsaltings), darbs ar ekspertiem, pētījumi. 

8. Sabiedrības dienas kārtības noteikńanas īpatnības. 

9. Kampaľas un akcijas plānońanas īpatnības un organizācijas darbības mērķi. Kampaľas 

struktūra. 

10. Sabiedriskās attiecības kā valsts pārvaldes efektivitātes un optimizācijas instruments. 
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11. Sabiedriskās attiecības uzľēmējdarbībā un mārketings / reklāma. Integrētā mārketinga 

komunikācija. 

12. Sabiedriskās attiecības kā nevalstisko organizāciju darbības mērķu sasniegńanas 

instruments. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M. Effective Public Relations. – 9th ed. – 

Upper Saddle River, N.J.: Pearson, Prentice Hall, 2006. – p. 486  

2. Skots M. Katlips, Alens H. Senters, Glens M. Brūms. Sabiedriskās attiecības. Rīga: 

Avots, 2002., 763 lpp.Lerbinger O. Corporate Public Affairs: Interacting With 

Interest Groups, Media, and Government. – Mahwah, New Jersey; London: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2006. – p. 477  

3. Robert L. Heath Encyclopedia of Public Relations. Thousand Oaks, CA; London; 

New Delhi: Sage Publications, 2005., 2 sēj., 1067 lpp. 

4. Seitel, Fraser P.: The Practice of Public Relations. Upper Saddle River (NJ): 

Prentice Hall, cop. 1998. 556 p. ИМИДЖ-Контакт, 2002., 590 lpp. 

5. Seitel, Fraser P.:  Cовременные паблик рилейшнз /Фрейзер П. Сайтэл ; пер. с 

англ. Москва : Инфра-М : Москва : Инфра -М : ИМИДЖ-Контакт, 2002., 590 

lpp. 

6. Wilcox D.L., Ault P.H, Agee W.K. Public Relations: Strategies and Tactics. – 

Boston: Pearson Education, 2007. – p. 620 

7. Wilcox, Dennis L.: Как создавать PR-тексты и эффективно 

взаимодействовать со СМИ. Москва : Консалтинговая группа "ИМИДЖ-

Контакт" ; Издательский Дом "ИНФРА-М", 2004., 759 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Aeron Davis. Public Relations Democracy: Public Relations, Politics and the Mass 

Media in Britain. Manchester; New York: Manchester University Press, 2002., 222 

p. 

2. Donald Treadwell, Jill B. Treadwell. Public Relations Writing: Principles in 

Practice. Boston: Allyn and Bacon, 2000., 518 p. 

3. Public Relations Contribution to Transition in Central and Eastern Europe: 

Research and Practice /ed. by Ryszard Ławniczak/. Poznań, 2001., 185 p. 

4. Theaker Alison. The Public Relations Handbook. London; New York: Routledge, 

2004., 366 lpp. 

 

Periodika 

1. Public Relations Review. A Journal of Research and Comment. Issues: 5 

issues/12 months. Publisher:  Elsevier Inc Ny/jrnls 

2. Public Relations Quarterly. Issues: 4 issues/12 months. Publisher: Public 

Relations Quarterly 

 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; prezentācijas; inovatīva 

uzľēmuma un inovāciju atbalsta struktūras iestādes apmeklējums), konsultācijām un 

noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināńanas, sniedzot studējońiem arī 

izpratni un zināńanu praktisku pielietońanu. 
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Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu 

PowerPoint prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

 Novērtēšanas forma:                 Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)                        1          20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos   1          20% 

eksāmens                   1          60% 

 

Mācību valoda:  latvieńu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:             STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA 

           UN GLOBĀLAIS MĀRKETINGS 

Kursa kods:             M_COM04 

Kursa daļa:            Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:             1. 

Semestris:             2. 

Zinātnes nozare:             Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:             Komunikācijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums:             2011. gada 24. februarī  

Institūcija, kura apstiprināja kursu:       Programmas Padome  

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu  patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:  10 stundas 

Semināri:        12 stundas 

                                  Prezentācijas:    4 stundas 

                                  Eksāmens:                                   2 stundas 

 

Kursa autors:  Dr.sc.ing. Artūrs Lindemanis 

 

Kursa mērķis: Attīstīt studējońo zināńanu un iemaľu starptautiskos aspektus 

mārketingā un integrētajās mārketinga komunikācijās, kas veicinātu to profesionālo 

darbību Baltijas, Paneiropas un globālajā līmenī.  

 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: Sekmīgas kursa apgūńanas rezultātā studējońie 

būs spējīgi:   

 paplańināt savu profesionālo redzējumu (horizontu) no vietējā līmeľa līdz 

starptautiskam līmenim;  

 identificēt vadības aspektus, nodrońinot un uzturot attīstību ńodienas globālajā 

biznesa vidē izteiktas konkurences apstākļos;   

 izskaidrot mūsdienu tendences zīmolu, zīmolvedības, mārketinga un integrēto 

mārketinga komunikāciju jautājumos globāli savstarpēji saistītā vidē;  

 izskaidrot tādus globālā mārketinga paradoksus kā lokālais pret globalizāciju;   

 saprast klientu un tirgus segmentu ,vadības mārketinga lēmumu dinamisko 

mijiedarbību ar biznesu; 

 izveidot sistēmu (struktūru)  ierobeņotu resursu izmantońanai uzľēmumā, lai no 

mārketinga viedokļa nodrońinātu tā izaugsmi;  

 atpazīt (noteikt) izteikti „vietējās‟ jeb „uz sevi vērstās‟ iecentrēńanās bīstamību 

starptautiskajā biznesa vidē un potenciālos (iespējamos) risinājumus; 

 analizēt nacionālās un kultūras līdzības un atńķirības, lai spētu ietekmēt tādus 

stratēģiskus biznesa aspektus kā kompānijas misija, starptautiska līmeľa 

darbības uzsākńana, paplańināńana, zīmola pozicionēńana un integrētā 

mārketinga komunikācijas; 

 izskaidrot kultūras atńķirību ietekmi uz mārketinga komunikāciju; 

 novērtēt multi-etniskās vides atńķirību priekńrocības, tādējādi kļūstot 

tolerantākiem kopumā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: sabiedriskajās attiecībās un mārketingā. 

 

Kursa saturs: 
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1. Vadības izaicinājums: Noteikt, sasniegt un noturēt pieaugumu ńodienas galējas 

konkurences apstākļu nepakļāvīgajā biznesa vidē ; 

2. Globalizācija: Post-Amerikas pasaule, Jaunattīstības tirgi un citi starptautiska 

mēroga jautājumi, kas ietekmē biznesa lēmumus; 

3. Zīmoli, zīmolvedība, mārketings un mārketinga komunikācijas: globalizācijas 

un interneta vidē balstītu komunikāciju ietekme; 

4. Kultūras aspekts zīmolvedībā: ekonomiskais, sociālais, psiholoģiskais un 

simboliskais;  

5. Pamati mārketingā, izmantojot Hārvarda universitātes simulācijas tieńsaistē: 

segmentu un klientu vadība;  

6. Klientu un tirgus segmentācijas izpratne: tradicionālā segmentācija masu 

medijos pret mikro-segmentāciju interneta vidē balstītos sociālos medijos;  

7. Paradoksi globālā mārketinga komunikācijās;  

8. Izprast nacionālās atńķirības: kultūras, administratīvās, ģeogrāfiskās un 

ekonomiskās (CAGE-no eng.SPROSTS); 

9. Izprast kultūras atńķirības: Indivuduālās uztveres un vērtību ietekme uz 

komunikācijas procesiem, balstītiem starp-kultūru, sociālekonomiskajos, 

izglītības un citos faktoros;  

10. Kultūras klasifikācijas modeļi: Hofsteda, Mola un Levis modelis (Hofstede, 

Mole and Lewis) 

11. Izvairīńanās no etno-iecentrēńanās: Paplańināt vietējā reģiona izpratni par 

kultūru sakariem un mijiedarbību ar citām valstīm/reģioniem;  

12. Mārketinga startēģijas vietējiem uzľēmumiem jaunos tirgos; 

13. Tirgus horizontu paplańināńana: palīdzot, atbalstot trūcīgos. 

 

Mācību literatūra/grāmatas: 

1. Global Marketing and Advertising: Understanding Cultural Paradoxes. By 

Marieke de Mooij. Sage Publications, Inc. 3rd Edition (2009) 

 

Tiešsaistes simulācijas: 

1. Marketing Simulation: Managing Segments and Customers. By Das 

Narayandas. Harvard Business School (2010) 

 

Gadījumu/situāciju studijas: 

1. Local Film Success but International Failure: Guards of Riga (Latvia) versus 

Ambush (Finland). By Arthur Lindemanis. RISEBA (2009). 

2. Can Bollywood Go Global. By Geoffrey G. Jones, Surachita Mishra, Namrata 

Arora, Alexis Lefort. Harvard Business School (2005). 23p. 

3. Colgate Max Fresh: Global Brand Roll-Out By John A. Quelch, Jacquie Labatt-

Randle. Harvard Business School (2007) 30p 

4. Building Brand Community on the Harley-Davidson Posse Ride (Multimedia 

Case) By Susan Fournier, Sylvia Sensiper, James McAlexander, John Schouten. 

Harvard Business School (2000). 

 

Papildu lasāmviela: 

Grāmatas 

1. Transnational Management: Text, Cases & Readings in Cross-Border 

Management. By Christopher A. Bartlett, Sumantra Ghoshal and Paul W. 

Beamish McGraw Hill Higher Education; 5th edition (2007) 

2. Mind Your Manners: Managing Business Culture in a Global Europe. by John 

Mole. Nicholas Brealey Publishing; 3rd edition (2003) 

http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=876631&N=4294962952
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=876631&N=4294960948
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=876631&N=4294960948
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3. Exploring Culture: Exercises, Stories and Synthetic Cultures. By Gert Jan 

Hofstede, Paul B. Pedersen, and Geert Hofstede. Nicholas Brealey Boston (2002) 

 

Raksti 

Globālie jautājumi „pārdošanā‟  

1. Windows of Hope for Global Retailers: The 2009 Global Retail Development 

Index. By: A.T.Kearney. Inc. 2009.  20p,  

2. Globalisation strategies: How to crack new markets. Farra, Fadi; A T Kerney; 

Bell, David. July2006.European Business Forum. Issue 25. 4p. 

 

Globalizācijas un interneta vidē balstītu komunikāciju ietekme uz zīmoliem, zīmolvedību 

un mārketingu  

1. Rethinking Marketing by Roland T. Rust; Christine Moorman; Gaurav Bhalla 

(2010) Harvard Business Review, 10p 

2. Beware the Pitfalls of Global Marketing. By Kamran Kashani. Harvard Business 

Review, Sep1989. 7p 

3. Brands and Branding. By Douglas B. Holt. Harvard Business School Industry 

and Background Note. Mar2003 12p 

4. Market Segmentation, Target Market Selection, and Positioning. By Miklos 

Sarvary, Anita Elberse. Harvard Business School Background Note. Sep2006. 5p. 

5. How Global Brands Compete. . By Douglas B. Holt, John A. Quelch, Earl L. 

Taylor. Harvard Business Review, Sep2004. 10p 

6. Managing Co-Branding Strategies: Global Brands into Local Markets Russell 

Abratt, Patience Motlana. Business Horizons, Sep2002. 8p. 

7. What Is the Best Global Strategy for the Internet? By Mauro F. Guillen. Business 

Horizons. 2002. 8p. 

8. Branding in the Digital Age: You're Spending Your Money in All the Wrong 

Places. By David C. Edelman Harvard Business Review, Dec2010 

 

Globālais mārketings: Iedvesmojoši līderi ar starp-kutūru skatījumu  

9. Local Memoirs of a Global Manager. By: G.Das. Harvard Business Review, 

Mar/Apr1993, Vol. 46, p76-84, 8p;  

10. The High-Intensity Entrepreneur. By Anne S. Habiby, Deirdre M. Coyle Jr. 

Harvard Business Review, Sep 01, 2010. 6p. 

 

Starp-kultūru vērtību un komunikācijas ietekme uz biznesa aktivitātēm 

11. Lost in Translation by Fons Trompenaars and Peter Woolliams. Harvard 

Business Review, Apr2011. 6p. 

12. Can American Management Concepts Work in Russia?: A Cross-Cultural 

Comparative Study. Detelin S. Elenkov California Management Review 1998 

25p. 

13. Communication within the Russian business culture: Mind the context! By 

Jérôme Dumetz, Going Global. 

http://www.goinglobal.com/hot_topics/russia_jerome_business.asp 

 

Nacionālo atšķirību ietekmes  novērtējums uz starptautiskām aktivitātēm  

14. Distance Still Matters. The Hard Reality of Global Expansion. By: Ghemawat, 

Pankaj. Harvard Business Review, Sep2001, Vol. 79 Issue 8, p137-147, 9p;  

15. The Forgotten Strategy. By: Ghemawat, Pankaj. Harvard Business Review, 

Nov2003, Vol. 81 Issue 11, p76-84, 8p;  

http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=875952&N=4294958792
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=876504&N=4294961077
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=876504&N=4294961077
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=876504&N=4294961077
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=876504&N=4294962914
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=873319&N=4294961139
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=873319&N=4294962952
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=873319&N=4294954406
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=873319&N=4294954406
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=873319&N=4294954406
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=871568&N=4294953767
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=874330&N=4294956848
mailto:Jerome@clamart.net
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16. Managing Differences: The Central Challenge of Global Strategy By: 

Ghemawat, Pankaj. Harvard Business Review, March 2007, p59-68 

 

Paplašinot savu vīziju par tirgu: palīdzot (atbalstot) trūcīgos, kas atrodas pańā piramīdas 

apakńā 

17. A New Alliance for Global Change: Can Entrepreneurs Save the World? By 

Bill Drayton, Valeria Budinich. Harvard Business Review, Sep 01, 2010. 9p. 

18. Serving the World's Poor, Profitably. By Prahalad C, Hammond A. Harvard 

Business Review. Sept. 2002; p48-57 [Textbook] 

19. The Next Billions: Unleashing the Business Potential in Untapped Markets. 

Boston Consulting Group and World Economic Forum. Jan2009 

 

Izdzīvošanas un izaugsmes stratēģijas vietējām kompānijām jaunattīstības tirgos 

20. Strategies That Fit Emerging Markets. By: Khanna, Tarun; Palepu, Krishna G.; 

Sinha, Jayant Harvard Business Review, 2005, p63-76 

21. A Cautionary Tale for Emerging Market Giants. By J. Stewart Black, Allen J. 

Morrison. Harvard Business Review, Sep 01, 2010. 7p. 

22. How Local Companies Keep Multinationals at Bay. By: Bhattacharya, Arindam 

K.; Michael, David C. Harvard Business Review, Mar2008, p85-96, 12p.  

23. Emerging Giants: Building World-Class Companies in Developing Countries. 

By: Tarun Khanna, Krishna G. Palepu, Harvard Business Review, Oct2006, 

Vol. 84, Issue 10, p60-69. 

 

Studiju metodes:  

Apmācības, galvenokārt, ir balstītas pieredzes gūńanā, tāpēc studējońie tiks aktīvi 

iesaistīti apmācības procesā.  

Nodarbības auditorijā tiks veidotas kā daņādu apmācības elementu apkopojums: īsi 

lekciju kursi, aktīvu apmācības uzdevumu veikńana, studējońo veiktā analīze un diskusijas 

par materiāliem, un uzdoto situāciju/gadījumu izpēti, daņādas mediju prezentācijas, 

vieslektoru uzstāńanās.   

Tieńsaistes simulācijas tiks izmantotas, lai praktiski attīstītu teorētiski apgūtās iemaľas 

un prasmes mārketinga lēmumu veikńanā. 

 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas, situāciju apraksti analīzei); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: darbs projektā un tā prezentācija seminārnodarbībā, 

gadījumu analīze un prezentācija; līdzdalība semināros un darba grupās, individuālais 

pārskats-ziľojums, eksāmens.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra):Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

  

http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=292108&N=4294922923
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=292108&N=4294922925
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=291938&N=4294945515
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=291938&N=4294946188
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=291938&N=4294946188
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=291938&N=4294946188
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Novērtēšanas forma:  Skaits:         Īpatsvars: 

Mārketinga tieńsaistes simulācija      1            20% 

Grupu darbs (situāciju analīze un prezentācija)     1            20% 

Eksāmens        1            40% 

 

Mācību valoda: angļu, latvieńu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums: STATISTISKĀS METODES 

SABIEDRISKAJĀS ATTIECĪBĀS 

Kursa kods:             M_STA01 

Kursa daļa:            Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:             1. 

Semestris:                1. 

Zinātnes nozare Ekonomika; Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Ekonometrija; Lietińķā socioloģija 

Kursa apstiprinājuma datums: 2011.gada 24.februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 1,5 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas    14 stundas 

  Praktiskās nodarbības   12 stundas 

Eksāmens                                   2 stundas 

 

Kursa autori: Dr.math., prof Māris Buiķis  

   

Kursa mērķis: veidot studējońiem izpratni, zināńanas un prasmes par  statistiskajām 

pētījumu metodēm, kuras nepiecieńamas veicot patstāvīgu pētniecisko darbu.  

 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 

 veidot izpratni par parametru novērtējumiem un to ticamības intervāliem. 

 iepazīties un iemācīties pielietot praktiskos uzdevumos vienkārńākās hipotēņu 

pārbaudes. 

 veidot izpratni par lielumu statistisko atkarību un iemācīties iegūt un izmantot 

regresijas vienādojumus. 

 veidot izpratni par Pīrsona un Spīrmena korelācijas koeficientu nozīmi 

kvantitatīvos pētījumos. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas augstākajā matemātikā  

 

Kursa saturs: 

1. Varbūtību teorijas un statistikas pamatjēdzieni: 

1.1. Notikuma varbūtība, tās novērtēńana.  

1.2. Gadījuma lielumi, to skaitliskie raksturotāji – sagaidāmā vērtība un 

standartnovirze. 

1.3. Sagaidāmās vērtības un standartnovirzes novērtēńana. 

2. Ticamības intervāla koncepcija: 

2.1  Populācijas proporcijas ticamības intervāls. 

2.2  Sagaidāmās vērtības ticamības intervāls. 

2.3  Galīgas ģenerālās kopas korekcijas reizinātājs. 

3.  Statistisko hipotēņu pārbaudes uzdevumi: 

3.1 Hipotēņu pārbaudes teorijas pamatjēdzieni. 

3.2 Hipotēņu par varbūtību pārbaude. 

3.3.  Hipotēņu par vidējo pārbaude. 

4. Korelācijas un regresijas teorijas elementi: 

4.1.  Statistiskās atkarības jēdziens. 

4.2.  Vienkārńā lineārā regresija. 
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4.3.    Pīrsona korelācijas koeficients. 

4.4.   Spīrmena rangu korelācijas koeficients. 

4.5.   Darbs ar MS EXCEL programmām. 

4.6.   Darbs SPSS vidē. 

Ieteicamā literatūra: 

1. L. Grīnglazs, J. Kopitovs. Matemātiskā statistika. Rīga, 2003. 

2. A. Orlovska. Statistika. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004. 

3. M.L.Berensen,  D.M.Levine, T.C.Krehbiel. Basic Business Statistics, 9th ed. 

Pearson. Prentice Hall, 2004. 

4. A.H.Kvanli, R.J.Pavur, C.S.Guynes. Introduction To Business Statistics. 5th ed. 

South-Western College- Publishing, 2000. 

5. D. Aczel. Complete Business Statistics, IRWIN. 

6. A. Bryman, E. Bell. Business Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 

2003. 

7. A. Bryman. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2001. 

8. M. Saunders, P. Lewis, A. Thornhill. Research methods for business students 

London: Pitman, 1999. 

9. U. Sekaran. Research methods for business: a skill-building approach. New York: 

Wiley, 2000. 

Papildliteratūra: 

1. Cropley. Qualitative research methods: an introduction for students of psychology 

and education. R., Zinātne, 2002. 

2. Handbook of research methods in public administration. Ed. by Gerald J. Miller, 

Marcia L. Whicker. New York[etc.]: Marcel Dekker, 1999. 

3. Qualitative methods and analysis in organizational research a practical guide. Ed. 

by Gillian Symona. Catherine Cassell London [etc.] SAGE Publ., 1998.  

4. L. Oakshott. Essential quantitative methods for business, management and finance 

Basingstoke (Hampshire), London Macmillan, 1998. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem, konsultācijām un noslēgumā – 

rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināńanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināńanu praktisku pielietońanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar mācību literatūru; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupā, mājas darbs, aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, 

   kontroldarbs un gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

Novērtēšanas forma:  Skaits:  Īpatsvars: 

Kontroldarbs      1    50% 

Eksāmens      1    50% 

 

Mācību valoda: latvieńu 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:   STRATĒĢISKĀ VADĪBA 

Kursa kods:   MAN53300 

Kursa daļa::    Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:   1. 

Semestris:   1. 

Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare:    Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums:  2011.gada 24.februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas  16 stundas 

Praktiskās nodarbības  9 stundas 

Eksāmens  3 stundas 

  

Kursa autors: Dr.oec., prof. Anderjs Čirjevskis 

 

Kursa mērķis: Attīstīt studējońos pārliecību, ka stratēģiskie priekńlikumi veidojas kā 

izvēle starp atńķirīgām iespējām, kas saistītas ar  stratēģijas vadību. Dotais kurss pēta 

lēmumu pieľemńanas procesu, vajadzību izsvērt argumentus un izvēlēties rīcību apstākļos, 

kad nepastāv vienīgais pareizais risinājuma variants. Stratēģiskā vadībzinība apskata 

veidus, kā uzľēmumi veido un uztur atńķirīgo konkurences priekńrocību un gūst ilgtermiľa 

peļľu. Sekmīgas stratēģijas veidońana un realizācija prasa uzľēmuma ārējās vides 

pētīńanu, kā arī iekńējo resursu un spēju apzināńanu. Tā arī prasa vērtēt uzľēmuma spēju 

veikt daņādas saistītas darbības kā inovāciju, mārketingu, finansu un projektu vadību. 

Stratēģijas analīzei tiek izmantotas daņādu akadēmisko kursu metodes. 

 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: Iepazīstināt studējońos ar stratēģiskās 

vadībzinības principiālajām koncepcijām, darba metodēm un analīzes metodēm. 

 Dot pieredzi ńo koncepciju un metoņu pielietońanā, lai studējońie varētu: 

 Saprast uzľēmuma sekmju un neveiksmju cēloľus; 

 Veidot priekńlikumus stratēģijas pilnveidońanai uzľēmumā; 

 Novērtēt labākos priekńlikumus arī informācijas trūkuma apstākļos; 

 Izvēlēties uzľēmumam piemērotākos priekńlikumus; 

 Ieteikt labākos variantus uzľēmuma stratēģijas uzlabońanai. 

 Dot priekństatu par globālās konkurētspējas izmaiľām un to ietekmi uz 

uzľēmumu stratēģiju. 

 Apvienot zināńanas un pieredzi, ko studējońie ir guvuńi daņādos mācību 

priekńmetos. 

 Attīstīt studējońos augstākā līmeľa vadītāju spējas, lai viľi varētu: 

 Strādāt augstākā līmeľa vadītāju amatā; 

 Aplūkot uzľēmuma problēmas no augstākā līmeľa vadītāju viedokļa; 

 Piedāvāt inovatīvus un oriģinālus stratēģijas problēmu risinājumus; 

 Dot uzľēmuma objektīvu vērtējumu. 

 Attīstīt studējońo komunikācijas prasmes. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: Vadībzinība, Mārketings, Inovācijas, Finansu 

grāmatvedība, Personāla vadība. 
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Kursa saturs:  
1. Stratēģiskās vadības būtība, uzdevumi, loma. 

2. Stratēģiskā vadības struktūra. 

3. Uzľēmuma vīzija un misija. 

4. Ārējas vides analīze. 

5. Stratēģiskā pozicionēńana un konkurētspējīgas priekńrocības. 

6. Resursu un atńķirīgo prasmju analīze 

7. Biznesa līmeľa stratēģijas.  

8. Korporatīva un starptautiska līmeľa stratēģijas. 

9. Stratēģijas analīze un izvēle. 

10.Stratēģijas ievieńana un kontrole.  

11.Stratēģiska vadībzinības mūsdienīgas tendences 

 

Ieteicamā literatūra:  
1. Jānis Caune. Andrejs Dzedons. Stratēģiskā vadīńana. Otrais izdevums. Izd. 

Lidojońā Zivs. 2009. - 280 lpp. 

2.  Jānis Caune. Andrejs Dzedons. Leonids Pētersons. Stratēģiskā vadīńana. Kamene. 

2000. 

3. Gitāna Dāvidsone. Organizāciju efektivitātes modelis. ODA. 2008. -328 lpp. 

4. Nevils Leiks. Stratēģiskā plānońana. SIA Multineo. Rīga, 2007. - 247 lpp. 

5. V.Čans Kims. Rene Maborna. Zilā okeāna stratēģija. LID. 2007.  

6. Грант Р. Современный стратегический анализ. Питер. 2008. 

7. Д. Джонсон, К.Шоулз, Р. Уиттингтон. Корпоративная стратегия. Теория и 

практика. 2007. 7 издание. Вильямс. 2007. 

8. Лапыгин Ю.Н.; Лапыгин Д.Ю. Стратегический менеджмент. М. Эскимо. 2010 

9. Томсон, А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации для нализа, 12 издание. Вильямс. 2005. 

 

Papildliteratūra: 

1. Charles  W. L.  Hill  Gareth R. Jones. Strategic Management. Houghton Mifflin 

Company. 2008. 

2. F. David. Strategic Management. 2005. Prentice hall, 2005. 

3. G. Johnson, K. Scholes Exploring Corporate Strategy (Seventh Edition) Prentice 

Hall, 2005. 

 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām un praktiskajām nodarbībām, kas dod studējońiem prasmes 

veidot sekmīgu uzľēmuma stratēģiju.  

Studējońie praktiski tiek iepazīstināti ar problēmām, kas jārisina augstākā līmeľa 

vadītājiem formulējot stratēģiju un veicot pārmaiľas uzľēmumā.  

Studējońiem vajag veikt praktiskās nodarbības analizējot problēmsituācijas (case 

studies), kurās tiek risināti praktiskie uzdevumi un grupās vai individuāli tiek analizēta 

daņādu starptautisko uzľēmumu pieredze.  

Studējońie apgūst stratēģiju kā saikni starp ārējās vides faktoriem un uzľēmuma 

īpańībām. Viľi analizē uzľēmuma konkurētspējas potenciālu un veido stratēģiju atńķirīgo 

prasmju pielietońanai.  

Piedāvātā kursa galvenā īpatnība ir iemācīt studējońiem, kā vērst iekńējos resursus un 

vadītāju aktivitātes uz ilgtermiľa konkurētspējas attīstību uzľēmuma ārējā vidē.  

  

Kursa metodiskais nodrošinājums: nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem 

(lekciju materiālu PowerPoint prezentāciju izdrukas latvieńu, krievu un angļu valodā);  
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 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 Ņurnālu raksti un pārskati. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju semināros (studiju piemēri-

case studies); aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos (problēmsituāciju 

izpētē un elektronisku atbilņu sagatavońanā), gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs  

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

 Novērtēšanas forma:  Skaits:  Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija un atskaites)     4    20% 

praktiskais kontroldarbs        1    30% 

eksāmens         1    50% 

 

Mācību valoda: latvieńu, angļu 

 

Aktualizēts: 16.03.2011 
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Kursa nosaukums:   VADĪBAS PSIHOLOĢIJA 

Kursa kods:   M_ORG05 
Kursa daļa::    Obligātā ADAĻA 

Studiju gads:   2. 

Semestris:   3.. 

Zinātnes nozare:   Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare:  Sociālā psiholoģija 

Kursa apstiprinājuma datums:  2011. gada 24. februarī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Programmas padome 

 

Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:  18 stundas 

  Semināri:  4 stundas 

  Darba grupas: 4 stundas 

  Eksāmens  2 stundas 

 

Kursa autore: Dr. psych. Maija Zakriţevska 

 

Kursa mērķis: pilnveidot studējońo zināńanas par vadīńanas procesa psiholoģiskajiem 

aspektiem darba organizācijās. 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas:  
 sniegt izpratni par vadīńanas psiholoģiju;  

 noteikt efektīva vadītāja pamatiezīmes; 

 praktiski iepazīties ar koleģiālās vadīńanas psiholoģiskiem instrumentiem; 

 noteikt vadītāja lomu mobinga izskauńanā un profilaksē; 

 noskaidrot mūsdienu organizācijas efektivitātes un konkurētspējas rādītājus. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: organizāciju psiholoģijā. 

 

Kursa saturs 

1. Vadīńanas psiholoģija, tās mērķi, uzdevumi un saturs. 

2. Vadības uzdevumu klasifikācija, to  psiholoģiskie risinājumi. 

3. Vadītāja funkcijas, padoto tipi. Konstruktīva kritika un uzslavas. 

4. Efektīva vadītāja pamatiezīmes.  

5. Koleģiālās vadīńanas psiholoģiskie instrumenti: breinstormings, grupu 

diskusijas, efektīvas sapulces 

6. Vadītāja sociālā atbildība.  

7. Vadītāja loma mobinga izskauńanā un profilaksē. 

8. Mūsdienu organizācijas efektivitāte un konkurētspēja 

9. Konflikta process un konflikta fāzes. 

10. Barjeras konfliktu risināńanā un to pārvarēńana. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Forands I., „Vadītājs un vadīńana», Rīga‖, Kamene, 2002.  

2. Garleja R., „Darbs, organizācija un psiholoģija‖, Raka, Rīga, 2003. 

3. Pikeringa P., ―Personāla vadība‖, Rīga, J.Rozes apgāds, 2002. 

4. Reľģe V. „Mūsdienu organizāciju psiholoģija‖. Rīga : Zvaigzne, 2007. 

5. Conchie B., Rath T.„Strengths–Based Leadership.‖ Gallup Press, 2009. 

6. William C. Byham, Audrey B. Smith, Matthew J. Paese, «Grow Your Own 

Leaders.  How to Identify, Develop, and Retain Leadership Talent», Prentice 

Hall, London, 2002.  
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7. Stout L. W., ―Leadership: From Mystery to Mastery‖, Stockholm School of 

Economics in Riga , 2001. 

8. Northouse P. „Leadership: Theory and practice.‖ Sage Publications, Inc., 2009. 

9. Kouzes J. „The Leadership Challenge.‖ Jossey – Bass, 2008. 

10. Goleman D., ―Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional 

Intelligence‖, Boston: Harvard Business School Press. 2002. 

11. Levinson H, ― Hal Levinson on the Psychology of  Leadership‖, Harward  

Business,  2006. 

12. Garud Raghu, ―Managing in the Modular Age: Architectures, Networks, and 

Organizations‖,  Blackwell Pub, 2003. 

13. Pruitt, D. G., & Kim, S. H. Social conflict: Escalation, stalement, and settlement 

(3rd ed.). New York: McGraw-Hill, 2003. 

14. Mayer, B. The dynamics of conflict resolution: A practitioner's guide. San 

Francisco, CA: Jossey-Bass, 2000. 

15. Разанова B. A., „Психология управления‖, Москва, 2000. 

16. Волового Д. В., „Социальный менеджмент‖, Москва, Бизнес школа «Интел 

-  Синтез», 2000. 

17. Станкин М. И., „Психология управление‖, Бизнес школа «Интел – 

Синтез», 2002. 

18. Е. С. Жариков,‖Психология управления‖, МЦФЭР, Москва, 2002. 

19. Д. Шульц, С. Шульц,‖Психология и работа‖, Питер, Москва, 2003. 

20. Урбанович A.,‖Психология управления‖, Минск, Харвест, 2001. 

 

Papildliteratūra: 

Ţurnāli: 

1. Journal of Applied Social Psychology 

2. Journal of Occupational and  Organizational Psychology 

3. Journal of Organizational Psychology 

4. Journal of Organizational Change Manegement 

5. European Journal of Work and Organizational 

Psychology 

6. Journal of Management 

7. Group and Organizational studies 

8. Human Resource Management 

9. Group Processes and Intergroup Relations 

10. Journal of Conflict Resolution 

 

Internets: 

1. www.apa.org 

2. www.positivepsychology.org 

3. www.socialpsychology.org 

4. www.usi.edu 

5. www.pswww.com 

6. www.epnet.com 

7. www.sagepub.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, grupas darbs. Darbs semināru laikā tiek 

balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Grupas darbs, veicot situāciju analīzi, 

uzdevumus un piedaloties diskusijās. Tiks pildīti praktiski uzdevumi radońam problēmu 

risinājumam.  

 

http://www.apa.org/
http://www.positivepsychology.org/
http://www.socialpsychology.org/
http://www.usi.edu/
http://www.pswww.com/
http://www.epnet.com/
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Kursa metodiskais nodrošinājums:  

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu 

PowerPoint prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: grupas prezentācija, rakstisks darbs,  eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:  Skaits:  Īpatsvars: 

Grupas prezentācija   1  30 % 

Kontroldarbs  1  30 % 

Eksāmens  1  40 % 

 

Mācību valoda: latvieńu, krievu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:          ŢURNĀLISTIKA KĀ KOMUNIKĀCIJA 

Kursa kods:           M_JOU03 
Kursa daļa::            Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:           1. 

Semestris:           1. 

Zinātnes nozare:           Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:          Komunikācijas teorijas 

Kursa apstiprinājuma datums:          2011. gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 28 kontaktstundas un individuālais 

darbs literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavońanai. 

  Lekcijas:    12 

stundas 

 Semināri:    10 stundas 

 Konsultācijas:     2 stundas 

                                 Eksāmens:                                   4 stundas 

 

Kursa autore: Dr. Phil. Sandra Veinberga  

 

Kursa mērķis: izmantojot aktuālo literatūru un lekciju materiālu, piedāvāt studējońiem 

zinātnisku, profesionālu priekństatu par mediju komunikāciju, tās vēsturisko attīstību un 

nozīmi sabiedrības attīstības procesos. Izveidot priekństatu par ņurnālistikas sadaļu 

mediālajā komunikācijā. Iepazīstināt ar ņurnālista darba ētikas normām un noteikumiem 

Latvijas un starptautisko norińu kontekstā. Apzināt izmaiľas ņurnālista darbā, kas izriet no 

mediju pasaules evolūcijas procesiem.  

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  
1. Studējońam jāizprot aktuālo mediju attīstības procesu ietekme uz ņurnālistiku.  

2. Jāspēj debatēt un argumentēt par profesionālisma kritērijiem ņurnālista darbā un 

jāiemācās atńķirt ņurnālistikas produktīvie ņanri no reklāmas, PR materiāla un 

‖neņurnālistikas‖. 

3. Jāapgūst ņurnālista darba ētikas kodekss un jāizprot publicējuma ētiskais 

pamatojums. 

4. Jāsistematizē publicējumu veidi teksta, audio un audiovizuālās izteiksmes veidolā, 

klasiskajos medijos un tīmeklī, izprotot komunikatīvo signālu unikalitāti. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav  

 

Kursa saturs: 

1. Multikompetences izpratne.  Valoda, rakstīńana, rediģēńana, maketa veidońana, 

foto,  grafiskais videomateriāls (sagatavońana, izmantojums).  

2. Ņurnālistikas funkcijas sabiedrībā, nospiedumi vēsturē.  

3. Zinātniskās un publicistiskās pieejas atńķirības (publicistika, zinātne, 

populārzinātne). 

4. Materiāla veidońana un teksta analīze. Ņanru izpratne. 

5. Faktu vākńanas metodes (pētniecība, intervēńana). 

6. Ziľu bezkaislība un avotu pretrunība.  

7. Mediju teksta īpatnības. Publiskās rezonanses priekńnoteikums mediālajā 

komunikācijā.  
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8. Ņurnālistikas vizuālās formas. Iespiesto mediju maketējuma attīstība, mode un 

audiovizuālā komunikācija.  

9. Spēja formulēt saprotami, atbilstońi un efektīgi (efektīva vizuālā komunikācija).  

10. Ņurnālistika un mediji, kultūra un sabiedrība.  

11. Treńā komunikatīvā revolūcija (informācija kā produkts). 

12. Digitālo mediju ofensīva un mediju publikas. Komunikatīvās atńķirības.  

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Sandra Veinberga. Mediju misija, Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts 

neatkarības atjaunońanas (1990-2010), monogŗafija, latvieńu valodā, apgāds 

Zvaigzne, Rīgā, 2010, 158 lpp. 

2. Sandra Veinberg. Censorship - The Mission of The Media. Zinātnisku eseju 

krājums, angļu valodā, apgāds LiePa Publishing Latvia, Liepāja, 2010, 151.lpp. 

3. Sandra Veinberga. Masmediji. Prese, radio un televīzija. Monogrāfija, Zvaigzne, 

Rīga, divi izdevumi, 2005, 2007, 358 lpp. 

4. Herbert John, Journalism in the digital age, Oxford, 2000,  

5. Breen, M, Journalism Theory and Practice, MacLey Press, 1998. 

6. Davis Nick, Flat Earth News, London, 2008.  

 

Papildliteratūra: 

1. Jane L.Chapman, Kinsley Marie, Broadcast Journalism, London, 2008., 320 p. 

2. Allan Stuart, Journalism, Critical Issues, London, 2005.,408 p, 

3. Flemming Carole, Hemmingway Emma, Introduction To Journalism, London, 

2005., 256 p. 

4. UK Press Gazette, Spectator, Media, Culture and Society; www.ajr.org 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem un noslēgumā – 

rakstiska eksāmena. Studiju kursā tiek sniegtas pamatzināńanas mediju darba apguvē, 

apgūtas iemaľas, kas nepiecieńamas, lai strādātu presē, radio, TV un digitālajos medijos. 

Izpratne par publikas gaidām, vajadzībām, mediju unikalitāti, avotu novērtējumu un 

mediju ētikas jautājumiem.  Noteicońo mediju attīstības tendenču apguve. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (nodarbību plāniem, 

darba materiāliem); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: praktiskais mājas darbs, kontroldarbs, aktivitāte un līdzdalība 

semināros, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Nepiecieńama pozitīva 

atzīme gala vērtējumā. Izliekot gala atzīmi, tiek ľemtas vērā visas semestra laikā iegūtās 

atzīmes, turklāt visi darbi veicami obligāti. Neveicot kādu no darbiem, studējońais 

vērtējumu nesaľem. Semestra vidū studējońie raksta kontroldarbu, bet semestra beigās – 

eksāmenu. Semestra laikā studējońie veic arī patstāvīgo mājas darbu, par kura tematu un 

nosacījumiem pasniedzējs paziľo atsevińķi. 
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Novērtēšanas forma: Skaits:  Īpatsvars: 

kontroldarbs   1 30% 

patstāvīgais mājas darbs 1 30% 

eksāmens  1 40% 

 

Mācību valoda: latvieńu 

 

Aktualizēts:  24. 02. 2011. 
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Ierobeţotās izvēles B daļas kursu apraksti 

 

1. Ekonomiskie procesi tautsaimniecībā 

2. Komunikācijas metodes sabiedriskajās attiecībās 

3. Komunikācijas vadīńana un sabiedriskās attiecības Eiropā 

4. Korporatīvās reputācijas vadība 

5. Mūsdienu ņurnālistikas un sabiedrisko attiecību mijiedarbība 

6. Politika un politiskā komunikācija 

7. Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes metodes (sponsorēńana, mecenātisms, 

ziedojumi utt.) 

8. Valodas prakse masu komunikācijā 

9. Valsts, privātā un sabiedriskā sektora partnerības principi 
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Kursa nosaukums:  EKONOMISKIE PROCESI 

TAUTSAIMNIECĪBĀ 

Kursa kods: M_BUS03 
Kursa daļa::  Ierobeţotās izvēles B DAĻA  

Studiju gads: 2. 

Semestris: 3. 

Zinātnes nozare: Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare: Makroekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums: 2011.gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 Lekcijas:  14 stundas      

                                  Praktiskās nodarbības: 10 stundas 

                                  Konsultācijas:                  1 stunda 

                                  Eksāmens:                       3 stundas 

 

Kursa autors: Dr.sc.ing. asoc. prof.  Normunds Gūtmanis 

 

Kursa mērķis:  dot ekonomiskas zināńanas par vispārējām makroekonomiskām 

likumsakarībām un to pielietońanas iespējām uzľēmumā vai valsts iestādē, dot 

pamatjēdzienus par plańu makroekonomisko jautājumu loku, īpańu vērību veltot fiskālās 

un monetārās politikas instrumentiem, lai veicinātu iekńzemes kopproduktu pieaugumu un 

ekonomisko stabilitāti atbilstońi Latvijas un ES sociālajam un ekonomiskajam kontekstam 

un jaunākajām tendencēm. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

1. Veidot izpratni par ekonomisko procesu loģiku, vadīńanu un vidi, cieńi sasaistot ńos 

jautājumus ar inovatīvas uzľēmumu vadīńanas specifiku, principiem mainīgajā 

vidē. 

2. Sniegt padziļinātu izpratni ar pieprasījumu un piedāvājumu saistīto aspektu analīzi 

makroekonomikas līmenī. 

3. Veidot prasmi praktiski pielietot un analizēt valdības ekonomiskās politikas un 

makroekonomiskās situācijas ietekmi uz inovatīvu uzľēmumu un tā vadīńanu, 

aplūkot nozīmīgākos starptautiskās ekonomikas aspektus. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: uzľēmējdarbībā. 

 

Kursa saturs: 

1. Valsts ekonomiskais stāvoklis  

2. Pasaules ekonomikas attīstības tendences  

3. Izaugsme  

   3.1. Iekńzemes kopprodukta dinamika un kopējais pieprasījums  

   3.2. Nozaru ieguldījums  

4. Makroekonomiskā stabilitāte  

   4.1. Valsts finanses  

   4.2. Privātā patēriľa, raņotāju un ārējās tirdzniecības cenu pārmaiľas 

   4.3. Maksājumu bilance  

   4.4. Finanńu un kapitāla tirgi  

5. Darba tirgus  
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   5.1. Nodarbinātība un bezdarbs  

   5.2. Darba tirgus prognozes  

   5.3. Nodarbinātības politika  

6. Ekonomiskā politika un struktūrpolitikas prioritātes  

   6.1. Latvijas iekļauńanās ES ekonomiskajā un struktūrpolitikā  

   6.2. Nozaru attīstības politikas  

   6.3. Uzľēmējdarbības vide  

   6.4. Inovācija un jaunās tehnoloģijas  

   6.5. Konkurences politika  

   6.6. Sabiedrisko pakalpojumu regulēńana  

   6.7. Eksporta veicināńanas politika  

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Latvijas statistikas gadagrāmata - LR Centrālā statistikas pārvalde – ikgadēja.  

2. Latvijas statistikas ikmēneńa biļetens - LR Centrālā statistikas pārvalde - katru 

mēnesi.  

3.Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / LR Ekonomikas ministrija - 2 

reizes gadā.  

4.Latvijas makroekonomika skaitļos - LR Centrālā statistikas pārvalde - ik ceturksni.   

5. Inna Dovladbekova, Eugene Eteris, Dainis Zelmenis. Eiropas Savienibas. 

ekonomiska politika un Latvija. RSU izdevnieciba, Riga 2008. 

6. Rudzite K. Ekonomiska globalizacija. // Latvijas integrācija ES: Jaunas Eiropas 

aprises, 

tautsaimniecibas pielagońana. Latvijas Zinātľu akademijas Ekonomikas institūts, 

Rīga, 2003. 

7. Global Economics. Ed. by Robert Beynon. London, 2001. 

8. Hitiris T. European Union Economics. Fifth edition.- Harlow-: Prentice Halls, 2003. 

9. Drazen A. Political Economy in Macroeconomics. // Princeton University Press, 

Princeton, 

2000. 

10. Periodika Kapitāls, Latvijas ekonomists, Dienas Bizness. 

10. www.csb.lv. 

 

Studiju metodes:  

Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības - 

apgūtā teorija tiek nostiprināta ar praktiskiem uzdevumiem. Plańi tiek praktizētas 

diskusijas un grupu darbs. Jebkura nodarbība ir interaktīva. Padziļinātai patstāvīgai 

jautājumu apguvei  tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi.  

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, 

uzdevumi grupu un individuālajam darbam); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: uzdevumi, kontroldarbs, patstāvīgi darbi, rakstisks gala pārbaudījums. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 
 Novērtēšanas forma:                        Skaits:  Īpatsvars: 
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Kontroldarbs                         1     30% 

Patstāvīgais darbs                       1     30% 

Eksāmens                      1     40% 

 

Mācību valoda:  latvieńu 

 

Aktualizēts:  24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:  KOMUNIKĀCIJAS METODES 

SABIEDRISKAJĀS ATTIECĪBĀS 

Kursa kods:           M_CPR01 
Kursa daļa::            Ierobeţotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:           2. 

Semestris:           3. 

Zinātnes nozare:                                  Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:         Komunikācijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums:            2011. gada 24. februāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 28 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

   Lekcijas   20 stundas 

   Praktiskās nodarbības   6 stundas 

   Eksāmens    2 stundas 

 

Kursa autore: Mg.pol. Zane Šneidere 

 

Kursa mērķis: padziļināt maģistrantu zināńanas par komunikācijas metodēm 

sabiedriskajās attiecībās. 

 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: Aplūkot efektīvākās komunikācijas metodes 

sabiedriskajās attiecībās, kas izmantojamas ikdienas saziľā ar kolēģiem, sadarbības 

partneriem, kā arī gan tradicionālos, gan netradicionālajos medijos. Apzināt situācijas 

un tām piemērotākās metodes. 

Kursa ietvaros maģistranti apgūst jautājumu un atbilņu veidońanu, pārliecināńanas 

komunikāciju, attieksmi un tās izmainīńanu, manipulāciju, lobēńanu, neverbālās 

komunikācijas lomu metoņu lietońanā u.c. Tāpat gūst izpratni par uzvedības normu un 

kultūras iezīmju ietekmi metoņu lietońanā un uztverē, kā arī daņādu kampaľu īstenońanu, 

pielietojot apgūtās metodes. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas sabiedriskajās attiecībās un 

komunikāciju zinātnē. 

  

Kursa saturs: 

1. Komunikācijas metodes un to lietońana sabiedriskajās attiecībās vēstures kontekstā. 

2. Jautājumu un atbilņu veidońana. Dialogs. Monologs. 

3. Motivācijas ietekmēńanas metodes 

4. Pārliecināńanas komunikācija. 

5. Attieksme un tās izmainīńana. 

6. Manipulācija. Propoganda. Lobēńana. 

7. Kategorizācija un stereotipizācija komunikācijā. 

8. Neverbālās komunikācijas loma metoņu lietońanā. 

9. Konfliktsituācijas, to risināńanas metodes. 

10. Izziľas, uztveres un spriedumu ietekmējońie faktori. 

11. Uzvedības normu un kultūras iezīmju ietekme metoņu lietońanā un uztverē 

12. Kampaľu īstenońana, izmantojot daņādas metodes. 
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Obligātā literatūra: 

1. Autoru kolektīvs, Konflikti un to risināńana. Rīga: Lietińķās informācijas 

dienests, 2009 

2. Emabile T., Reiports Dņ., Inovatīva domāšana. Rīga: Lietińķās informācijas 

dienests, 2007 

3. Kondņers Dņ., Cialdīni R., Prasme pārliecināt. Rīga: Lietińķās informācijas 

dienests, 2009 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Debra F., Saviesīgo sarunu māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009 

2. Johnston J. Zawawi C. Public Relations: Theory and Practice. - Allen & Unwin, 

2009 

3. Larson, Ch.U. Persuasion: Reception and Responsibility. 10th ed. Belmont, 

Toronto, London, etg.: Wadsworth/ Thomson Learning, 2004 

4. Leiblings M., Nokaitināja? Kā saprasties ar daņāda rakstura cilvēkiem? Rīga: 

Lietińķās informācijas dienests, 2007 

5. Ńmidts V., Tannenbaums R., Sarunu un konfliktu risināšana. Rīga: Lietińķās 

informācijas dienests, 2007 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, prezentācijas), konsultācijām un 

noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināńanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināńanu praktisku pielietońanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu 

PowerPoint prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: praktiskie darbi ar prezentēńanu, individuālie darbi, mājas 

darbi un gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 Novērtēšanas forma:   Skaits:      Īpatsvars: 

darbs grupās (praktiskie darbi)    6 35% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 2 15% 

eksāmens    1 50% 

 

Mācību valoda: latvieńu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:          KORPORATĪVĀS REPUTĀCIJAS  

Kursa kods:          M_COM05 

Kursa daļa::          Ierobeţotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:          2. 

Semestris:          3. 

Zinātnes nozare:                                 Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:         Komunikācijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums:         2011. gada 24. februāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 28 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas                                            20 stundas 

Prezentācijas                                      6 stundas 

Eksāmens                                           2 stundas 

 

Kursa autors:  Mg.sc.soc., Mg.paed., MBM Ilmārs Jargans 

 

Kursa mērķis: Studijās maģistranti padziļina zināńanas reputācijas vadības un zīmola tēla 

veidońanas jomā.  

 

Kursa uzdevumi: 

Izzināt korporatīvās reputācijas būtību un nozīmi, korporatīvās reputācijas 

veidońanas atńķirību salīdzinājumā ar citiem reputācijas veidiem, iepazīstināt ar 

populārākajām teorijām un praktiskiem piemēriem pasaulē un Latvijā. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas sabiedriskajās attiecībās. 

 

Kursa saturs: 

1. Reputācija un reputācijas vadība 

 Pamatjēdzieni 

 Reputācijas vadības vieta integrēto komunikāciju kompleksā 

 Reputācijas veidońanas īpatnības daņādiem reputācijas īpańnieku tipiem 

2. Korporatīvā reputācija 

 Korporatīvās reputācijas nozīme 

 Korporatīvās auditorijas. Antagoniskas auditorijas korporatīvās reputācijas 

gadījumā 

 Korporatīvās reputācijas 7 dimensijas. Daņādu dimensiju nozīmīgums 

atkarībā no kultūrvides un tradīcijām 

 Korporatīvā reputācija kā mozaīka  

 Reputācija un darbības ekonomiskie rādītāji 

3.  Korporatīvā tēla pamatelementi 

 Vīzija un misija 

 Kompānijas stratēģija 

 Organizācijas kultūra 

 Iekńējā un ārējā komunikācija 

 Korporatīvā identitāte 

4. Korporatīvās reputācijas vadīńana 

 Reputācijas mērīńana 

 Reputācijas mērījumi Latvijā 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

133 

 Reputācijas stratēģija 

 Instrumenti un dokumenti 

 Krīņu komunikācija  

5. Kursa kopsavilkums. Raksturīgākās kļūdas reputācijas vadīńanā un izvairīńanās no 

tām. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Aaker, David A. and Joachimsthaler, Erich (2000) Brand leadership, New York: 

The Free Press.  

2. Cutlip, S M, Center, A H & Broom, G M 2006, Effective public relations, 9th edn, 

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.  

3. Davies, Gary and Louella Miles (1998) ―Reputation Management: Theory versus 

Practice‖, Corporate Reputation Review, 2 (1), pp. 16-27.  

4. Dowling, G 1994, Corporate reputations: strategies for developing the corporate 

brand, Longman Cheshire, Melbourne. Fearn-Banks, K 2002, Crisis 

communications: a casebook approach, 2nd edn, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.  

5. Fombrun, Charles J. (1996) Reputation: Realizing Value from the corporate image, 

Boston, MA: Harvard Business School Press.  

6. Fombrun, Charles J. and Cees B. M. van Riel (1997) ―The Reputational 

Landscape‖, Corporate Reputation Review, 1 (1/2), pp. 6-13.  

7. Grunig J (ed) 1992, Excellence in public relations and communication 

management, L Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.  

8. Hatch, Mary Jo and Majken Schultz (2001) ―Are the Strategic Stars Aligned for 

Your Corporate Brand?‖, Harvard Business Review, (February), pp. 128-134.  

9. Haywood, R 1994, Managing your reputation, McGraw-Hill Book Co, London & 

New York.  

10.  Majken Schultz, Mary Jo Hatch and Mogens Holten Larsen (eds.), The 

Expressive Organization: Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand, 

New York: Oxford University Press. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; prezentācijas; inovatīva 

uzľēmuma un inovāciju atbalsta struktūras iestādes apmeklējums), konsultācijām un 

noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināńanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināńanu praktisku pielietońanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu 

PowerPoint prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: Pārbaudes formas.  

1. Patstāvīgais darbs – brīvi izvēlēta reāla reputācijas konflikta analīze; 

2. Kādas korporatīvo komunikāciju stratēģijas anotācija – recenzija; 

3. Patstāvīgi sagatavota padziļināta korporatīvās reputācijas veidońanas 

gadījuma izpēte ar analīzi un ieteikumiem. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
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Novērtēšanas forma:      Skaits:     Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)   1 30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1 30% 

eksāmens    1 40% 

 

Mācību valoda: latvieńu  

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:  KOMUNIKĀCIJAS VADĪŠANA UN 

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS EIROPĀ 

Kursa kods: M_CPR04 
Kursa daļa::  Ierobeţotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads: 2. 

Semestris: 3. 

Zinātnes nozare: Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare: Komunikācijas teorijas 

Kursa apstiprinājuma datums: 2011. gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 28 kontaktstundas un individuālais 

darbs literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavońanai. 

Lekcijas:           12 stundas 

 Semināri:                       10 stundas 

 Konsultācijas:                 2 stundas 

                                  Eksāmens:                       4 stundas 

 

Kursa autore: Dr. Phil. Sandra Veinberga  

 

Kursa mērķis: apgūt komunikācijas specifiku Eiropā un no tā izrietońos sabiedrisko 

attiecību darba priekństatus.  

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  
1. Apgūt komunikācijas pamatus, analizējot  vēsturisko komunikācijas un saziľas 

attīstības gaitu, tendences un tehniskā nodrońinājuma attīstības līmeni.   

2. Noskaidrot sabiedrībā pieaugońos iebildumus nu kritiku pret Public Relations (PR). 

3. Aplūkot vadońās PR teorijas, sistematizējot amerikāľu un eiropieńu PR modeļus.  

4. Apzināt atbilstońas informācijas modelēńanas iespēju (profilu, tēlu, pozicionēńanu 

un rutīnas) un analizēt aktuālo, valstī notiekońo PR kampaľu norińu gaitu.  

5. Komunikācijas stratēģijas, vēstījumu, mediju izvēles un realizācijas apguve.  

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas masu komunikācijā un sabiedriskajās 

attiecībās. 

 

Kursa saturs: 

1. 1. Mediji un masu komunikācija. Saspēles profils Eiropā.  Mediju vara.  

2. Publiskais tēls.  Captatio benevolentiae. 

3. Daiļums, humiliato, glaimi, disspositio, exordium  un citas PR retorikas publikas 

‖magnetizēńanas formas‖ .  

4. PR ētika, neakceptējamie efekti (pseidoverifikācija,  netieńie, viltus paradoksi, 

dubultās parabolas, aptuvena skaitļu un datu izmantońana). 

5. Vēstījuma satura substance.  

6. Patoss, patētika, etos, harisma un ńarms.  

7. Stereotipi, komunikācijas defekti (fona trokńľi). 

8. Publicitātes noslēpumu apguve., mediju tīkls.  

9. Redundance un entropija.  Rakstu un runa valoda, mnemotehniskā atmiľa un tās 

izmantojums PR. 

10. Kolektīvā atmiľa kā Eiropas PR noteicońais komunikācijas fenomens.  

11. ‖ Melnais PR‖ un ‖melnā ņurnālistika‖. 

12. Efektīva vizuālā komunikācija.   
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13. Intervija kā PR komunikācijas forma (sagatavońanās, realizācija, novērtējums). 

14. Iespaida novērtējums.  

15. Modernā laika komunikatīvie izaicinājumi.   

16. Digitālo mediju ofensīva un mediju publikas. Komunikatīvās atńķirības.  

17.  Komunikācijas un PR unikalitāte.  Eiropas modeļa priekńrocības un iespējamās 

nepilnības.  

      

Ieteicamā literatūra: 

1.  Sandra Veinberga. Publiskās attiecības. PR teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2004., 327 lpp. 

2.  Betteke van Ruler, Dejan Vercic. Public Relations and Communication 

Management in Europe. Berlin, 2004, 502 

3. Sandra Veinberga. Mediju misija, Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts 

neatkarības atjaunońanas (1990-2010), monogŗafija, latvieńu valodā, apgāds 

Zvaigzne, Rīgā, 2010, 158  lpp. 

4.  Public Relations. Critical Debates and Contemporary Practice. Edited by J. 

L`Etang, M.Pieczka. New Jersey, 2006. 513 p.  

5.  Sandra Veinberg. Censorship - The Mission of The Media. Zinātnisku eseju 

krājums, angļu valodā, apgāds LiePa Publishing Latvia, Liepāja, 2010, 151.lpp. 

6.  Sandra Veinberga. Masmediji. Prese, radio un televīzija. Monogrāfija, Zvaigzne, 

Rīga, divi izdevumi, 2005, 2007, 358 lpp. 

7.  Fraser P Seitel. The Practice of Public Relations. 6th Edition. New Jersey. 1995. 

552 p. 

 

Papildliteratūra: 

1. Hans-Jürgen, 1998: Kommunikation, Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit, 

Opladen/ Wiesbaden 1998, 32. 

2. Bentele, Günter/ Haller, Michael (Hrsg.), Aktuelle Entstehung von Öffentlichkeit, 

Konstanz, S. 225-250 

3.   Habermas, Jürgen. Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962.  Neuwied und Berlin, 

267 s. 

4. IPR-Institute of Public Relations-England. Public Relations Qualifikation and 

Professional   Standards.http://http://www.instituteforpr.org/ 

 

Studiju metodes: Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem un 

noslēgumā – rakstiska eksāmena. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (nodarbību plāniem, 

darba materiāliem); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: praktiskais mājas darbs, kontroldarbs, aktivitāte un līdzdalība 

semināros, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Nepiecieńama pozitīva 

atzīme gala vērtējumā. Izliekot gala atzīmi, tiek ľemtas vērā visas semestra laikā iegūtās 

atzīmes, turklāt visi darbi veicami obligāti. Neveicot kādu no darbiem, studējońais 

vērtējumu nesaľem. Semestra vidū studējońie raksta kontroldarbu, bet semestra beigās – 
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eksāmenu. Semestra laikā studējońie veic arī patstāvīgo mājas darbu, par kura tematu un 

nosacījumiem pasniedzējs paziľo atsevińķi. 

 

Novērtēšanas forma:  Skaits:  Īpatsvars: 

kontroldarbs    1      30% 

patstāvīgais mājas darbs  1      30% 

eksāmens   1      40% 

 

Mācību valoda:  latvieńu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:         MŪSDIENU ŢURNĀLISTIKAS UN  

 SABIEDRISKO ATTIECĪBU    

MIJIEDARBĪBA  

Kursa kods:          M_JOU02  
Kursa daļa::           Ierobezotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:          2. 

Semestris:  3. 

Zinātnes nozare:           Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:          Komunikācijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums:          2011. gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:    12 stundas 

Praktiskās nodarbības:  12 stundas 

Konsultācija     1 stunda 

Eksāmens:                                    3 stundas 

 

Kursa autore: Mg. sc.soc. Regīna Ločmele-Luņova 

 

Kursa mērķis: studijās maģistranti padziļina iepriekń iegūtās zināńanas par ņurnālistiku 

un tās pielietońanu sabiedriskajās attiecībās. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: ir padziļināt maģistrantu teorētiskās zināńanas 

par ņurnālistikas paradigmu, misiju, tipoloģiju un metodēm XXI.gadsimtā, kā arī par 

Latvijas ņurnālistikas vietu globālajā komunikācijas sistēmā. 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: pamatzināńanas sabiedriskajās attiecībās un 

komunikācijas zinātnē.   

 

Kursa saturs: 

1. Ņurnālistikas jēdziens, būtība un misija XXI. gadsimtā. Ņurnālistikas teorijas 

mūsdienu koncepcijas. Ņurnālistikas kā zinātnes pamatkategoriju sistēma. 

Ņurnālistikas funkcijas, to attīstība XXI. gadsimtā 

2. Masu mediji kā sistēma, to elementu mijiedarbība. Ņurnālistikas attīstības īpatnības 

Latvijā. 

3. Informācijas vākńanas, apstrādes un interpretēńanas metodes mūsdienu ņurnālistikā. 

Informācijas avoti, to klasifikācija. Tiesības uz informāciju un informācijas tiesiskā 

aizsardzība. Ņurnālistikas loma sabiedriskās apziľas veidońanā. 

4. Ņurnālistikas ņanri un to attīstības tendences XXI. gadsimtā. 

5. Seminārs: „Patiesību meklējot: faktu interpretācijas daudzveidība medijos‖. 

6. Ņurnālistikas un mediju tipoloģija pēc satura, auditorijas, īpańuma tiesībām, 

ietekmes, mērķiem, informācijas pasniegńanas kanāla tipa. 

7. Prese XXI. gadsimtā. Latvijas preses īpatnības.  

8. Mūsdienu televīzijas ņurnālistika. Latvijas televīzijas ņurnālistikas īpatnības. 

9. Mūsdienu radioņurnālistika. Latvijas radioņurnālistikas īpatnības. 

10. Interneta mediju vieta ņurnālistikas attīstības kontekstā. Ņurnālistikas misija un 

ētikas problēmas virtuālajā vidē. 

11. Seminārs: ‖Ņurnālista darbs daņāda tipa medijos‖.  

12. Latvijas mediju sistēma. Latvijas mediju vidi regulējońā likumdońana. 
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13. Ņurnālistika un valsts. Preses brīvība un vārda brīvība. Izpratne par jēdzienu 

„ceturtā vara‖. 

14. Ņurnālistika un uzľēmējdarbība: pretrunas, mijedarbība, tendences. Sabiedrisko 

attiecību speciālistu un ņurnālistu sadarbības organizēńana un vadība. Ņurnālistikas 

komercializācijas problēmas Latvijā un pasaulē. 

15.  Ņurnālista  un mediju ētika. Ētikas jautājumi daņādos ņurnālista darba posmos. 

Gods, cieľa un preses brīvība ņurnālistikas praksē Latvijā un pasaulē. 

16. Maģistrantu patstāvīgo darbu prezentācijas: ‖Ņurnālistikas prakse 

sabiedriskajos un komerciālajos medijos Latvijā‖. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Denis McQuail, Mass Communication Theory. 4th ed. Sage Publication., 2000. 

2. Denis McQuail, Karen Siune, New Media Politics. Co, 1999. 

3. Ворошилов В.В. Журналистика, Москва, Норус, 2010. 

4. Корконосенко С.Г. Теория журналистики, Москва, Логос, 2010. 

5. Allan, Stuart. News culture , Open University Press, 2004 

6. Ким, М. Н. Технология создания журналистского произведения, Санкт-

Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2001.  

7. Bennett, W. Lance. News. The politics of ilussion. New York: Longman,2003. 

8. Hamilton, T. James. All the news that fit to sell. How the market transforms 

information into news. Princeton: Princeton University Press,2006.    

9. Chris Frost.  Reporting for journalists. London: Routledge, 2002. 

10. Hudson, Gary, Rowlands, Sarah. The broadcast journalism. Handbook. Harlow: 

Longman, 2007. 

11. Morgan, Vivien.  Practising Videojournalism. London: Routledge., 2008. 

12. Bernadette Casey, Neil Casey, Ben Calvert. Television Studies: the Key Concepts. 

London; New York: Routledge, 2002. 

13. Toby Miller, Andrew Lockett. Television Studies. London: BFI, 2002. 

14. Stewart Peter, Basic Radio Journalism, Oxford University Press, 2003.  

15. Baerug, R. The Baltic Media World ,Riga, 2005.  

16. Vihalemm, P.  Baltic Media in transition, Tartu: Tartu University Press , 2002. 

17. Dupuis, I.  Journalism in Latvia: a profession in transition. Berlin: Nordeuropa–

Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, 2003.  

18.Benson, R., Neveu, E. , Bourdieu and the journalistic field, Cambridge: Polity, 

2005 

19. Cottle, S. Media sources and public relations. Thousand Oaks; London; New 

Delhi: SAGE Publishing, 2003. 

20. McNair, B.  Journalism and democracy: Evaluation of political public sphere. 

London: Taylor & Francis, Inc, 2000. 

21. Tumber, H. Journalism: Critical concepts in media and cultural studies. New York: 

Taylor & Francis, Inc, 2008. 

22. Valerie, A, Munshi, S. Media ethics and social change. New York: Taylor & 

Francis, Inc, 2004. 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: situāciju analīzes, prezentācijas), konsultacijas un noslēguma 

pārbaudes darba (rakstiskā formā).  

Studiju kursā tiek sniegtas gan teorētiskās pamatzināńanas, gan uzsvērta izpratne un 

zināńanu praktiska pielietońana. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
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 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiāli 

PowerPoint vai pdf. formātā, situācijas analīzei); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: patstāvīgais darbs ar prezentāciju seminārā, situācijas 

analīze un prezentācija; aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos, noslēguma 

eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

Novērtēšanas forma:                 Skaits:         Īpatsvars: 

Aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1 30% 

Darbs grupās (mājas darba prezentācija)   1 30% 

 Eksāmens:     1 40% 

 

Mācību valoda: latvieńu, krievu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:  POLITIKA UN POLITISKĀ 

KOMUNIKĀCIJA 

Kursa kods:            POL53300 

Kursa daļa::             Obligātā  A DAĻA 

Studiju gads:             1. 

Semestris:            2. 

Zinātnes nozare:                                   Politoloģija 

Zinātnes apakšnozare:          Salīdzinońā politika 

Kursa apstiprinājuma datums:          2011. gada 24.februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:    Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 28 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

 Lekcijas:   18 stundas 

 Semināri:      8 stundas 

Eksāmens                                              2 stundas 

Kursa autors: Dr.sc.pol., prof. Artis Pabriks 

 

Kursa mērķis: Studijās maģistranti padziļina iepriekń iegūtās zināńanas politikas zinātnē 

un iegūst priekństatus sociālo komunikāciju jomā.  

 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: 

• Apgūt politikas zinātnes pamatkategorijas un spēt saprast to vietu, nozīmi un ietekmi 

sabiedrības sociāli ekonomiskajās attiecībās; 

• Iegūt izpratni par politiskās komunikācijas veidiem un metodēm; 

• Apgūt prasmes atńķirt, analizēt un izvērtēt politisko komunikatoru taktiku un stratēģiju, 

patiesos mērķus un to īstenońanas iespējas. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas politikas zinātnē 

 

Kursa saturs: 

1. Politika un tās analīze. Pamatdefinīcijas, politikas principi un skaidrojumi. 

Ievads politikas teorijā. 

2. Politiskās komunikācijas galvenās sfēras: 

 Pārvaldes sistēma un valdības institūcijas; 

 Vēlēńanu kampaľas. 

3. Politiskās komunikācijas tehnoloģiju  maiľu hronoloģiskais apskats. 

4. Horizontālā un vertikālā politiskā komunikācija.  

5. Politika un tās komunikācija Latvijā. Situācijas analīze. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Safire W. Great Speaches in History.W.W. Norton & Company. 2004. 

2. Mathews David. Politics for People. Finding a responsible Public Voice. University of 

Illinois Press. 1994. 

3. Michael Shea. Influence. Century. 1988. 

4. Janin R. Wedel. Collision and Collusion. Palgrave. 2004. 

5. Fleur de Beufort and Patric van Schie (eds.) Democracy in Europe of the People, 

by the People, for the People. ELF, 2010, den Haag. 

 

 Papildus literatūra: 

1. Gianpietro Mazzoleni; Winfried Schulz. „Mediatization‖of Politics: A 
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Challenge to Democracy? In Political Communication. 2001. Online 

Publication. 

2. Jay G. Blumler; Dennis Kavanagh. The Third Age of Political Communication: 

Influences and Features. Online publication. 2001. 

3. George H. Sabine and Thomas L. Thorson . A History of Political Theory. 

Harcourt Brace College Publishers. 1973 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no interaktīvajām lekcijām, semināriem (diskusijām, praktiskajiem 

darbiem darbu grupās, situāciju analīzes. Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās 

pamatzināńanas, bet akcents – uz izpratni un zināńanu praktisku pielietońanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu 

PowerPoint prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas.  

 Semināra nodarbībās tiek vērtēta studējońo izpratne par politiku, praktiskās 

iemaľas politikas un politiskās komunikācijas teorijas atziľu izmantońanai praksē. 

 Noslēguma pārbaude – rakstiskais darbs un 1 jautājums par politikas un politikas 

komunikācijas izpratni. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra):Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:        Skaits:       Īpatsvars: 

Piedalīńanās semināros un starp-pārbaudījumi           3          30% 

Eksāmens             1          70% 

 

Mācību valoda:  latvieńu, angļu 

 

Aktualizēts: 20.03.2011 
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Kursa nosaukums:  PRIVĀTĀ ATBALSTA VEIDI UN TĀ 

PIESAISTES TEHNIKAS 

FUNDRAISING 

Kursa kods: M__PUB03 

Kursa daļa: Ierobeţotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads: 2. 

Semestris: 3. 

Zinātnes nozare: Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare: Komunikācijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums: 2011. gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 28 kontaktstundas un patstāvīgās 

studijas. 

                                                         Lekcijas      18 stundas 

Semināri:    4 stundas 

                                 Praktiskās nodarbības: 4 stundas 

                                 Eksāmens:                                   2 stundas 

 

Kursa autors: Asoc.prof. Dr.phil. Ivars Bērziņš 

 

Kursa mērķis: Veidot studējońiem izpratni un zināńanas par privāto līdzekļu piesaisti un 

komunikācijas savstarpējo mijiedarbību mūsdienās, daņādām teorijām, tās cieńi saistot ar 

praktisko pielietojumu.  

 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: Veiksmīgi apgūstot ńo studiju kursu, 

studējońie: 

 iegūst teorētiskas un praktiskas zināńanas līdzekļu piesaistīńanas (fundraising) 

nozarē. 

 iegūst zināńanas, lai varētu veikt patstāvīgus pētījumus privātā un sabiedriskā 

sektorā. 

 iepazīstas ar jautājumiem par finansu menedņmentu nepietiekamu resursu 

apstākļos, līdzekļu piesaisti kā uzľēmuma pastāvēńanas iespējamību. 

 apgūst daņādu tehniku pielietojumu projektu sfērā, it īpańi mūsdienu situācijā. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas ekonomikā, mārketingā un menedņmentā 

 

Kursa saturs 

 PRIVĀTĀS ATBALSTĪŃANAS VEIDI 

1. Mecenātisms. Gaius Maecenas. Vēsturiskā attīstība. Altruisms. Filantropija. 

Mūsdienu tendences. Crowding – Out efekts (Izgrūńanas efekts). Privātā 

finansējuma izstumńana. Free – Rider. Valsts finansējuma izstumńana. 

2. Fondu attīstības vēsturiskais un sociāli ekonomiskais apraksts. Fondu tipoloģija. 

3. Fondu nozīmīgums ASV. 1)Grantmaking Foundation; 2) Corporate Foundation; 

3) Operating Foundation; 4) Community Foundation.  

Matching-Grant-sistēma. Rockefeller Foundation. Bill & Melinda Gates 

Foundation. Mērķi un projekti. Kritika. Warren Buffett. 

4. Mūsdienu situācija. ES (1997.): 1) pakalpojumu sniedzēji, 2)intereses 

propogandējońi, 3) starpnieku organizācijas, 4) pańpalīdzības grupas. 
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5. Fondu loma un funkcijas mūsdienu modernajā demokrātiskajā sabiedrībā. Atńķirīgi 

politiskie viedokļi. Fondi kā pilsoniskās sabiedrības un treńā sektora dalībnieki.  

6. Sponsorēńanas jēdziens (no mecenātisma līdz sponsorēńanai). Sponsorēńanas 

pazīmes un tipoloģija. 

7. Sponsorēńanas attīstības fāzes. Sponsorēńanas novērtējums no mārketinga viedokļa. 

Sponsorēńanas veidi no sponsora un sponsorējamā pozīcijām. 

8. Sponsorēńana kā mārketinga un uzľēmuma komunikācijas forma. 

9. Sponsorēńanas plānońanas process: analīzes fāze, plānońanas fāze, realizācijas fāze 

un kontroles fāze. 

10. Sporta sponsorēńana: atsevińķi sportisti, komandas, pasākumi. Mērķi un motīvi. 

Tendences. 

11. Kultūras sponsorēńana: kultūras atbalstīńana un sponsorēńana. Sponsorēńana caur 

fondiem. Kultūras sponsorēńanas tendences. 

12. Sociālā un apkārtējās vides sponsorēńana. Jēdzieni. Tipoloģija. Filozofija un 

tendences. 

13. Mediju sponsorēńana. Programmu sponsorēńana. Sponsorēńana internetā. 

14. Sponsorēńanas attīstības tendences un nākotnes perspektīvas. 

15. Public Private Partnership. 

16. Ziedojumi. Definīcijas, attīstības vēsture. Nodokļu valdzinājums. Personīgā 

motivācija Social Change Philanthropy. Mūsdienu tendenču apskats. 

17.  Ziedojumu mārketings – metodes, panākumu faktori (praktiski piemēri un grupu 

darbs). Lielo ziedojumu kampaľas. Fundraising events. 

18. Labdarības organizāciju darbība Latvijā. 

 

FINANSĒJUMA PIESAISTE – FUNDRAISING. 

19. Ieguves tirgus analīze. Stakeholder. Personāla ieguve.  

20. Līdzekļu piesaistīńana (Fund raising). Līdzekļu piesaistes sabiedriskais konteksts. 

21. Fundraising – definīcijas. Līdzekļu piesaiste un mārketings. Fundraising un 

stratēģiskās komunikācijas. Fundraising un filantropija. 

22. Fundraising Management – organizācijas kultūra. Stratēģija un taktika: stratēģijas 

piramīda. Līdzekļu piesaistes stratēģiskā plānońana. Piecas perspektīvas: 

pieaugums, efektivitātes kāpinājums, attiecību paildzināńana, zīmola veidońana 

(branding), ekonomiskā stabilitāte. 

23. Online Fundraising. 

24. Metodes: personīga saruna, ziedojuma vēstule, telefonsaruna, benefic-pasākumi, 

testamentārie ziedojumi un mantojumu mārketings, biedru piesaistīńana, sadarbība 

ar fondiem. 

25. Social sponsoring. Fundraising vai social sponsoring? Tas ir finansiālo mērķu 

jautājums. 

26. Sabiedrisko attiecību speciālista darbības nozīme līdzekļu piesaistīńanas procesā. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Pēters Bendiksens. Ievads kultūras un mākslas menedņmentā. Jāľa Rozes apgāds, 

2008. 

2. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedņments. Rakstu krājums Sast. I.Bērziľń, 

K.P.Nēbels. Jāľa Rozes apgāds, 2006. 

3. Dņeremijs Rifkins. Jaunās ekonomikas laikmets Jumava. 2004. 

4. Kristofers Polits. Sabiedrības vadības reforma. 2000. 

5. Armīns Kleins. Kultūrpolitika. Jāľa Rozes apgāds, 2008. 

6. Latvijas Kultūras akadēmijas rakstu krājums. Kultūras menedņments, 2008. 
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7. Bērziľń Ivars: Kultūras decentralizācija kā lēmumu pieľemńanas līmeľu 

pārstrukturēńana. Kultūras krustpunkti 2. laidiens, Sast. Prof. Dr. J.Urtāns. Apgāds 

Mantojums, Rīga, 2006.  

 

Papildliteratūra: 

1. Throsby, David C. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

2. Bruno S. Frey (2003.): Arts &Economics. Analysus & Cultural Policy. Springer 

Verlag: Berlin, Heidelberg, New York. 

3. Bendixen, Peter (2001): Einführung in das Kultur- und Kunstökonomie. 

Westdeutscher Verlag,  Wiesbaden. 

4. Alan Peacock “The design and operation of public funding of the arts‖ (1994.) 

5. Charitable status. London. The Directory of Social Change.(2004). 

 

Pētījumi:  

1. Spendenmarketing – Methoden, Anwendungsbeispiele und Erfolgsfaktoren. 

Munich (2006.) 

2. Dimanta Ruta, Danga Inese: Apskats par ziedońanas tendencēm Latvijā 2008. 

3. Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS Iedzīvotāju aptauja ―Vai esat ziedojis 

pēdējā gada laikā‖2010.februāris Rīgā. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: situāciju analīzes, prezentācijas) un noslēguma pārbaudes darba 

(projekta prezentācija).  

Studiju kursā tiek sniegtas gan teorētiskās zināńanas, gan uzsvērta izpratne un 

zināńanu praktiska pielietońana. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiāli 

PowerPoint formātā un pētījumi pdf. formātā); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: projekta darbs ar prezentāciju seminārā, situācijas 

analīze un prezentācija; aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos, noslēguma 

eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

Novērtēšanas forma:       Skaits         Īpatsvars 

Darbs grupās (patstāvīgā darba prezentācija)          1        50% 

Noslēguma eksāmens (projekta prezentācija)          1        50% 

 

Mācību valoda: latvieńu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011.  
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Kursa nosaukums:  VALODAS PRAKSE MASU     

KOMUNIKĀCIJĀ 

Kursa kods:   M_LAN01 

Kursa daļa::    Ierobeţotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:   2. 

Semestris:   3. 

Zinātnes nozare:   Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare:    Vispārīgā valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums:   2011.gada 24.februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas Un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas        10 stundas 

Praktiskās nodarbības 

                        Semināri 

       10 stundas 

         5 stundas 

Eksāmens          3 stundas 

 

Kursa autore:   Dr. philol. Dite Liepa 

 

Kursa mērķis: paaugstināt studējońo valodas meistarības līmeni, pilnveidot studējońo 

profesionālo un praktisko rakstītprasmi.  

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

• pilnveidot un paaugstināt praktiskās rakstītprasmes līmeni mediju speciālista 

darbā, 

• pastāvīgi veidojot tekstus plańsaziľas līdzekļiem, profesionāli pilnveidot 

personiskā valodas lietojuma meistarību.  

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas mūsdienu latvieńu valodā un stilistikā. 

 

Kursa saturs 

1. Valodas funkcionālās un emocionālās stilistikas daudzveidība un tās izmantojums 

mediju speciālista darbā. 

2. Latvieńu valodas elektroniskie mācību resursi: latvieńu valodas vārdnīcas, terminu 

datuzāzes. Terminu datubāzu izmantońana mediju speciālista darbā: terminu daļēja 

desemantizācija un sinonīmija. 

3. Zinātniskais stils mediju speciālista darbā: zinātniskā diskursa adaptācijas 

komunikatīvā taktika. Terminu pārceļońana, sveńvārdu invāzija, eirovārdi. 

4. Zinātniskais stils mediju speciālista darbā: zinātniskā aparāta specifika, terminu, 

jēdzienu un definīciju eksemplifikācija. Zinātniskā stila popularizācijas taktika (uz 

savu radońo darbu bāzes). 

5. Lietińķā stila praktisks izmantojums: iniciatīvas un atbilņu vēstules, motivācijas 

vēstules. Populārākās leksikas un tekstveides kļūdas (uz savu radońo darbu bāzes) 

un to novērńana lietińķajā stilā. 

6. Mediju valoda kā publicistikas stila sastāvdaļa: radio un TV valodas specifika, 

preses valodas stilistiskā daudzveidība, elektroniskā saziľa: etiķete un netiķete. 

Sarunvalodas un nozaru valodas ietekme uz standartvalodu. Lingvistiskā mīmikrija. 

7. Bieņāk sastopamās leksikas kļūdas un to novērńana mediju valodā: (uz savu radońo 

darbu bāzes) vārdkopu kalki, konstrukciju kalki, ģenitīveľu blīvējumi. 

8. Tekstveides kļūdas sintaksē (uz savu radońo darbu bāzes): vienkārńa un salikta 
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teikuma kalki, pakārtojuma kaskādes. 

9. Reklāmu valodas specifika: valodas ekonomija, tēlainība, zemteksts, informācijas 

kompresija. Reklāmu valodas specifika atkarībā no  masu komunikācijā 

izmantotajiem līdzekļiem. 

10. Preses prelīņu rakstīńana un rediģēńana. Populārākās kļūdas (uz savu radońo darbu 

bāzes) preses relīzēs. 

11. Politiskā retorika: atklātības un precizitātes trūkums, eifēmismi. Politiskās 

retorikas ietekme uz adresāta apziľu (apziľas metaforizācija) un sabiedrisko domu. 

12. Politiskā retorika nozīmīgu sabiedrisko notikumu (vēlēńanas, referendumi, 

ekonomiskā krīze) laikā.  Mediju speciālista loma sabiedriskās domas veidońanā. 

 

Pamatliteratūra 

1. Baldunčiks, J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 1989. 

2. Blinkena, A. Latvieńu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 

3.    Ceplītis, L., Rozenbergs, J., Valdmanis, J. Latviešu valodas sintakse. Rīga: 

Zvaigzne, 1989. 

4. Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : Zvaigzne, 1993. 

5. Kalme, V., Smiltniece, G. Latvieńu literārās valodas vārddarināńana un 

morfoloģija. Liepāja : LPA, 2001. 

6. Koluņa, R. Kas meklē, tas atrod. Latvieńu valodas rokasgrāmata. Lielvārde : 

Lielvārds 2007. 

7. Latviešu valoda 15 neatkarības gados.  Rīga : Zinātne, 2007. 

8. Valodas kvalitāte. Valsts valodas komisijas raksti. 1.,2.,3. sēj.  Rīga : Valsts 

valodas komisija 2005., 2006.,2007. g. 

9. Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Rīga : 

LU Akadēmiskais apgāds, no 2005. gada. 

 

Ieteicamā literatūra 

10. Brēde, M. Aizpildītās pauzes publiskās runas stilā. No: Linguistica Lettica 1999. 

Nr. 5. Rīga : LU Latvieńu valodas institūts, 1999, 154.–161. lpp. 

11. Brēde, M. Anglismi jaunieńu leksikā. No: Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu 

krājums 6. Liepāja : LiePa, 2002, 415.–421. lpp. 

12. Brēde, M. Barbarismi rakstos par kultūru latvieńu presē. No: Linguistica Lettica 

2000. Nr. 6. Rīga : LU Latvieńu valodas institūts, 2000, 146.–160. 1pp. 

13. Brēde, M. Daņi sarunas struktūras elementi plańsaziľas līdzekļos. No: Vārds un tā 

pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 11. Liepāja, 2007, 128.–137. lpp. 

14. Brēde, M. Diskursa iezīmētāju funkcijas latvieńu sarunvalodā daņādos laikposmos. 

No: Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 8.  Liepāja: LiePa, 2004, 323.–

331. lpp. 

15. Brēde, M. „Trojas zirdziľi‖ latvieńu runā un rakstos. No: Valodas prakse : 

vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb. red. S. Lagzdiľa. Nr. 

2, 2006. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 70.–83.lpp. 

16. Brēde, M. Neoloģismu formas un to pasniegńanas veids informatīvajos un 

reklāmtekstos. No: Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 13 (2). Liepāja: 

Liepājas Universitāte, 2009, 32.–41. lpp. 

17. Druviete, I. Valodas attīstība un standartizācija: valsts vai sabiedrības atbildība? 

No: Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 10. Liepāja : LiePA, 2006, 

161.–168. lpp. 

18. Druviete, I., Hirńa, Dz. Valsts valodas likums (1999) Latvijas valodas politikas 

kontekstā. No: Latviešu valoda 15 neatkarības gados.  Rīga : Zinātne, 2007. 
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19. Gőtzeler, C. Anglizismen in der Pressesprache. Alte un neue Bundesländer im 

Vergleich. Hempen Verlag Bremen 2008. 

20. Juzefovičs, J. Mediju brīvība – kam? No:  Patērniecība Latvijā: tendences un 

alternatīvas. Rakstu krājums Agora 5. LU, 2006, 245.–253.lpp. 

21. Liepa, D. Latvijas preses valoda valstiskās neatkarības atjaunońanas un 

nostiprināńanās procesā: sociolingvistiskais saspekts. Rīga : LU 2010. 

22. Lokmane, I. Liekvārdība plańsaziľas līdzekļos. No: Valodas prakse : vērojumi un 

ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb. red. S. Lagzdiľa. Nr. 1, 2005. 

Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 31.–38. lpp. 

23. Milēviča, I. Zinātniskā diskursa adaptācijas komunikatīvā taktika mūsdienu 

publicistikā. No: Valodas kvalitāte. Valsts valodas komisijas raksti. 2. sēj.  Rīga : 

Valsts valodas komisija, 2006,  77.–87.lpp. 

24. Ostrovska, I. Masu mediju ietekme uz politisko procesu. Referāts konferencē 

„Vara un tauta: tuvināšanās iespējas?” 2005, 10. jūn. Tieńsaiste 16.02.2007. 

Pieejams: http://www.politika.lv/index.php?id=3783 

25. Strelēvica-Ońiľa, D. Lingvistiskais preskriptīvisms Latvijas sabiedrībā: trūkumi un 

priekńrocības. No: Latviešu valoda – pastāvīgā un mainīgā. 3. sēj. Rīga : Valsts 

valodas komisija, 2007, 113.–135. lpp. 

26. Strelēvica-Ońiľa, D. Valodas preskriptīvisma izpausmes Latvijā un tā pozitīvās 

blakusparādības. No: Linguistica Lettica 2008. Nr. 17. Rīga : LU Latvieńu valodas 

institūts, 2008, 78.–91. lpp. 

27. Ńulmane, I., Kruks, S. Plańsaziľas līdzekļi demokrātiskā sabiedrībā. No: Cik 

demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas monitorings 2005-2007. Rīga : Zinātne, 

2007. 

28. Tangeits , M.  Reklāmzeme. Pasaules reklāmas vēsture. Rīga : J.Rozes apgāds 2011. 

29. Thomas, L., Wareing, S., Singh, I., Peccei, J. S., Thornborrow, J., Jones, J. 

Language, Society and Power. Second edition. Routledge. London and New York, 

2004. 

30. Veinberga, S. Publiskās attiecības. PR teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.  

31. Veisbergs, A. Zinātniskais stils daņādās kultūrās, to ietekme uz latvieńu stilu. No: 

Konferences “Zinātnes valoda” materiāli. Rīga : Valsts valodas komisija, 2003. 

22.–28. lpp. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem, konsultācijām un noslēgumā – rakstveida eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināńanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināńanu praktisku lietońanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiāli, rakstu darbu 

paraugi, izdrukas, stila kļūdu lapas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

http://www.politika.lv/
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Novērtēšanas forma:                 Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)   1 30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1 30% 

eksāmens    1 40% 

 

Mācību valoda:  latvieńu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011. 
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Kursa nosaukums:  VALSTS, PRIVĀTĀ UN SABIEDRISKĀ 

SEKTORA PARTNERĪBAS PRINCIPI 

Kursa kods: M_PUB03 

Kursa daļa: Ierobeţotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads: 2.  

Semestris: 3.  

Zinātnes nozare: Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare: Ekonomikas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums: 2011. gada 24. februārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Programmas Padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 56 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

                                                         Lekcijas:      36 stundas 

Semināri:    6 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības: 6 stundas 

                                  Kontroldarbi:                             4 stundas 

                                  Konsultācija:  1 stunda 

Eksāmens:                                  3 stundas 

 

Kursa autors: Asoc.prof. Dr.phil. Ivars Bērziņš 

 

Kursa mērķis: Veidot studējońiem izpratni un zināńanas par kultūras un ekonomikas 

savstarpējo mijiedarbību mūsdienās, daņādām teorijām, tās cieńi saistot ar praktisko 

pielietojumu.  

 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: Veiksmīgi apgūstot ńo studiju kursu, 

studējońie: 

 iegūst teorētiskas un praktiskas zināńanas kultūrekonomikas nozarē.  

 iegūst zināńanas, lai varētu veikt patstāvīgus pētījumus valsts, privātā un 

sabiedriskā sektorā. 

 iepazīstas ar jautājumiem par finansu menedņmentu nepietiekamu resursu 

apstākļos, pakalpojumu sniegńanu, līdzekļu piesaisti un kultūras institūcijas kā 

uzľēmuma pastāvēńanas iespējamību. 

 apgūst daņādu tehniku pielietojumu kultūras projektu sfērā, it īpańi mūsdienu 

situācijā. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināńanas ekonomikā, mārketingā un menedņmentā 

 

Kursa saturs: 
1. MENEDŅMENTA UN KULTŪRAS DISCIPLĪNAS ATTĪSTĪBAS TENDENCES. 

2. PRIVĀTAIS SEKTORS – ATTĪSTĪBA UN TIRGUS EKONOMIKAS MODEĻU KRĪZE. 

3. SABIEDRĪBAS VADĪBAS REFORMA – CEĻŃ NO VALSTISKUMA UZ NEW PUBLIC 

MANAGEMENT. 

4. PILSONISKĀ SABIEDRĪBA KĀ SABIEDRĪBAS PROBLĒMU RISINĀJUMS. 

5. FONDU UN ZIEDOJUMU NOZĪME MŪSDIENU SABIEDRĪBĀ. 

6. KULTŪREKONOMIKAS DISCIPLĪNAS IZVEIDOŃANĀS. 

7. KULTŪRAS KĀ EKONOMISKA LABUMA RAKSTUROJUMS. 

8. WILLIAM BAUMOL UN WILLIAM BOWEN KULTŪREKONOMIKAS TEORIJA  

9. VALSTS LOMA KULTŪRAS ATBALSTĪŃANĀ. 

9. KULTŪRAS INSTITŪCIJU IZMAKSU KRĪZE UN MĀRKETINGA LOMA TĀS 

PĀRVARĒŃANĀ. 

10. VALSTISKĀ UN PRIVĀTĀ FINANSĒJUMA INTERAKTĪVAIS RAKSTURS. 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

151 

11. KULTŪRPOLITIKA UN FINANSĒJUMS. 

12. PRIVATIZĀCIJA. 

13. DECENTRALIZĀCIJA. 

14. KULTŪRAS DECENTRALIZĀCIJA. 

15. KULTŪRAS SEKTORA TAUTSAIMNIECISKĀ NOZĪMĪGUMA NOVĒRTĒJUMS (1998. – 

2008.) 

16. KULTŪRAS FINANSĒŃANA VĒSTURISKĀ SKATĪJUMĀ. 

17. KULTŪRAS INDUSTRIJA – RADOŃĀ INDUSTRIJA 

18. INDIKATORU LOMA KULTŪRAS NOZARES LĒMUMU PROCESĀ. 

19. VALTS, PRIVĀTĀS UN SABIEDRISKĀS PARTNERĪBAS PERSPEKTĪVAS. SABIEDRISKO 

ATTIECĪBU LOMA ŃAJĀ PROCESĀ. 

 

Ieteicamā literatūra 

1. Pēters Bendiksens. Ievads kultūras un mākslas menedņmentā. Jāľa Rozes apgāds, 

2008. 

2. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedņments. Rakstu krājums Sast. I.Bērziľń, 

K.P.Nēbels. Jāľa Rozes apgāds, 2006. 

3. Dņeremijs Rifkins. Jaunās ekonomikas laikmets Jumava. 2004. 

4. Kristofers Polits. Sabiedrības vadības reforma. 2000. 

5. Armīns Kleins. Kultūrpolitika. Jāľa Rozes apgāds, 2008. 

6. Dragans Klaičs. Iztēle bez robeņām. Culturelab. 2008. 

7. Latvijas Kultūras akadēmijas rakstu krājums. Kultūras menedņments, 2008. 

 

Literatūra 

 Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn, 1952. Culture: A Critical Review of Concepts 

and Definitions. Peabody Museum, Cambridge, Massachusetts, United States. 

 2001.gadā UNESCO 91.sesija Parīzē – „Vispārējā deklarācija par kultūras 

daudzveidību‖, www.unesco.org 

 http://www.unesco.org/culture_and_development/ocd/intro.html . 

 Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam, 23. lpp. 

 http://www.unesco.org/culture/industries/trade/html_eng/question16.shtml#16 

 Throsby, David C. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 Bruno S. Frey (2003.): Arts &Economics. Analysus & Cultural Policy. Springer 

Verlag: Berlin, Heidelberg, New York. 

 Bendixen, Peter (2001): Einführung in das Kultur- und Kunstökonomie. 

Westdeutscher Verlag,  Wiesbaden. 

 Intervija ar Robertu Ķīli, Kultūras Diena. 5. janvāris 2007. 

 Kultūras Diena, Nr. 11 (98), 16.03.2007. „Dinamiskais kapitāls‖ (16. – 17.). 

 Pius Knüsel: Der Teufel der Evaluation. In: Zeitschrift für KulturAustausch 4/2003, 

S. 3. 

 Richard Musgrave, The Theory of Public Finance, New York 1959. 

 Baumol, William J. and William G. Bowen (1966), Performing Arts: The 

Economic Dilemma, New York: The Twentieth Century Fund. 

 Baumol, Hilda and W.J. Baumol (1984), „Inflation and the Performing Arts‖. New 

York University Press, New York. 

 Baumol, William J. (1996), ‗Children of Performing Arts, the Economic Dilemma: 

The Climbing Costs of Health Care and Education‘, Journal of Cultural 

Economics, 20, 183–206. 

 

 Tauchnitz, Jürgen: Marktorientierung (Das Theater und das Geld). 1997. 

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/culture/industries/trade/html_eng/question16.shtml#16


© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

152 

 Schiller, Norbert: Leistungsorientierte Subventionierung. Analyse eines Modells 

zur Theterförderung aus betriebswirtschaftlichen Sicht. 1984.  

 Neiheisel, Steven (1995.) Corporate Strategy and the Politics of Goodwill: A 

Political Analysis of Corporate Philanthropy in America (American University 

Studies Series X, Political Science)  

 William Byrnes: Management and the Arts (1994) 

 Karl – Heinz Paque: „Tax Expenditures versus Direct Gouvernment Spending A 

Comparative Efficiency Analysis‖ 

 Alan Peacock “The design and operation of public funding of the arts‖ (1994.) 

 Martina Schaad “Nonprofit organizācijas ekonomiskajā teorijā”(1995.) 

 Christof Welker: ―Darstellende Kunst unter Marktbedingungen‖ (1998. Aachen). 

 Glazer/Konrad: ―Strategic contributions to induce private provision of a public 

good‖ (1996.) 

 Latvijas Zinātľu Akadēmijas Ekonomikas Institūts- Koncepcija ―Kultūras 

decentralizācija‖, Rīga 1999., darba vad.: Dr. Druvis Ābele 

 Baltijas Datu Nams, Baltijas Sociālo zinātņu institūts – “Kultūras decentralizācija, 

sociālo procesu analīze”. 2000. gada decembris 

 Baltijas Datu Nams, Baltijas Sociālo zinātņu institūts – “Atsevišķu sabiedrības 

grupu attieksme pret daţādu iespējamo kultūras decentralizācijas mehānismu 

izmantošanu Latvijā”, 2000. gada decembris 

 Latvijas Zinātľu akadēmijas Ekonomikas Institūts – ―Kultūras sektora 

tautsaimnieciskā nozīmīguma novērtējums. Ziľojums‖ Rīga, 1998. 

 LZA Ekonomikas Institūts – “Kultūras sektora tautsaimnieciskais nozīmīgums. 

Ziņojums.” Rīga, 1999. 

 Nacionālā programma “Kultūra” 2000. – 2010. Latvijas Republikas Kultūras 

ministrija. Rīga 2001.  

 Bērziņš Ivars: Kultūras decentralizācija kā lēmumu pieņemšanas līmeņu 

pārstrukturēšana. Kultūras krustpunkti 2. laidiens, Sast. Prof. Dr. J.Urtāns. 

Apgāds Mantojums, Rīga, 2006.  

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: situāciju analīzes, prezentācijas),un vidus semestra un noslēguma 

pārbaudes darba (1.semestrī – rakstisks tests; 2.semestrī – rakstisks tests un projekta 

prezentācija).  

Studiju kursā tiek sniegtas gan teorētiskās zināńanas, gan uzsvērta izpratne un 

zināńanu praktiska pielietońana. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrońinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiāli 

PowerPoint formātā un pētījumi pdf. formātā); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrońinājums. 

 

Kontroles formas:  

darbs grupās: projekta darbs ar prezentāciju seminārā, situācijas analīze un 

prezentācija; aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos, 

starppārbaudījumi un noslēguma eksāmens. 

 

http://www.amazon.com/Corporate-Strategy-Politics-Goodwill-Philanthropy/dp/0820421286/ref=sr_1_39/002-0765665-5370443?ie=UTF8&s=books&qid=1178780102&sr=1-39
http://www.amazon.com/Corporate-Strategy-Politics-Goodwill-Philanthropy/dp/0820421286/ref=sr_1_39/002-0765665-5370443?ie=UTF8&s=books&qid=1178780102&sr=1-39
http://www.amazon.com/Corporate-Strategy-Politics-Goodwill-Philanthropy/dp/0820421286/ref=sr_1_39/002-0765665-5370443?ie=UTF8&s=books&qid=1178780102&sr=1-39
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Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojońas novērtēńanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:   Skaits          Īpatsvars  

1.semestris: 

Rakstisks tests    1    30% 

2.semestris: 

Starppārbaudījums (rakstisks tests)  1     30% 

Noslēguma eksāmens (projekta prezentācija)  1     40% 

 

Mācību valoda: latvieńu 

 

Aktualizēts: 24.02.2011.  
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II Pielikums 

Studiju programmas pasniedzēju CV 
 

Apse V. 

Bahmane L. 

Bartele T. 

Bērziľń I. 

Buiķis M. 

Čirjevskis A. 

Eglītis A. 

Gedroics V. 

Gorbaceviča L. 

Gudele I. 

Gūtmanis N. 

Ignatjeva S. 

Jargans I. 

Kuzmina – Merlino I. 

Liepa D. 

Lindemanis A. 

Ločmele – Luľova R. 

Matule G. 

Mirlins A. 

Nikolajevs A. 

Oļehnovičs D. 

Ostrovska I. 

Pabriks A. 

Piusa L. 

Rūklis K. 

Ruņa A. 

Ńneidere Z. 

Vagalis A. 

Veinberga S. 

Veinbergs G. 

Vīra R. 

Vnukovs D. 

Volkovičs B. 

Vorobjovs A. 

Zakriņevska M. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Apse Vineta 

Adrese Vēju iela 6, LV 3284, Mērsrags, Mērsraga novads, Latvija  

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29294784 

E-pasts vineta@latnet.lv 

Dzimńanas datums 19.12.1966. 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods 2000. gada septembris - pańreiz  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Studiju kursu docēńana Angļu filoloģijas BSP, Moderno valodu un biznesa 

studiju BSP un Lietińķās valodniecības MSP (kursi MSP: Augstākās 

izglītības vadība, Projektu vadīńana izglītībā), LU E-Universitātes projekta 

koordinatore HZF, BSP „ Moderno valodu un biznesa studijas‖ 

programmas direktora palīdze, BSP „Moderno valodu un biznesa studijas‖ 

un Angļu filoloģijas BSP mārketinga aktivitāńu organizatore. 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Laika periods 2008. gada februāris - pańreiz  

Profesija vai ieľemamais amats Docētāja  

Galvenie pienākumi Studiju kursu „Integrētā mārketinga komunikācija‖, „Korporatīvā 

komunikācija un sabiedriskās attiecības‖ pasniegńana. 

Darba vietas nosaukums RSEBAA  

 

Laika periods  

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

 

2008. gada janvāris – pańreiz 

 

Programmu direktore 

Valodu kursu pieauguńajiem programmu satura pārraudzīńana un 

koordinēńana. 

 

Latvijas Universitāte, Valodu centrs 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

 

 

Laika periods 

2007 - 2009 

Eksperts  

LR 12. klases centralizētā eksāmena angļu valodā uzdevumu sastādīńana 

un izvērtēńana 

LR IZM ISEC 

 

 

2006. gada septembris – 2008. gada janvāris 

Profesija vai ieľemamais amats Docētāja  

Galvenie pienākumi Studiju kursu „Mūsdienu biznesa komunikācija un reklāma‖, 

„Vadībzinības‖, „Lietińķā angļu valoda‖ pasniegńana. 

Darba vietas nosaukums SPPA Reklāmas un sabiedrisko attiecību fakultāte 
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Laika periods   2003. gada augusts – 2006. gada maijs 

Profesija vai ieľemamais amats MBA programmu direktore 

Galvenie pienākumi MBA programmu satura koordinēńana, studentu piesaistīńanas plānońana 

un studiju darba organizēńana, piedalīńanās programmu stratēģiskās 

vadības realizēńanā un mārketinga komunikāciju plāna izstrādē un 

ievieńanā. 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola 

  

Laika periods   2000. gada februāris – pańreiz 

Profesija vai ieľemamais amats Līgumdarbi  

Galvenie pienākumi Personāla apmācība, konsultācijas 

Darba vietas nosaukums Latvijas un ārzemju uzľēmumi un organizācijas, t.sk. LR Zvērinātu 

revidentu asociācija, SIA ―Lattelekom‖, ―FonteS R&I‖, „Olympus‖, 

―Nams‖ u.c.  

  

Laika periods   1996. gada septembris – 2000. gada janvāris 

Profesija vai ieľemamais amats Angļu valodas pasniedzēja. Angļu valodas centra vadītāja. 

Galvenie pienākumi RTU RBI Angļu valodas centra stratēģijas izstrāde un ievieńana, 

pasniedzēju metodiskā darba organizēńana un vadīńana, vispārējās un 

lietińķās angļu valodas kursu pasniegńana.  

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa institūta Angļu valodas 

centrs. 

  

Laika periods   1995. gada septembris - 1996. gada maijs 

Profesija vai ieľemamais amats Asistente 

Galvenie pienākumi Angļu valodas kursu pasniegńana 

Darba vietas nosaukums Ľujorkas ńtata universitātes Bufalo Angļu valodas institūts, Bufalo, ASV 

  

Laika periods   1992. gada janvāris - 1995. gada augusts 

Profesija vai ieľemamais amats Tukuma rajona angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja 

Galvenie pienākumi Rajona angļu valodas skolotāju metodiskā darba organizēńana, 

piedalīńanās skolu akreditācijās, rajona skolēnu zināńanu pārbaudes testu 

veidońana, angļu valodas olimpiāņu organizēńana.  

Darba vietas nosaukums Tukuma rajona Skolu Valde 

  

Laika periods   1990. gada augusts - 1997. gada augusts 

Profesija vai ieľemamais amats Angļu valodas skolotāja 

Galvenie pienākumi Angļu valodas mācīńana 3. – 12. klasēs 

Darba vietas nosaukums Zemgales vidusskola, Slampe, Tukuma rajons 

  

Laika periods   1990. gada augusts - 1993. gada jūlijs 

Profesija vai ieľemamais amats Angļu valodas skolotāja 

Galvenie pienākumi Angļu valodas mācīńana 10. – 12. klasēs 

Darba vietas nosaukums Tukuma 2. vidusskola, Tukums 

 

 

Izglītība 

 

Laika periods 2002. gada oktobris – 2006. gada  oktobris 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

157 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

  Studijas doktorantūrā Latvijas Universitātes Ekonomikas un   

  vadības fakultātē, Vadībzinātľu nozares apakńprogrammā  

  ―Izglītības vadība‖. 

 

 

Laika periods 

   

1997. gada septembris – 2000. gada jūnijs 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

  Profesionālās augstākās izglītības diploms - uzľēmumu un iestāņu  

  vadītājs; MBA grāds. 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa institūts. 

  

Laika periods   1995. gada augusts - 1996. gada septembris. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības maģistra grāds (Ed.M.) 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

Ľujorkas ńtata universitāte Bufalo, ASV 

  

Laika periods   1985. gada septembris - 1990. gada jūnijs 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Diploms. Angļu valodas pasniedzēja un audzinātāja metodiķa 

kvalifikācija. 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

Latvijas universitāte, Pedagoģijas fakultātes sveńvalodu nodaļa. 

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Angļu   Ļoti labi Brīvi Ļoti labi 

Krievu   Ļoti labi Labi  Labi  

Vācu   Lasu ar vārdnīcu  Rakstu ar vārdnīcu 

Franču   Lasu ar vārdnīcu  Rakstu ar vārdnīcu 

Japāľu   Lasu ar vārdnīcu   

  

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs  

 

 2004. gada septembris – 2006. gada septembris 

 Dalība darba grupā kursa ―ESP skolotāju sagatavońana‖ izstrādē un 

pasniegńanā Britu Padomes atbalstītajā projektā ―Towards Independence 

and Sustainability Partner Project‖ 
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Publikācijas atbilstońajā zinātľu 

nozarē  

 

 

 

2011.  

Raksts  (pieľemts publicēńanai) ―„Līdzīgais un atńķirīgais CV un pieteikuma 

vēstules rakstīńanā latvieńu un angļu valodā atbilstońi mūsdienu darba tirgus 

prasībām‖ 15. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā ―Vārds 

un tā pētīńanas aspekti‖, Liepājas universitāte, Liepāja, Latvija 

 

2010.  

Raksts ―Issues of Integrating Teaching English for Advertising and PR and 

Presentation Skills‖. Reconsidering Conventions: Essays on language and 

Literature, ed. By M. Knezevic and A.N. Batricevic, Filozofski Fakultet, 

Melnkalnes Universitāte, Nikńica, Melnkalne 

 

2009. gada maijs 

Raksts (CD formāts) ―Discourse Analysis of Advertisements – a Tool to 

Develop Copywriting Skills‖. Starptautiskas zinātniskas konferences 

―Applied Linguistics for Specialised Discourse‖ rakstu krājums, Latvijas 

universitāte, Rīga, Latvija 

 

Citas publikācijas  Elektroniskās publikācijas (mācību līdzekļi): 

2008. gada novembris  

MSP B daļas e-kurss „Izglītības vadība augstskolā‖. Kurss tiek realizēts 

Lietińķās valodniecības maģistrantūras studiju programmā, pieejams LU 

portālā (www.lu.lv). 

 

2007. gada novembris 

A daļas e-kurss ―Integrētā tekstu analīze II‖. Kursa autore (kopā ar I.Ozolu, 

R. Mozeri). Kurss tiek realizēts Angļu filoloģijas bakalaura studiju 

programmā, pieejams LU portālā (www.lu.lv). 

 

2006. gada novembris 

A daļas e-kursi ―Angļu valodas normatīvā gramatika III‖ un ―Angļu valodas 

normatīvā gramatika IV‖. Kursa autore (kopā ar M. Farnesti). Abi kursi tiek 

realizēti Angļu filoloģijas bakalaura studiju programmā, pieejami LU portālā 

(www.lu.lv) 

 

2005. gada novembris 

A daļas e-kurss ―Integrētā tekstu analīze I‖. Kursa autore (kopā ar I.Ozolu, Z. 

Vinčelu). Kurss tiek realizēts Angļu filoloģijas bakalaura studiju programmā, 

pieejams LU portālā (www.lu.lv). 
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Piedalīńanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

2010. gada 2.-3. decembris 

15. Starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīńanas aspekti‖, 

Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija. Referāts „Līdzīgais un atńķirīgais CV 

un pieteikuma vēstules rakstīńanā latvieńu un angļu valodā atbilstońi 

mūsdienu darba tirgus prasībām‖.  

 

2009. gada maijs 

Starptautiska konference „Current Issues in Management of Business and 

Society Development – 2009‖, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Referāts 

―Expanding Management Education across Disciplines‖. 

 

2009. gada maijs 

―Discourse Analysis of Advertisements – a Tool to Develop Copywriting 

Skills‖. Straptautiska zinātniska konference „Applied Linguistics for 

Specialised Discourse‖, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Referāts 

„Discourse Analysis of Advertisements – a Tool to Develop Copywriting 

Skills‖.  

 

2008. septembris 

Starptautiska konference „On the Borders of Conventions‖, Melnkalnes 

Universitāte, Nikńica, Melnkalne. Referāts „Issues of Integrating Teaching 

English for Advertising and PR and Presentation Skills‖. 

 

2006. gada februāris  

Starptautiska konference „Educational Management and School 

Development‖, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Referāts ―Kvalitātes 

jautājumu nozīme augstskolu vadīńanā‖.  

 

Piedalīńanās ar referātu cita veida 

konferencēs 

 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

 2007. gada februāris – LU Zinātniskā konference. Referāts 

‖Izglītības vadība angļu valodas mācīńanā‖.  

 2006. gada augusts – IATEFL un LATE konference „Exploring 

the Relationship: Learning, Teaching and Assessment‖, Rīga, 

Latvija. Referāts: „Situāciju analīzes izmantońana angļu valodas 

stundās vidusskolā‖.  

 

24.02.2011 
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Europass  

Curriculum Vitae 

 

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Bahmane Ludmila  

Personas kods 280849-10532 

Dzimńanas vieta Rīga 

Adrese (pieraksta un dzīves 

vietas) 

Grīna bulvaris, 1, dz.5, LV-1048, Rīga, Latvija 

Tālrunis  67612798 Mob.tel.  29420396 

E-pasts ludmila.bahmane@inbox.lv 

Pilsonība Latvijas nepilsone 

Dzimums Sieviete  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

 Dr. oec. , doc. 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods 1996.g. – tagad 

Profesija vai ieľemamais amats Docente  

Darba vietas nosaukums  AS RSEBAA, Rīga, Latvija 

 

Laika periods 

 

1996-2006.g.  

Profesija vai ieľemamais amats Ass.prof. Docente  

Darba vietas nosaukums  TSI 

 

Laika periods 

 

1992.g. - 1996.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas aviācijas universitāte, Rīga, Latvija  

 

Laika periods 

 

1978.g-1991.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Docente  

Darba vietas nosaukums  Starpnozaru kvalifikācijas paaugstināńanas institūts, Rīga, Latvija 

 

Laika periods 

   

1973.g. – 1977.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Aspirante  

Darba vietas nosaukums  Ļeľigradas universitātes ekonomikas fakultātes dienas aspirantūra, 

Ļeľingrada 

Laika periods 1966.g.-1973.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Laborante, laboratorijas vadītāja, asistente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas  Tehniskas universitātes  Ekonomikas fakultātes vadībzinības 

katedra 

  

Izglītība  

Laika periods 1995.g.  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

RAU docenta atestāts DA  Nr.000126 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Aviācijas universitāte  

 

Laika periods 

1993.g.  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

LR ekonomikas doktora diploms; C-D Nr.000513 

 

mailto:ludmila.bahmane@inbox.lv
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Laika periods 1991.g.  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

docenta atestāts;  ДЦ Nr. 038261 Maskavā  VAK PSRS 

  

Laika periods 1978.g.  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

aizstāvēta ekonomisko zinātľu kandidāta disertācija; Ekonomikas 

zinātľu kandidāts, kandidāta diploms  ЭК N 006520  21. marts 1979 g. 

Maskavā  VAK PSRS 

Disertācijas darbs 

«Rūpniecības zinātniski-tehniskā personāla darba stratēģiskā vadība» 

(vadītājs – prof. Bljahmans L.) 

  

Laika periods 1971.g. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomiste;  diploms Щ № 347733  

no  30 .06.1971 g. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas valsts universitāte 

 

Laika periods 

 

1973.g.-1977 g. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Dienas aspirantūra, Ļeľingradas universitātes ekonomikas fakultāte 

  

Prasmes  

  

Dzimtā valoda Krievu  

  

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

   Ļoti 

labi 

Labi ļoti labi Labi ļoti 

labi 

labi 

Latviešu  +  +  +   

Vācu            

+ 
                                    +  +  

  

  

Citas prasmes Datora lietońana:  

Windows XP, Microsoft Word XP,  Excel XP un PowerPoint XP 

  

Zinātniskā darbība  

 

 

  

LZP, valsts finansēto vai 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vaivadītājs 

 

1. Lekcijas starptautiskaja programma, ERAF. Ieguldījums tavā nākotnē! 

Daugavpils, 2011. 

2. Vieslekcias Viļļľā  ERASMUS Programmas ietvaros. 2008g. 

3. 2006.g. Konkurences  padome  (www.competition.lv). Pētījums 

Konkurence piena, graudu, gaļas un to produktu raņońanas tirgū Latvijā. 

 Pētījuma vadītāja ― Konkurences  piena un  tā produktu raņońanas tirgū 

Latvijā‖ un līdzizpildītāja (pētījumu teorētiskais pamatojums) gaļas un miltu 

jomā.  

4. 2000г. Starptautiskā programma PHARE 2000, līdzizpildītājs . 

5. Tirgus mārketinga pētījumi pēc biznesa struktūru pētījumiem, to skaitā 

RIMI , SIA SIMEKS, SIA POLIS 

 

  

Publikācijas atbilstošajā 

zinātľu nozarē  
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Raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas 

publikācijas 

 

citas publikācijas 

Publicēti vairāk par 40 rakstu, izdoti mācību materiāli.  Daņi no tiem : 

1.Bakhmane Ludmila  Development of Strategic Marketing Solutions in 

Circumstances of Rapidly Changing External Environment , RelStat/ 10, 

Riga, Latvia, 2010. 

2.Л.Бахмане Маркетинговые управленческие решения: новые 

технологии и возможности. Управлиння розвитком, Збирник наукових 

статей, Харькивський национальний экономичний университет, 

Харькив,Украина,2008. 

3.L.Bahmane Konkurence piena un  tā produktu raņońanas tirgū Latvijā. 

Rīga.2007, www.competetions.lv 

4.Л.Бахмане  Проблемы выработки  маркетинговой стратегии 

предприятия в условиях быстроменяющейся конкурентной среды. 

Минск, 2007/Problems of marketing strategy development of an enterprise in 

rapidly changing competition environment. Minsk, 2007/Uzľēmuma 

mārketinga stratēģijas izstrādāńanas problēmas ātri mainońās konkurences 

vides apstākļos. Minska, 2007  

5.L.Bakhmane.Creative managerial solutions in marketing activities: their 

development and evaluation. 31.augusts – 2. Septembris, Rīga, 2006.g. . New 

Venture Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation 

and Creativity in Business. International Entrpreneurship Forum 2006. 6th 

International Conference 

6.L.Bakhmane Managerials Marketing Solutions: New Tehnologies and 

Possibilities. Socialiniai tyrimai.1(7).Sauliai. 2006. 

7.Ludmila Bakhmane. Cluster Analysis as the Method of Subject 

Segmentation of European Development Funds of Small and Medium-Sized 

Business in Latvia. The 5th Internacional Conference. Reliability and 

Statistics in Transportacion and Communication (RelStat 05). Rīga, Latvija. 

2005. 

8.L. Bahmane. Кластерный анализ как  метод повышения эффективности 

использования европейских фондов развития малым и средним 

бизнесом Латвии./ Cluster Analysis as the Method of Subject Segmentation 

of European Development Funds of Small and Medium-Sized Business in 

Latvia/ Klasteru analīze kā Eiropas attīstības fondu izmantońanas efektivitātes 

paaugstināńanas līdzeklis Latvijas mazajā un vidējā biznesā  

Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitātes VI starptautiskās konferences 

"Menedņmenta un mārketinga teorija un prakse" rakstu krājums. Minska, 

Baltkrievija.  2005.g. 

9.L. Bahmane. „Основы маркетинга и маркетингового 

управления‖/‖Mārketinga un mārketinga pārvaldīńanas pamati‖/‖Principles 

of marketing and marketing management‖// Mācību līdzeklis. Transporta un 

sakaru institūts. Rīga, Latvija. 2003.g. 150 lpp., 3-ais izdevums  

10.L.Bahmane. „Маржинальная прибыль как метод и инструмент 

маркетингового управления конкурентноспособностью 

фирмы‖/‖Marginal profit as a company competitive ability management 

method and tool‖/‖Marņas peļľa kā firmas konkurētspējas mārketinga 

pārvaldīńanas metode un instruments‖// Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. Sankt-Pēterburga, Krievija. 2003.g. 

11.L. Bahmane. Līdzautore E. Maslovskaja. „Креативный подход к 

продвижению кофе отечественных производителей на Латвийский 

рынок‖/‖Radońā pieeja pie pańmāju raņotāju kafijas virzīńanas Latvijas 

tirgū‖/‖A creative approach to coffee promotion produced by domestic 

companies at Latvian market‖// Zinātniski praktiskā konference «Наука и 

Технология – Шаг в Будущее»/‖Science and Technology – a Step into 

Future‖/‖Zinātne un Tehnoloģija – Solis Nākotnē‖. Transporta un sakaru 

institūts. Rīga, Latvija. 2002.g. 

12.L. Bahmane. „Основы маркетинга и маркетингового 

управления‖/‖Principles of marketing and marketing 

management‖/"Mārketinga un mārketinga pārvaldīńanas pamati"// Mācību 

līdzeklis. Transporta un sakaru institūts. Rīga, Latvija. 2002.g. 132 lpp., 2-ais 

izdevums 

13.L. Bahmane. „Основы маркетинга и маркетингового 

http://www.competetions.lv/
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управления‖/‖Principles of marketing and marketing 

management‖/"Mārketinga un mārketinga pārvaldīńanas pamati"// Mācību 

līdzeklis. Transporta un sakaru institūts. Rīga, Latvija. 2001.g., 130 lpp. 

14.L. Bahmane. Līdzautore V. Bahmane. „Preču tirdzniecības mārketinga 

sistēma, kas bāzēta uz marģinālās peļľas analīzi‖ //11. Pasaules Latvijas 

zinātnieku kongress. Rīga,Latvija, 2001.g.  

15.L. Bahmane. „Mārketinga Metodes Konkurētspējas Paaugstināńanai 

Latvijas Firmās pēc Eiropas Tirgus Prasībām‖ //Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz 

ES. Rēzekne, Latvija, 2000.g. 

16.L. Bahmane. „Marketing Research of the Problem of Distribution of the 

State and Commercial Procurement in the Bandaging Material Market in 

Latvia‖// International conference. Nordic-Baltic Sea Region on the Eve of 

21st  century. Rīga, Latvija, 2000.g.  

  

Papildu informācija 

Citas intereses: 

Ģimenes stāvoklis:  

  

 

 

   māksla, literatūra, tūrisms. 

precējusies, divi bērni 

 

 

Aktualizēts: 

 

2011.05.10. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Bartele Tatjana  

Adrese Hospitāļu iela 7, LV-1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7361465   

Dzimńanas datums 16.12.1945. 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods No 2008.g. oktobra 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2008- 

Profesija vai ieľemamais amats docētāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2006-2008 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Sabiedrisko attiecību un 

reklāmas fakultāte 

Laika periods 1991-2006 

Profesija vai ieľemamais amats vēstures skolotāja 

Darba vietas nosaukums Puńkina licejs 

Laika periods 1996-2005 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums Sanktpēterburgas ārējo ekonomisko sakaru, ekonomikas un tiesību 

institūta Rīgas filiāle 

Laika periods 1886-1991 

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece un vēstures pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums 

Laika periods 1985-1986 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Latvijas Valsts universitāte, PSKP vēstures katedra 

Laika periods 1978-1985 

Profesija vai ieľemamais amats kabineta vadītāja 

Darba vietas nosaukums   Vissavienības neklātnienes mańīnbūves institūta  

Zinātniskā komunisma katedra  

Izglītība  

Laika periods 2003. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Pieńķirts Vēstures doktora akadēmiskais grāds, diploms 
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Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

 

 

Laika periods 

 

 

1996-1998 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra grāds vēsturē, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte 

 

Laika periods 1966-1972 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Pieńķirta vēsturnieces, vēstures un sabiedrisko zinātľu pasniedzējas 

kvalifikācija, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Maskavas Valsts universitāte 

 

Laika periods 1961-1965 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Bērnu dārza audzinātāja 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Maskavas Pedagoģiskā skola 

 

Papildus izglītība, kursi 
 

Laika periods 2003. 

Kursu nosaukums Kursi datorlietotājiem 

Laika periods 2001. 

Kursu nosaukums Kursi datorlietotājiem 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda Krievu  

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  teicami teicami teicami 

Angļu  vidēji vidēji vidēji 

 

Papildu informācija 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

Publikācijas atbilstońajā zinātľu 

nozarē raksti recenzētos 

izdevumos 

 

 

 

 

 

 Бартельс Т. Московская латсекция РКП(б) в годы 

Гражданской войны (состав и структура) – Latvijas 

Universitātes Zinātniskie raksti. - 574.sēj., Sociālpolitiskās 

vēstures jautājumi. – Rīga, 1992. - 93. – 115.lpp. 

 Bartele T. Latvieńu klubi Maskavā 1918.-1920. g. // IX 

Zinātnisko lasījumu materiāli. – Vēstures sekcija, 3. krājums - 

DPU, 2000. – 4.–9.lpp. 
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Monogrāfijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populārzinātniskas publikācijas 

 Bartele T. Kreiso ideju izplatīńana latvieńu vidū Maskavā Pilsoľu 

kara gados. // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Zinātniskie 

raksti – Vēstures sekcija. – 2000. – 7.-10.lpp. 

 Bartele T. Latviskuma saglabāńana Maskavā Pilsoľu kara gados. 

// Sabiedrība un kultūra. – Rakstu krājums III. – Liepāja, 2001. – 

24.-31.lpp. 

 Бартеле Т. Латышские учебные заведения в Москве в годы 

Гражданской войны. // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 

Zinātniskie raksti – Vēstures sekcija. – 2001. – 11.-16.lpp. 

 Bartele T. Novadpētniecība krievu skolā – līdzeklis latvieńu 

kultūras iepazīńanai. // Sabiedrība un kultūra. – Rakstu krājums 

IV. – Liepāja, 2002. – 343.-348.lpp. 

 Бартеле Т.  Журнал «Русская школа» о событиях революции 

1905-1907 гг. // Daugavpils universitāte. Humanitārās fakultātes 

XV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture IX / 

Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils, 2006. 30. – 38.lpp. 

 Бартеле Т. Латышский театр в России в годы Первой 

мировой и Гражданской войн. // Национальный театр в 

контексте многонациональной культуры: Архивы, 

библиотеки, информация. – Москва: ФАИР ПРЕСС, 2004. – 

156 – 171 с. 

 Бартеле Т. Гастроли «Габимы» в Риге в 20-30-е годы ХХ 

века. // Национальный театр в контексте многонациональной 

культуры: Архивы, библиотеки, информация. – Москва: 

ФАИР ПРЕСС, 2006. 58 – 77 с. 

 Бартеле Т. Латышский театр в Москве (1915-1922) // Россия 

и Балтия. Эпоха перемен (1914-1924). Москва, 2002. С.88-

110. 

 

   Bartele T. Izmaiľas mazākumtautību politikā pēc Pirmā pasaules 

kara // Daugavpils universitāte. Humanitārās fakultātes XII 

Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture. VI (I). Daugavpils, 2003. 

21.-28.lpp. 

 Bartele T. Rīgas Lielie kapi kā kultūrvēsturisks piemineklis 

(vēsture un saglabāńana) // Sabiedrība un kultūra. – Rakstu 

krājums V. – Liepāja, 2003. – 161.-173.lpp. 

 Bartele T. Skolnieku pētnieciskais darbs kā solis uz augstskolu // 

Sabiedrība un kultūra. – Rakstu krājums VI. – Liepāja, 2004. – 

400.- 403.lpp. 

 Bartele T. Latvieńu aktieri bēgļu gaitās // Daugavpils universitāte. 

Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko lasījumu 

materiāli. Vēsture VIII / Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils, 

2004. 23.-31.lpp. 

 Бартеле Т. Оценка знаний учащихся: взгляд историка // 

Sabiedrība un kultūra. – Rakstu krājums VII. – Liepāja, 2005. – 

112. - 116.lpp. 

 

 Bartele T., Šalda V.Latvieńu bēgļi Krievijā. 1915-1922.- 

Daugavpils: Daugavpils Akadēmiskais apgāds„Saule‖., 2007.- 

384 lpp. 

 Bartele T., Šalda V. Latvieńu teātris Maskavā 1915 – 1937. – 

DPU Saule., 1999. – 18. – 40., 73. – 77.lpp. 

 Bartele T., Šalda V. Latvieńi Maskavā. 1915-1922. - DPU Saule., 

2001. – 5.-15.,71. – 153.,173. – 198.lpp. 

  Bartele T. Latvieńu pilsonisko organizāciju Maskavā liktenis pēc 

Oktobra apvērsuma. // Latvijas arhīvi. – 1997. – Nr.2. – 16.-

24.lpp. 

 Bartele T., Šalda V. Latvieńu repatriācija no Padomju Krievijas 

1918. – 1921. // Latvijas vēsture. - 1998. – Nr.1.,2.,4. 

 Bartele T. Latvieńu kreisās organizācijas Maskavā padomju varas 

pirmajos gados (1918-1922). // Latvijas Arhīvi - 2001. – Nr.1. – 

61.-85.lpp. 

  Bartele T., Šalda V. Latvieńu bēgļi Petrogradā (1915 – 1920) // 

Latvijas Arhīvi – 2002. Nr.1. – 83 – 99.lpp. 
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Piedalīńanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

 No 2000. līdz 2002. , no 2004. līdz 2005. gadam,  Humanitārās 

fakultātes X- XII, XIV -XV starptautiskie zinātniskie lasījumi, 

Daugavpils  Universitāte; 

 No 2000. līdz 2004. gadam  Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas III – 

VII Starptautiskā konference „Sabiedrība un kultūra‖. 

 2003., 2005. g. Starptautiskie Mihoelsa lasījumi „Nacionālais teātris 

multikulturālā kontekstā‖, Maskava. 

 2007. g. V Starptautiskie Mihoelsa lasījumi „Nacionālais teātris 

multikulturālā kontekstā‖, Maskava. 

 2008. g. Humanitārās fakultātes XVIII zinātniskie lasījumi. 

Starptautiskā konference. Daugavpils  Universitāte. 

 2008. g. VIII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference/ „Inovācijas 

un tradīcijas izglītībā: Krievijas un  Eiropas pieredze‖, I. Kanta 

Krievijas Valsts universitāte. Kaļiľingrada. 

Apbalvojumi 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

 2001. - Zelta pildspalva 

 2002. - Vislabākais pedagogs vides un zinātnes izglītībā (Rīgas 

pilsētas intereńu izglītības nominācija) 

 2004. – Ata Kronvalda prēmija 

 

01.11.2010 

 

  



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

168 

  

 

  

 

Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Bērziľš Ivars 

Adrese Jānīńu iela 39, LV-2163, Garupe, Carnikavas novads, Latvija 

Tālrunis 67324593 Mobilais tālrunis 28647507 

E-pasts ivarsberzins@web.de 

Dzimńanas datums 05.10.1954. 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods No 1996.gada – līdz ńodienai 

Profesija vai ieľemamais amats Asoc.prof. Dr.phil.  

Mediju un kultūras menedņmenta maģistrantūras vadītājs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Kultūras Akadēmija 

 

Laika periods 

  

No 2007.gada līdz ńodienai 

Profesija vai ieľemamais amats viesprofesors 

Darba vietas nosaukums Klausa Meinerta Eiropas Institūta‖ maģistrantūras programmā „Eiropas 

politika‖, ko izveidojuńas Āhenes Universitāte, Vācija un Kaļiľingradas 

Valsts Universitāte, Krievija. 

 

Laika periods 

 

No 1998.gada līdz ńodienai 

Profesija vai ieľemamais amats Valdes priekńsēdētājs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Vācijas kultūras izglītības un informācijas fonds  

 

Laika periods 

 

No 1997. līdz 1998.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats Domes priekńsēdētāja padomnieks kultūras jautājumos 

Darba vietas nosaukums Ventspils pilsētas dome 

 

Laika periods 

 

No 1996. līdz 1997.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats Kultūras projektu koordinators 

Darba vietas nosaukums Gētes institūts Latvijā 

 

Laika periods 

 

No 1994. līdz 1996.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats Intendants 

Darba vietas nosaukums Latvijas Nacionālās Opera  

 

Izglītība 

 

Laika periods  No 2002. līdz 2005.gadam 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Dr.phil.,  

Disertācija „Privatizācija kultūras jomā. Latvija ceļā no valsts  

aparāta līdz uz brīvu kultūras sabiedrību‖. Novērtējums: magna 

cum laude.  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Minsteres Universitāte (Vācija) 
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Laika periods 

 

 

 

No 1993. līdz 1995.gadam 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Kultūrmenedņmenta maģistrantūra.  

Kultūras menedņera akadēmiskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Hamburgas mūzikas un teātra augstskola (Vācija) 

 

Laika periods 

 

No 1983. līdz 1985.gadam 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Asistentūra, kordiriģents 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Pēterburgas valsts konservatorija 

 

Laika periods 

 

No 1973. līdz 1978.gadam 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

kordiriģents 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Mūzikas Akadēmija 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Krievu  X X X 

Vācu  X X X 

Angļu  X X  

   X 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 

 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs  
 Starptautiska zinātniska ņurnāla „Zarzadzanie w kuloturze – Cultural 

management – Kulturmanagement― redkolegijas loceklis. Jagiellonska 

Krakovas  Universitāte, Polija. No 2008.gada līdz ńodienai. 

 

 Pētniecības projekts Vācijā „Fondu nozīme krīzes situācijā nonākuńas 

valsts reformu laikā‖. 2010.gada 1.oktobris līdz 31.decembris. 

Atbalstītājs un granta izsniedzējs Hanns Seidel Stiftung. 
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Līgumdarbu dalībnieks vai vadītājs  

 

 

 

Latvijas vai starptautisko projektu 

un programmu ekspertu padomju, 

komisiju loceklis 

 

 

 

 

 

 

Starptautiskā akadēmiskā rakstu krājuma „Cilvēku, zīmolu, mediju un 

kultūras menedņments‖ sastādītājs, zinātniskais redaktors un projekta 

vadītājs. Jāņa Rozes apgāds.2006. 

 

 Latvijas Kultūras ministrijas kultūras ekonomikas eksperts 

kultūrpolitikas vadlīniju „Nacionālā valsts‖ veidońanā. 2005.gads 

 

 Starptautiska zinātniskā konference PRĀTA  METAMORFOZES: 

NEPRĀTS, VĀJPRĀTS, VIEGLPRĀTS, BEZJĒGA. Orgkomitejas 

loceklis, Latvijas Kultūras Akadēmija, 2006. 

 Augstākās izglītības kvalitātes novērtēńanas centra (AIKNC) eksperts. 

2009. 
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Publikācijas atbilstońajā zinātľu 

nozarē  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

Monogrāfijas  

 

 

 

Piedalīńanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 Kultūras menedņmenta izglītības 10gadei veltītais zinātnisko rakstu 

krājums. Latvijas Kultūras Akadēmija. ―Latvija ceļā no valsts aparāta 

pārvaldītas uz brīvu kultūras sabiedrību‖. Rīga 2008. 

 

 Kultūras decentralizācija kā lēmumu pieľemńanas līmeľu 

pārstrukturēńana. Kultūras krustpunkti 2. laidiens. Apgāds Mantojums, 

Rīga. 2006. 24. – 34.lapp. 

 

 Tirgus un sabiedrības komunikācija: reklāma un sabiedriskās 

attiecības. Rakstu krājums „Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras 

menedņments‖, Jāľa Rozes apgāds, Rīga. 2006. 66. – 79.lpp. 

 

 Fondu un ziedojumu nozīme krīzē nonākuńas valsts pārvaldes laikā. 

Rakstu krājums „Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedņments‖, 

Jāľa Rozes apgāds, Rīga. 2006. 182. – 192.lapp.   

 

 Starptautisks zinātnisks rakstu krājums „Zarzadzanie w kulturze – 

Cultural      management – Kulturmanagement―. Jagiellonska Krakovas 

Universitāte, Polija Publikācija: Major aspects of development of music 

management education. (Mūzikas menedņmenta izglītības attīstības 

aspekti). 2010. 

 

 Starptautisks zinātnisks rakstu krājums „Zarzadzanie w kuloturze – 

Cultural      management – Kulturmanagement―. Jagiellonska Krakovas 

Universitāte, Polija Publikācija: „Institutionelle Transformation und  

Dezentralisierung als Neuformulierung und -strukturierung der 

Beziehungen auf den Entscheidungsebenen‖. 2008. 

 

 Kultūras menedņmenta izglītības 10gadei veltītais zinātnisko rakstu 

krājums. Latvijas Kultūras Akadēmija, 2008.  ISBN 978-9984-798-54-

7.Atbildīgais redaktors. 

 

Monogrāfija „Privatisierung im Kulturbereich. Lettland auf dem Wege 

vom Staatsapparat zur freien Kulturlandschaft.― VDM Verlag Dr. 

Mueller (Vācija) ISBN: 978-3-8364-2317-5, 2007.gads 

 

 13. Starptautiskā Vācijas un Baltijas konference Magdeburgā, Vācija 

„Vācieńi Baltijā – kultūra un ekonomika―. Referāts: „Kultūras 

sponsorēńana un mecenātisms Latvijā―. Magdeburga, 2008.gada 4. – 

6.oktobris. 

 

 Starptautiska konference ―Pilsētas kultūra. Kultūrpolitkikas stratēģijas 

Viduseiropā‖ Saksijas kultūras infrastruktūru institūts. Gerlicas 

augstskola, Vācija. Referāts „Privatizācija kultūras nozarē.‖, 2007. 

 

 Starptautiska zinātniska konference „Kultūras krustpunkti/Culture 

Crosspoints‖, LKA., 2006. Kultūras decentralizācija kā lēmumu 

pieľemńanas līmeľu pārstrukturēńana. 

 

 

24.02.2011. 
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Europass  

Curriculum Vitae 

 

Vārds/Uzvārds 

Personas kods 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiķis Māris 

200742-10608 

Dzimńanas vieta Latvija, Jelgava 

Adrese  Salnas iela 1/12, Rīga, LV-1021, Latvija 

Tālrunis 7182289 Mob. 26808798 

Fakss  

E-pasts Buikis@rsebaa.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimums vīr. 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Dr.math., prof. 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums 

 

    

2009 – ńodien 

Katedras vadītājs RTU 

 

2005 – ńodien 

Profesors 

Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) 

 

2002 - 2005 

 Asociētais profesors 

Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) 

 

1984 – 2002 

Docents 

Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) 

 

1978 - 1984 

Vecākais pasniedzējs 

Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) 

 

1965 - 1978 

Vec. laborants,  jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vec.zin.līdzstr. 

LVU Skaitļońanas centrs 

Izglītība 

Laika periods 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/Pieńķirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

1968 – 1972 

Aspirantūra   (diferenciālvienādojumi). 

 

Latvijas Valsts Universitāte 
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Laika periods 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Laika periods 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

   

1960 - 1965 

Latvijas Valsts Universitāte, fizikas un matemātikas fakultāte. 

  

1956-1960 

 Tukuma 1. vidusskola. 

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji 

Krievu  x   x   x   

Vācu   x   x   x  

Angļu   x    x   x 

 

 

Zinātniskā darbība 

 

LZP, valsts finansēto vai 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs 

 

 LZP projekta  04.123 „Latvijas makroekonomiskā 

nepārtraukta laika modeļa izstrādāńana‖ dalībnieks 

 

 RTU II projekts, Nr. FLPP-2009/27 "Latvijas nozaru 

produktivitātes un izmaksu struktūras analīze, izmantojot 

modelēńanas instrumentāriju" dalībnieks 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

Raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību grāmatas  

 

 

 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

 

 

 

 

 M.Buikis, V.Babuńkina. ―Adjustment of Parameters of a Tariff 

Network of Bonus-Malus System in Latvia‖ 5st International 

Conference Aplimat. Bratislava, Februar 7-10.2006. 411-415pp. 

 E.Barsky, M.Buikis. ―Mathematical modeling of Combined 

Separators and Evalution of their Efficiency. 11
th

 International 

Conference MMA, May 31-2Juny. 2006, Latvia. 10p. 

 E.Barsky, M.Buikis. ―Evalution of the Quality of Cascade 

Separation Processes‖. International Conference on Mathematical 

Modelling and Analysis & 3
rd

 International Conference on 

Approximation Methods and Orthogonal Expansion, June 4-7, 

2008, Estonia.  10p. 

 Buikis M. Multi-port phase locking under noisy calibrating 

oscillator. Abstracts of MMA 2009, May 27-30, 2009, Daugavpils, 

Latvia. 13p. 

 J.Petuhova, Y.Merkuryev, M.Buikis. ―Simulation versus 

Analytical Modelling for Supply Chain Dynamics Analysis‖.The 

International Conference on Harbor, Maritime&Multimodal 

Logistics Modelling and Simulation, September 23-25, 2009, 

Spain, 195-200pp. 

 M.Buikis, T.Zidulina. Joint Model of Corporate Default Intensities 

and Macroeconomic Dynamics. Scientific Journal of Riga 

Technical University; Computer Science. Information Technology 

and Management Science; vol 44, 2010, Riga, Latvia. 74-80 pp. 

 

 M. Buiķis  ―Finansu matemātika‖. – Rīga, Elpa, 2002. – 104  lpp. 

 

 M. Buiķis  ―Finansu matemātika‖. 2. papildinātais izdevums – 

Rīga, Elpa, 2004. – 124  lpp. 

 

 

 Buikis M., Babusikna V. Adjustment of Parametres on a Tariff 

Network of Bonus-Malus System in Latvia. 5
st
 International 

Conference Aplimat. Bratislava,  February 7.-10. 2006.  411 - 415 

pp. 

 Buikis M., Barsky E. Mathematical modelling of combined 

separapors and evalutiaon of their efficiency. 11
th  

Interantional 

Conference MMA May 31 – June 3, 2006, Latvia.  10 pp. 

 Barsky E., Buikis M. Evalution of the quality of cascade 

separation processes. 13th International Conference on 

Mathematical Modelling and Analysis & 3rd International 

Conference on Approximation Methods and Orthogonal 

Expansions, June 4-7, 2008, Estonia. 10p. 
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Aktualizēts 

 

 J.Petuhova, Y.Merkuryev, M.Buikis. Simulation versus analytical 

modelling for supply chain dynamics analysis. The International 

Conference on Harbor, Maritime & Multimodal Logistics 

Modeling and Simulation, September 23-25, 2009, Spain. 195-200 

pp.  

 

25.03.2011. 
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Europass 

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Čirjevskis Andrejs 

Personas kods 100658-10602 

Dzimńanas vieta Igaunija, Tartu 

Adrese  Zolitūdes ielā 38/2 - 44 , Rīga 

Tālrunis 67405941 Mobilais tālrunis: 29558375 

E-pasts andrejs@rsebaa.lv 

Dzimums Vīrietis 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Profesors vadībzinātnes nozarē uzľēmējdarbības vadības 

apakńnozarē no 09.03.2009 

Latvijas zinātľu padomes eksperts no 28.12.2008  

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds no 1997 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods No 1994.gada līdz ń.b. 

Profesija vai ieľemamais amats No 2000.gada – 2009 Asociētais profesors mārketinga un 

menedņmenta katedrā 

 1994-1999 Stratēģiskā menedņmenta lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas 

Augstskola (RSEBAA) 

  

Laika periods Janvāris 2008, 2009, 2010 

Profesija vai ieľemamais amats  Lektors ―International Strategic Vision Development‖. 4 stundas 

Darba vietas nosaukums ESCE - Ecole Supérieure du Commerce Extérieur F-92916, Paris-La 

Défense Cedex, Francija 

 

Laika periods No 8.-12. Maijs 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors. A Framework for comprehensive strategic analyses. 4 

stundas.   

Darba vietas nosaukums The University of Applied Sciences Mainz, Vacija. 

  

Laika periods 2006.gada marts 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors. Strategic Management. 36 stundas. MBA programma.  

Darba vietas nosaukums  Estonian Business School.  

  

Laika periods 2005.gads, 2006. gads, 2007 gads 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors. Strategic Management. Course 8 hours.  

Darba vietas nosaukums  School of Economics of INHOLLAND University. Rotterdam. 

Hollande. 

 

Laika periods 

 

2000.gads 
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Profesija vai ieľemamais amats Stratēģiskā Menedņmenta programmu apmācīńanas vadońais 

konsultants 

Darba vietas nosaukums  Rīgas menedņeru skolas (RMS Consulting)  

  

Laika periods No 1999.gada līdz 2000.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats Stratēģiskā Menedņmenta programmu apmācīńanas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  ANS Apmācīńanas centra (Rīga, Lidosta) 

  

Laika periods  1999.gads 

Profesija vai ieľemamais amats Stratēģiskā Menedņmenta programmas lektors.  

Darba vietas nosaukums  Sankt-Pēterburgas Starptautiskā Ekonomikas attiecību un Tiesas  

Institūts 

  

Laika periods No 1998.gada līdz 2000.gadam  

Profesija vai ieľemamais amats Viceprezidents finansu un ekonomikas jautājumos 

Darba vietas nosaukums  V a/s ―Latvijas Gaisa Satiksme‖ 

  

Laika periods No 1998.gada līdz 1999.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats Stratēģiskā Menedņmenta programmu apmācīńanas vadītājs. 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Biznesa Skolas (LBS)  

  

Laika periods No 1988.gada maija līdz 1998.gada novembrim  

Profesija vai ieľemamais amats Personāla piemeklēńanas un vadības konsultants (Executive search 

and management consultants                       

Darba vietas nosaukums  J.FRIISBERG & PARTNERS SIA, IIC PARTNERS        

  

Laika periods 1998.gads līdz ń.b. 

Profesija vai ieľemamais amats  Dibinātājs un valdes loceklis                                    

Darba vietas nosaukums  SIA „Sinerģija‖ Menedņmenta konsultanti. 

  

Laika periods No 1996.gada līdz 1998.gadam  

Profesija vai ieľemamais amats Valdes loceklis 

Darba vietas nosaukums  AS „Latvijas Kreditbanka" 

  

Laika periods No 1994.gada līdz 1998.gadam                          

Profesija vai ieľemamais amats Ģenerāldirektora vietnieks (finanses, ekonomikas un QA jautājumos) . 

Darba vietas nosaukums  SIA LAPA LTD, International Crewing Agents  

  

Laika periods No 1990.gada līdz 1991.gadam                          

Profesija vai ieľemamais amats Direktora vietnieks ekonomikas jautājumos. 

Darba vietas nosaukums  Rīgas traleru un refriņeratoru flotes bāze 

  

Laika periods No 1988.gada līdz 1990.gadam        

Profesija vai ieľemamais amats Bāzes kapteinis - direktors. 

Darba vietas nosaukums  Rīgas traleru un refriņeratoru flotes bāze 
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Laika periods No 1996.gada līdz 1998.gadam  

Profesija vai ieľemamais amats Stratēģiskā Menedņmenta programmas lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Ekonomikas un Kultūras Augstskola 

  

Laika periods No 1994.gada līdz 1995.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats Stratēģiskā Menedņmenta programmas lektors. 

Darba vietas nosaukums  Sociālo Tehnoloģiju Institūts 

  

Laika periods 1994.gads  

Profesija vai ieľemamais amats Stratēģiskā Marketinga un Menedņmenta programmu lektors. 

Darba vietas nosaukums  Baltijas- Krievu Institūts 

  

Laika periods No 1978.gada līdz 1988.gadam                          

Profesija vai ieľemamais amats Bāzes vecākais, otrais, treńais kapteiľa palīgs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas refriņeratoru flotes bāze 

 

Izglītība 

                                                

Laika periods  2008.gada aprīlis 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Teaching Strategy & Entrepreneurship through cases. Certificate 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

ECCH course at Aston Business School of Aston University 

Presented by John Thompson for ECCH. Birmingham, UK 

  

Laika periods  2007.gada novembris 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Teaching Staff training. Erasmus Programme. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Salford Business School of Salford University, Manchester. UK 

 

Laika periods 

   

 No septembra 2006 g. Līdz Aprīlim 2007  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Project Management. Distance learning course. Certificate 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

AFW Wirtchaftsakademie.. Bad Harzburg. Germany 

  

Laika periods Oktobris 2006 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

CASE TEACHING workshop with Rabdy Kudar. Certificate. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Riga Business School of RTU. Riga, Latvija 

  

Laika periods Jūlijs 2006 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Project Management workshop. Certificate 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Dr. Frank Edelkraut Unternehmensberatung. Hamburg, Vacija 
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Laika periods 2005.gads                                   

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Consulting for Management Educator. Setifikats. 

                                     

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Bled School of Management                             

  

Laika periods 2004.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Finance track. Sertifikāts. 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

IMTA. Bled School of Management 

 

Laika periods 

 

2003.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Strategy track. Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

IMTA. Bled School of Management, 2003 

  

Laika periods 2001.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Strategic business planning, Financial information  for management, 

Information system  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

SIA ―John Moffat‖, Riga, ACCA courses 

  

Laika periods 1998.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Personāla atlase. Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Biznesa Skola 

  

Laika periods 1997.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

  

Laika periods 1997.gads   

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Audit and Accountancy. Sertifikats  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Moore Stephens Riga   

  

Laika periods 1996.gads 
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Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Ekonomisko zinātľu kandidāta  diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Maskava 

  

Laika periods 1996.gads                                 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Financial accounting for bank‘s executives (30 hours ). Sertifikāts  

 Finacial accounting for executives (72 hours), Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Arthur Andersen Riga                                    

  

Laika periods 1995.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Certificate of Internal Auditor Course (Safety & Quality 

Management System)  of  Det Norske Veritas   

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Internal Auditor Course (Safety & Quality Management System   of  

Det Norske Veritas  

  

Laika periods 1995.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Intensīvais biznesa treniľń ―Decision base‖. Sertifikāts   

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Komercizglītības centrs. Rīga  

  

Laika periods No 1991. līdz1993.gadam 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Ārējās tirdzniecības akadēmijas diploms ar izcilību - ekonomists ar 

sveńvalodu zināńanām (angļu valoda, franču valoda) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Ārējās tirdzniecības  akadēmija, Maskavā 

  

Laika periods No 1992.gada līdz 1993.gadam 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Biznesa vadīńanas maģistra grāda diploms (Master of International 

Management)  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

CCIP, ESCP-EAP, Parīzē 

  

Laika periods   1992.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Harvarda Universitātes sertifikāts 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Havard Business Case Study course, Harvarda universitāte, ASV 

  

Laika periods  No 1990.gada līdz 1996.gadam 
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Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

 Aspirantūra 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Viskrievijas zinātniski - pētnieciskā projektēńanas, konstruēńanas, 

ekonomikas, informācijas un automatizētās zivsaimniecības 

pārvaldes sistēmas institūts 

  

Laika periods 1990.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Vācu menedņmenta akadēmijas sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Vācu menedņmenta akadēmija, Celle, Vācija 

  

Laika periods 1990.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Augstākās komercskolas diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Ārējās tirdzniecības akadēmijas augstākā komercskola, Maskavā 

  

Laika periods 1988.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Tālbraucēja - kapteiľa diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgā 

  

Laika periods No 1980.gada līdz 1987.gadam 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Inņeniera - ekonomista  diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Vissavienības neklātienes pārtikas rūpniecības  institūts, Maskavā  

  

Laika periods No 1973.gada līdz 1978.gadam 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Kuģu vadītāja diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Kalinigard Marine Colledge  

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas Latvieńu, angļu, franču 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana  

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu  *   *   *   

Angļu  *   *   *   

Franču   *   *   *   
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Zinātniskā darbība  

 

 

 

 

 

 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 

 

citas publikācijas 

1. 2003.g. Key expert in Contract LE0012.02./0007/06 „Training of 

Trainers‖, 

       Grant Contract No LE 0012.02/0007 „Creation of Rezekne 

Business Centre‖.  

       Phare project „ Rēzeknes Biznesa Centra izveidońana‖ 

 

2. 2007. Project EVENE - Erasmus Virtual Economics and 

Managment Study Exchange Agreement -2005- 3837/ 001 – 001- 

ELE-ELEB 12.(EU)  E-Learning course ―Financial Management‖  

 

3. 2008. Project EVENE - Erasmus Virtual Economics and 

Managment Study Exchange Agreement -2005- 3837/ 001 – 001- 

ELE-ELEB 12.(EU)  E-Learning course ―Strategic  Management‖  

 

 

 

        

1. Journal of Business Management. „ New appraches in measuring 

and assesing viability of Blue OCean Strategu inB2B business‖. 

Andrejs Chirjevskis, Gennadijs Homenko and Valerija Lachinova, 

December, 2010, Riga, ISSN 1619-5348 

2. Selected papers of  6th International Scientific Conference May 

13–14, 2010, Iveta Ludviga, Andrejs čirjevskis "The new challenges 

for strategic management thoery: Globalisation and National Cultures" 

Vilnius, Lithuania BUSINESS AND MANAGEMENT 2010 Vilnius, 

2010, ISSN 2029-4441 

3. International Journal of Diversity in Organization, Communities & 

Nations. USA. ―Managing the Culture of Diversity: National and 

Cultural Identities as the basis of Sustained Competitive Advantages in 

Globalize Markets‖. Volume 9. ISSN- 1447-9583. November 2009.  

4.  Journal of Business Management.  ―Innovative business and new 

industrial technologies as possible drivers of the companies‘ growth in 

a condition of economic recession.‖  Andrejs Cirjevskis,  Larisa 

Kulilute, Vitalijs Medvedevs    Riga.  November 2009. N0 2 ISSN 

1991-5348    

5. Journal of Business Management, 2008, No1. Special edition. 

Sustainable Business Development under scenarios of possible 

economic slowdown. ―Searching for Opportunities Outside Home 

Economy: Russian Cargo Transportation Market and its perspective 

and Opportunities for growth‖. ISSN 1691-5348 

6. The ICFAI Journal of Mergers & Acquisitions. India. ―How to 

Create Competence-based Synergy in M&A? ―Andrejs Čirjevskis,  

Dr.oec, Associated  Professor  of RISEBA, Lev Joffe,  Reseach 

Scholar. Vol. IV No 1, ISSN 0972-9232. Reference N313-2007-03-03-

01. March 2007 
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7.  „Competitive Advantage based on Cultural Identities of Localities 

in the Era of Globalization‖.  Andrejs Čirjevskis,  Dr.oec, Associated  

Professor  of RISEBA,  Iveta Ludviga, Entreprenuer.  International 

conference: UNCERTAIN TRANSFORMATIONS – NEW 

DOMESTIC AND INTERNATIONAL CHALLENGES Riga, 

Latvijas Universitate November 9-12, 2006. ISBN 9984-802-58-2 

8. „ Core Competence as Sources of Synergy in Mergers and 

Acquisitions Process‖ Andrejs Čirjevskis,  Dr.oec, Associated  

Professor  of RISEBA, Lev Joffe,  Reseach Scholar. 6th 

International Enterpreneurship Forum 2006. New Venture Creation 

and the Creative Trajectory: Enterprenuership, Innovation and 

Creativity in Rusiness. Proceedings. 31 August – 2 September 2006, 

Riga, Latvia, ISBN 9984-705-21-8 

9. „Industry Life Cycle vs. Gross Domestic Product‖, Andrejs 

Cirjevskis, Associate Professor, RISEBA, March 2006, Advertising 

Express. India. The ICFAI University Press. ISSN 0972-5326 

10. „Latvian national competitive advantage of Forest industry‖. 

Andrejs Chirjevskis, Asoc. Prof. RSEBAA; Dr.oec.. International 

Scientific Conference ―The Next Decade Challenges for Business‖, 

Proceedings. February 2-3, 2006, Riga, Latvia.  ISBN 9984- 705- 

20- X 

 

Citas publikācijas: 

11. Finanńu plānońana un EVA izveidońana‖, ―Direktors‖ No 1 (10) 

janvāris, 2006.  

12. ―Stratēģiskā vadības grāmatvedība‖. „Grāmatvedība un 

ekonomika‖ N 11(23), 2005   

13. „Stratēģiskā vadības grāmatvedība‖. ―Bilance‖, Nr. 20(128), 

10.2005 

14. ―Kompānijas vērtības maksimizācija‖, ―Direktors‖ No 6 (6) 

septembris, 2005.    

 

  

Piedalīńanās ar referātu cita veida 

konferencēs 

1) 2010. March 17- 20.  Strategic Management Society Special 

Conference in Finland with the theme "Intersections of Strategy 

Processes and Strategy Practices  Prezentēja Andrejs Cirjevskis "Blue 

Ocean Strategies of SMEs in a Time of Strong Economic Recession" 

Andrejs Cirjevskis,  Larisa Kulilute, Vitalijs Medvedevs    

                                                                                                                                                                    

2) 3.ikgadējā starpaugstskolu zinātniskā konference Uzľēmumu 

konkurētspēja vietējā un ārējā tirgū: izaicinājumi un pieredze Banku 

augstskola 2010. gada 29. – 30.aprīlis, Riga, Prezentēja Andrejs 

Cirjevskis "New Approaches in Measuring and Assessing Viability of 

Blue Ocean Strategy in B2B Sector" Andrejs Cirjevskis, Genadijs 

Homenko,  Valerija Lačionova 

3)  „The Employment Implications of an Ageing Population: European 

Perspectives on the the Latvian Case‖. Dr.oec, Andrejs Čirjevskis,   

Associated Professor of RISEBA, University of Salford..  International 

Conference on Ageism and Employment in the Nort West. 12 of June 

2007. Manchester. UK 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Eglītis Artis  

Adrese ―Vidrozes‖, LV-4139, Ieriķi, Cēsu rajons, Latvija 

 

Tālrunis  Mobilais tālrunis  29404384 

  

E-pasts terijs@inbox.lv 

 

Dzimńanas datums 13. 07. 1975. 

Darba pieredze  

Laika periods 2008. g. oktobris - 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors  

Darba vietas nosaukums 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2008- 

Profesija vai ieľemamais amats Docētājs 

Darba vietas nosaukums 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2007- 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums 

 

Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskola 

                                 Laika periods 

 

2003-2007 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

            Darba vietas nosaukums Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 

                                 Laika periods 

 

2000-2003 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultāte 

                                 Laika periods 

 

2000. 

    Profesija vai ieľemamais amats Tekstu redaktors 

            Darba vietas nosaukums Reklāmas aģentūra „Base Baltic‖ 

                                 Laika periods 

 

1999-2002 

    Profesija vai ieľemamais amats Ņurnālists 

            Darba vietas nosaukums Laikraksts „Auto Lats‖ (vēlāk ņurnāls „Salons‖) 

                                 Laika periods 

 

1998-2000 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte 
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                                 Laika periods 

 

1998 - 

    Profesija vai ieľemamais amats Jauno ņurnālistu skolas kursu vadītājs Cēsīs 

            Darba vietas nosaukums Cēsu Skolu valde un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 

                                 Laika periods 

 

1998 - 1999 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

            Darba vietas nosaukums Rīgas Stradiľa universitāte 

                                 Laika periods 

 

1998 

    Profesija vai ieľemamais amats Redaktors 

            Darba vietas nosaukums Ņurnāls „Auto Latvija‖ 

                                 Laika periods 

 

1997-1998 

    Profesija vai ieľemamais amats Skolotājs 

            Darba vietas nosaukums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 

                                 Laika periods 

 

1997-1999 

    Profesija vai ieľemamais amats Spēkratu ņurnālists 

            Darba vietas nosaukums Ņurnāls „Laterna‖ 

                                 Laika periods 

 

1996-1997 

    Profesija vai ieľemamais amats Ņurnālistikas pamatu skolotājs 

            Darba vietas nosaukums Rīgas 25. vidusskola 

                                 Laika periods 

 

1996 

    Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas redaktors 

            Darba vietas nosaukums Laikraksts „Pasaules Auto Ziľas‖ 

                                 Laika periods 

 

1994-1996 

    Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas redaktors 

            Darba vietas nosaukums Ņurnāls „Auto Birņa‖ 

Izglītība  

Laika periods 1997-1999  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds komunikācijas zinātnē 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1993-1997 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte 
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Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

krievu  teicami labi viduvēji 

vācu  labi viduvēji viduvēji 

angļu  labi viduvēji viduvēji 

  

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Citas publikācijas  2003. ņurnālos Pastaiga, NEXT, Salons, Klubs, informatīvajā biļetenā CSDD 

Autoinfo 

2004.  ņurnālos Pastaiga, NEXT, Forsāţa, Rally LV, informatīvajā biļetenā 

CSDD Autoinfo, ikgadējā almanahā Dienas Bizness Auto 2005 

2005. ņurnālos NEXT, Forsāţa, Rally LV, Impulss, informatīvajā biļetenā 

CSDD Autoinfo, ikgadējā almanahā Dienas Bizness Auto 2006 

2006. ņurnālos NEXT, Rally LV, Impulss, avīzē Dienas Bizness, informatīvajā 

biļetenā CSDD Autoinfo, ikgadējā almanahā Dienas Bizness Auto 2007 

2007. ņurnālos NEXT, Rally LV, Impulss, informatīvajā biļetenā CSDD 

Autoinfo 

Piedalīńanās ar referātu cita veida 

konferencēs.  

Rīga, SPPA, 2004. ―Ekstransīvā un intransīvā reklāma‖.. 

Zinātniski –praktiska konference „Petērēńanas kults un kultūra‖ 

Papildu informācija 2002 -2007  

Draudzīgā Aicinājuma fonda skolēnu radońo darbu konkursa ņūrijas 

dalībnieks 

 1992-2007 

  Regulārs ārńtata autors preses izdevumos ―Sports‖, ―Atmoda Atpūtai‖,      

―Druva‖, ―Avtoinformservis‖, ―Skorostj‖, ―Vakara Ziľas‖, ―CSDD Autoinfo‖, 

―Mēs‖, ―Auto‖, ―Rīgas Laiks‖, ―Pastaiga‖, ―Dienas Bizness‖, ―F2‖, ―Next‖, 

―Rally LV‖, ―MG‖, ―Impulss‖ 

 

 

Aktualizēts: 

 

2011. gada 18. aprīlī 
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Europass 

Curriculum Vitae  

 

 

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Gedroics Vitolds  

Personas kods 180850-10203 

Dzimńanas vieta Ezernieku pagasts, Latvija 

Adrese  Rīgas 76a-14, LV-5400, Daugavpils 

Mobilais tālrunis: 22081248 

Pilsonība Latvijas 

Dzimums Vīrietis 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Pedagoģijas doktors 

Matemātikas maģistrs  

  

Darba pieredze  

Laika periods No 2000.gada  

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola (RISEBA), Daugavpils filiāle 

Laika periods No 1996.gada  

Profesija vai ieľemamais amats Docents. Dabaszinātľu un matemātikas fakultāte 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte.  

Laika periods No 1993.gada līdz 1996.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats 1995-1996 - Matemātikas katedras vadītājs 

 1995-1996 - Matemātikas katedras lektors 

 1993-1995 – matemātikas analīzes katedras lektors 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods No 1974.gada līdz 1993.gdam 

Profesija vai ieľemamais amats 1981-1993 - matemātikas analīzes katedras vecākais pasnidzējs 

 1974-1981 - matemātikas analīzes katedras pasnidzējs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1973-1974  

Profesija vai ieľemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums  Līvānu 1.vidusskola 

  

Izglītība  

Laika periods 1996.gada 6.jūnijs 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Diploms G-D Nr.000042 

LR pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 
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Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods 1993.gadā 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Matemātikas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods No 1968.gada līdz 1973.gadam 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Ю № 390183 

Vidusskolas matemātikas un fizikas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu  

Citas valodas Krievu, vācu 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji 

Krievu  *   *   *   

Vācu    *   *   * 

 

Zinātniskā darbība  

 

 

  



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

190 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Iizdots pilns matemātiskās analīzes kurss bakalaura studiju 

programmā ―Matemātika‖; 

http://www.de.dau.lv/matematika.html 

2. Sagatavots izdońanai mācību līdzeklis ―Matemātiskās 

metodes ekonomikā‖ bakalaura studiju programmā 

―Ekonomika‖. 

3. Sagatavots izdońanai mācību līdzeklis ―Varbūtību teorija‖ 

bakalaura studiju programmās ―Matemātika‖ un „Fizika‘. 

4. Sagatavots izdońanai mācību līdzeklis ―Lineārā 

programmēńana‖ maģistra studiju programmā ―Ekonomika‖. 

5. Sagatavots izdońanai mācību līdzeklis ―Daļveida lineārā 

programmēńana‖ maģistra studiju programmā ―Ekonomika‖. 

 

Raksti zinātniskos ņurnālos un rakstu  krājumos – vairāk nekā 3                                                         

Konferenču tēzes  - vairāk nekā 3                                                                                                  

 

1996.g – līdz ńim brīdim - Saikne skolas un augstskolas matemātiskās 

analīzes kursa saturā un metodēs 

 

  

Akadēmiskie kursi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lietińķā matemātika 

 Statistika 

 Matemātiskā ekonomika  

 Matemātiskās metodes socioloģijā 

 Diferenciālrēķini un integrālrēķini I 

 Diferenciālrēķini un integrālrēķini II 

 Algebra un ģeometrija 

 Analītiskā ģeometrija I 

 Analītiskā ģeometrija II 

 Matemātiskie modeļi ekonomikā 

 Uzdevumu risināńanas praktikums I 

 Uzdevumu risināńanas praktikums II 

 Matemātiskās analīzes elementi skolas matemātikas kursā 

I 

 Matemātiskās analīzes elementi skolas matemātikas kursā 

II 

  

http://www.de.dau.lv/matematika.html
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Europass 

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Vārds / Uzvārds   Gorbaceviča Lilija 

Adrese  Zaru 20, LV-5400, Daugavpils 

Tālrunis: 26135198 

E-pasts lilija.gorbacevica@du.lv  

Pilsonība Latvijas 

Dzimńanas datums 18.10.1951. 

Dzimums Sieviete 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 
Dr.phil. 

  

Darba pieredze  

Laika periods Kopń 2001.g. 

Profesija vai ieľemamais amats SZF Socioloģijas katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte  

Laika periods Kopń 2009.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA), Daugavpils filiāle 

Laika periods 1998.- 2009. 

Profesija vai ieľemamais amats Sabiedrisko sakaru direktore 

Diocente 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA), Daugavpils filiāle 

Laika periods 1998. - 2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas un sociālo zinātľu katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1991. -.1998.  

Profesija vai ieľemamais amats 1995-1998 - Socioloģijas, filozofijas un ekonomikas katedras vadītāja 

1991-1995 - Ekonomikas un sociālo zinātľu katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods 1985. – 1991. 

Profesija vai ieľemamais amats 1985-1991 - Filozofijas un politekonomijas katedras docente 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1982. - 1985.  

Profesija vai ieľemamais amats Vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

  

Laika periods 1975. - 1982. 

Profesija vai ieľemamais amats Filozofijas fakultātes asistente 

Darba vietas nosaukums Ļeľingrādas Universitāte 

mailto:lilija.gorbacevica@du.lv
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Izglītība  

Laika periods Kopń 1993.g. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms C-D Nr.001247 

Filozofijas doktora zinātniskais grāds (Dr.phil.) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Latvijas Universitāte, Rīga 

Laika periods 1983.g. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Zinātľu kandidāta diploms ФС № 004843 

Filozofijas zinātľu kandidāts   

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Ļeľingradas Valsts universitāte 

Laika periods 1969.-1974. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Filozofijas fakultāte  

Diploms Я № 663268 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Ļeľingradas Valsts universitātes Filozofijas fakultāte  

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas Krievu, vācu 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu  X   X   X   

Vācu   X   X   X  

 

Papildu informācija 

 

Apbalvojumi  

 

 

 Sakarā ar DPU 75 gadu jubileju ir pieńķirts Goda Raksts par 

ieguldījumu zinatnē, izglītībā un audzināńanas jomā; 

 Sakarā ar DU 80 gadu jubileju ir pieńķirts Izglītības Ministrijas 

Atzinības Raksts par ieguldījumu zinātnē, izglītībā. 

 Latvijas Ekonomikas attīstības foruma atzinība par Olgas Bičinskas 

zinātniskā darbu vadīńanu. 

 Sakarā DU Satversmes Sapulces 15 gadu jubileju ir pieńķirts atzinības 

raksts par ieguldījumi zinātniskajā un akadēmiskajā darbā 

Organizatoriskais darbs DU SZF domes locekle 

  

Zinātniskā darbība   2004.-2006. LZP projekta Laika vadīšana un organizācija uzņēmumos  

(LZP Nr. 04 1232) vadītājs  

 2005.-2006. IZM projekta Augstākās izglītības kvalitātes sociāli 

ekonomiskie aspekti (projekts Nr. 05-21/1) vadītājs 

 1999.-2002. LZP projekta  Finansu socioloģija  (grants Nr.01-0367) 

izpildītājs     
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 

 

citas publikācijas 

1. Korporatīvā kultūra kā organizāciju izmaiľu radītājs.// Daugavipils 

Universitāte, Sociālo zinātľu vēstnesis, 2009,1, 18.-38.lpp. 

2. Organizāciju kultūru salīdzinońā analīze.//Daugavpils Universitātes 

50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2009, 302. 

– 325.lpp. 

3. Качество высшего образования в представлении студентов (на 

примере Даугавпилсского университета и некоторых частных 

вузов Латвии). // Nowoczesność Ponowoczesność. Społeczeństwo 

obywatelskie w Europie środkowej i wschodniej. [Pod redakciją 

Słavomira Partyckiego], T2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007., c. 

219-223. 

4. Inovatīvā sabiedrība un augstākās izglītības kvalitāte // 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiľu 

apstākļos‖ 2006.g. 9-11 oktobrī. Rakstu krājums. Daugavpils 

Universitāte: Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2007, lpp.6-19. 

5. Līdzautore Olga Bičinska Konkurences ietekme uz Latvijas 

Republikas balss telefonijas tirgu. Sociālo Zinātľu vēstnesis. 

Sociālo Zinātľu vēstnesis. 2007/2(6): Daugavpils, Daugavpils 

Universitāte, 103 -123. lpp.  

6. Inta Ostrovska, Lilija Gorbaceviča, Vera Boronenko ―Laika 

vadīńana un organizēńana uzľēmumos‖. LZP Ekonomikas un 

juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Latvijas 

Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu 

komisija, Nr. 11.; Rīga 2006, lpp.62-63. 

7. „Рабочее время и его цена‖. Nowa ekonomija a spoleczenstwo 

T2, Lublin, 2006, стр.391-395 

8. Lilija Gorbaceviča, Vera Boroľenko, Inta Ostrovska ―Laika 

vadīńana un organizēńana uzľēmumos‖ // LZP ekonomikas un 

juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā, Rīga 

2006. lpp. 62-63 

9. Every day and ―Other‖ Values. Religia a gospodarka T1, Lublin, 

2005, 339.-345.lpp. 

10. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. 

Globalizācija un kultūra. Globalizācija un hierarhija mūsdienu 

sabiedrībā. Zinātnisko rakstu krājums, Daugavpils, Saule, 2005., 

33.- 40.lpp. 

11. Горбацевич Л.В. „Время как экономический ресурс в 

восприятии работающего населения регионов Латвии‖ // 2 

Всероссийская научная конференция „Сорокинские чтения – 

2005 Будущее России: стратегии развития‖ 14.-15. декабря 

2005 г. – М.:МГУ,2005. 

12. Drońība un tās izteiksme vajadzību hierarhijā // starpt konf. rakstu 

krājums „Drońība un tautas attīstība‖. (iesniegts public.) 

13. Reģionālais ziľojums. Pētījumu materiāli Nr.1 (2004) 

14. L.Gorbaceviča, V.Boroľenko, I.Ostrovska. LZP Ekonomikas un 

juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā Nr.10. 

Rīga, 2005., 55.-56.lpp. 

15. L.Gorbaceviča, V.Boroľenko. Darba laika efektīvas izmantońanas 

problēmas strādājońo latgales iedzīvotāju skatījumā. Reģionālais 

ziľojums. Pētījumu materiāli Nr.1, 2004., 53. – 94.lpp 

16. Организационная культура и проблемы 

эффективности//межд.конф.    «Человек и рынок». – Люблин, 

Польша, 2004, стр. 64 – 69. 

17. Современный человек. Современные ценности//HF XIII 

zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DU HF, Saule, 2004., 29.-36. 

lpp. 

18. Globalizācija un hierarhija mūsdienu sabiedrībā// Globalizācija un 

kultūra. – Daugavpils, DU HF, (iesniegts publicēńanai 2004.) 

19. Cilvēks ir izvēle// Starpt. konf. „Eksistence un komunikācija‖ 

tēzes. – R., LU Filosofijas un socioloģijas institūts, Dānijas 

Kultūras institūts, 2003., 18.-19. lpp. 

20. Mūsdienu cilvēks. Mūsdienu vērtības. – HF XIII zinātniskie 

lasījumi. – Daugavpils, DU HF, 2003.g. janvāris 

21. XX gs. pamatvērtības//Finansu socioloģija: problēmas un to 

risināńana. –  Daugavpils, DU SZF, Saule, 2002., 102. – 112. lpp. 
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Piedalīńanās ar referātu cita veida 

konferencēs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

1. 2009.g. 15.-18.aprīlī. Daugavpils Universitātes 51. starptautiskā 

konferencē. Referāts „Organizācijas kultūra kā stratēģijas 

sastāvdaļa‖. 

2. 2008.g. 15.-17.maijā. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā 

konferencē, referāts „Organizācijas kultūru salīdzinońā analīze‖. 

3. 2007.g. 14.-17.maijā. Polijā, Ļublina, Starptautiskās zinātniskās 

konferences Nowoczesność Ponowoczesność Społeczeństwo 

obywatelskie w Europe środkowej i wschodniej. (.) – referāts 

„Качество высшего образования в представлении студентов (на 

примере Даугавпилсского университета и некоторых частных 

вузов Латвии)‖. 

4. 2006.g. 9.-11.oktobrī. Starptautiskā zinātniskā konference. 

Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos. Daugavpils Universitāte.  

5. 2005.g. 7.-8.aprīlī. Starptautiskais zinātniskais seminārs 

Augstākās izglītības stratēģija un perspektīvas Latvijā. Referāts 

(līdzaut. Boroľenko V.)  Augstākas izglītības kvalitātes sociāli 

ekonomiskie aspekti‖. 

6. 2005.g. 27.-28. Janvārī. DU HF XV Zinātniskie lasījumi 

Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. 

Globalizācija un kultūra. Referāts Globalizācija un hierarhija 

mūsdienu sabiedrībā‖. 

7. 2005.g.13.-14.janvārī. Question about the Sence of Life: History 

and Modernity. International conference „Humanities in New 

Europe‖. – Kaunas, Vytautas Magnus  University 

8. 2004.g. 1.-2.jūnijā. Starptautiskā konference. Drońība un tautas 

attīstība. Daugavpils 

9. 2004. 17.—19.maijā. Starptautiskā konference. Czlowiek a rynek. 

Lublin.  

10. 2003.g.4.-5.decembris. Starptautiskā konference. Globalizācija un 

kultūra. – Daugavpils, DU HF 

11. 2003.g. 5. – 6. maijs. LU Filosofijas un socioloģijas institūta, 

Dānijas Kultūras institūta starptautiskā konference „ Eksistence 

un komunikācijas. Sērenam Kirkegoram – 190‖, Latvija, Rīga 

12. 2002.g.oktobris. RSEBAA 10 gadu jubilejai veltīta konference 

„Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas Latvijā‖. – Rīga, 

RSEBAA 

13. 2001., 25.-26.novembris. Lietuvas Filosofijas un Socioloģijas 

institūta, Lietuvas Republikas tautību departamenta, Lietuvas 

Kultūras institūta zinātniski praktiskā konference ― Austrumu 

Lietuva: sabiedrības un sociālo grupu mijiedarbība‖, Lietuva, 

Viļľa 

14. 2001.g. 25.- 26.janvāris. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

Humanitārās fakultātes XI Zinātniskā konference, Latvija, 

Daugavpils 

15. 2000.g. 8.Zinātniskā konference.  Daugavpils, DPU 

 

15.12.2010 
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Europass 

Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

Vārds / Uzvārds  Gudele Ina  

Adrese Zaļā iela 5-11, Dobele, LV-LV-3701 (Latvija) 

Mobilais tālrunis 29233069  

E-pasts ina.gudele@gmail.com 

Pilsonība Latvijas  

Dzimńanas datums 12/06/1964 

Dzimums Sieviete  

  

Darba pieredze  

Laika periods 06/2009 →  

Profesija vai ieľemamais amats Valdes locekle 

Galvenie pienākumi Konsultēt Uzbekistānas TRK un Azerbaidņānas IT&T ministriju 

jautājumos par IT attīstību un komunikāciju ar sabiedrību 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Euro Data 

  

Laika periods 09/2008 →  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Mācību kursu:‖ Inovācijas IT&T‖, „Interneta mārketings‖ vadīńana 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

  

Laika periods 05/2008 →  

Profesija vai ieľemamais amats Valdes locekle 

Galvenie pienākumi Organizēt starptautisko sadarbību un pārdońanas tīklu Latvijā raņotajai 

inovatīvajai elektronikai 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Micro Dators 

  

Laika periods 09/2003 - 04/2008  

Profesija vai ieľemamais amats Ministre Elektroniskās pārvaldes jautājumos 

Galvenie pienākumi Veidot stratēģiju un attīstīt elektronisko pārvaldi Latvijā. Sadarbība ar 

ES valstīm. 

  

Laika periods 2000 - 2003  

Profesija vai ieľemamais amats Valdes priekńsēdētāja 

Galvenie pienākumi Attīstīt Latvijā Interneta pakalpojumu klāstu, popularizēt Interneta 

izmantońanu. Veidot likumdońanu IT&T jomā 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Interneta Asociācija 

  

Laika periods 1997 - 2000  

Profesija vai ieľemamais amats Interneta pakalpojumu direktore 
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Galvenie pienākumi Interneta pakalpojumu un mārketinga projektu attīstība IT&T. Apollo 

portāla veidońana. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Lattelecom 

  

Laika periods 1991 - 1997  

Profesija vai ieľemamais amats Mārketinga un sabiedrisko attiecību projektu vadītāja. 

Galvenie pienākumi Izstrādāt un popularizēt jaunus IT& T pakalpojumus: uzziľu dienests 

118, Apollo Internet pakalpojumi u.c 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Lattelecom 

  

Izglītība  

Laika periods 2009 →  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Studijas doktorantūrā Latvijas Lauksaimniecības Universitātē Reģionālās 

ekonomikas nodaļā. 

Galvenie mācību priekńmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

Doktora darba tēma: IT&T ietekme uz mazo un vidējo uzľēmumu 

attīstību. 

  

Laika periods 1994 - 1997  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Training programme of Marketing and Demand Forecast 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Telecommunication College of Coventry (GB) 

  

Laika periods 1983 - 1988  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Inņeniera grāds Inņenierkomunikācijās. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Politehniskais Institūts 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Angļu  
C1  

Augst. 

līmenis  
C1  

Augst. 

līmenis  
C1  

Augst. 

līmenis  
C1  

Augstākais 

līmenis  
C1  

Augstākais 

līmenis  

Krievu  
C1  

Augst. 

līmenis  
C1  

Augst. 

līmenis  
C1  

Augst. 

līmenis  
C1  

Augstākais 

līmenis  
C1  

Augstākais 

līmenis  

Vācu  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  
A2  Pamatlīm. A2  Pamatlīm. B1  

Vidējais 

līmenis  

Franču  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  
A2  Pamatlīm. A2  Pamatlīm. B1  

Vidējais 

līmenis  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis  

  

Papildu informācija 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs ES 

 

 

 

  „TASCOM‖ pētījums par elektronikas izstrādi neredzīgajiem 

cilvēkiem. Komunikācijas projekta sadaļas vadītāja. Pienākumos 

ietilpst komunikācijas organizēńana par projekta gaitu un rezultātiem 

file:///C:\Users\Jonuz\Documents\glorijas%20dokumenti\Akreditacija\ECV-82424.odt\%3f%3f%3flv_LV\preview\linkToGridTable%3f%3f%3f\lv
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Mācību līdzekļi, kuri izdoti 

reģistrētos apgādos 

 

 

 

 

 

Piedalīńanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

 

Piedalīńanās ar referātu cita veida 

konferencēs 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

17ES valstīs. 

 

 ES 7.ietvara programmas „ED Wision‖ komunikācijas sadaļas 

vadītāja, pienākums – popularizēt projekta pētījumu rezultātus un 

publikāciju nodrońināńana.. 

 Latvijas vai starptautisko projektu un programmu ekspertu padomju, 

komisiju loceklis ANO ITU Interneta attīstības eksperte. 

 

 

 ―Governing The Internet‖. Ina Gudele, Viesturs Pless, OSCE, Viena, 

Austria, 2007  

 Informācijas un komunikāciju tiesības I &II ,Uldis Ķinis, Ina Gudele 

un autoru grupa, Tiesību zinātľu bibliotēka, Biznesa augstskola 

Turība, 2002 

 

 

2005.Mehiko, Meksika - ANO ITU zinātniskā konference „Internet to all‖ 

Referāts „Interneta attīstības faktori 

 

 

2008. Dubai, AAE - Internationa conference „E – commerce. Global 

chalenges‖. Refereāts‖E-government. Futurecommunication with society.‖ 

 

2009. Baku Azerbaidņāna - International IT&T coference „Innovations 

and tehnologies for development of economy‖, Referāts „IT&T – driver 

for SME development‖. 

 

05.03.2011 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

 

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Gūtmanis Normunds 

Personas kods 290770-11912 

Dzimńanas vieta Liepājas rajons, Aizpute 

Adrese  Andromedas gatve 7-19, Lv 1084, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 26525233 

E-pasts  normundsgutmanis@inbox.lv 

Pilsonība Latvietis 

Dzimums Vīrietis 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Inņenierzinātľu doktors (Dr. sc. ing.), Matemātikas maģistrs 

(Mg.math) 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods   No 2001 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 

 

Laika periods 

 

2001-2005 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Stradiľa universitāte 

 

Laika periods 

   

 2003- 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Ventspils Augstskola 

 

Laika periods 

 

 1997- 2002    

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

 

Laika periods 

 

1998-2000 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas komercskola 

 

Laika periods 

 

1991-1998 

Profesija vai ieľemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums Aizputes vidusskola 

  

Izglītība  

Laika periods 2007 
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Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Inņenierzinātľu doktors (Dr. sc. ing.) 

Informacijas tehnoloģijas nozares sistemu analīzes, modelēńanas un 

projektēńanas apakńnozarē Sērija D Nr.0102 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

 

 

 

Laika periods 

 

 

 

 

2005 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Pieńķirts docenta akadēmiskais nosaukums 

Vadībzinātnes nozarē uzľēmējdarbības vadības apakńnozarē   DO 

Nr.0003 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 

 

Laika periods 

 

1993.- 1995 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds matemātikā 

Nr.001074 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Fizikas –matemātikas fakultāte 

 

Laika periods 

 

1988-1993 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms 

 Matemātiķa kvalifikācija  Nr.102753 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Fizikas –matemātikas fakultāte 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Angļu valoda   x   x   x  

Krievu valoda  x   x    x  



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

201 

 

 

Zinātniskā darbība  

Publikācijas atbilstońajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 N. Gūtmanis, E. Liepa, RIGIBID indeksu prognozēšanas iespējas, 

Starptaut. konf. rakstu krāj., Biznesa augstskola Turība, Rīga, 

2001,133-136 lpp. 

 V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Latvijas naudas tirgus procentu likmju 

modeļu identifikācija, 2. Pasaules latvieńu zinātnieku kongress, 

2001, 140 lpp. 

 V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Modeling of the Latvian Term Structure 

of Interest Rate, RTU zin.konf. rakstu krāj., 2001,17-24 lpp. 

 Pavlenko O., Gūtmanis N., Latvian Financial Market Analysis 

Using Software WINRATS,  1st International Conference 

APLIMAT, 2002,p.p.327-330. 

 Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term 

Structure of Interest Rate, 1st International Conference 

APLIMAT, 2002 ,p.p.47-52. 

 Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Possibilities to forecast 

indicators of Latvia‟s economics, RA starpt.konf. rakstu krājums, 

Rīga, 2002, 16-18 lpp. 

 Carkova V., Gūtmanis N., On Convergence of Garch (p,q), 17. 

IWSM Starptautiskā konference,Grieķijā, Krētā, 2002, p.p. 149-

152. 

 Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Počs R. On Latvian 

Economic Indicator, The 6th World Multiconference on 

Systemics, Cybernetics and Informatics.  SCI 2002, Orlando, 

Florida, USA, 14 – 18 July,  2002. p.p. 462 - 463. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carkova V., Gūtmanis N., Contorol Theory Approach to GARCH 

Convergence Analysis, The 6th World Multiconference on 

Systemics, Cybernetics and Informatics.  SCI 2002, Orlando, 

Florida, USA, 14 – 18 July,  2002. p.p. 464-465. 

 Gūtmanis N., Pavlenko O., On Convergence of Stochastic 

Iterations, 3rd International Conference Aplimat, rakstu krājums, 

Bratislava, Slavākija, 2004, p.p.445-451. 

 Liepa E., Gūtmanis N. On Equilibrium Stability of Markov 

Evolution Families, 3rd International Conference Aplimat, rakstu 

krājums, Bratislava, Slovākija, 2004, p.p.635-639. 

 Počs R., Carkovs J., Gūtmanis N. Об асимптотической 

стационарости GARCH(p,q) процесса,. Starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference Интеллектуальные системы 

принятия решений и информационные технологии, Ukraina, 

17-19 maijs, 2006,p.p. 99- 102. 
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Mācību grāmatas 

 

 

 

 

 

 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

 

 Carkovs J., Gūtmanis N. On GARCH(p,q) convergence. 

Международный научно-технический  журнал «Системнi 

дослiдження та Iнформацiйнi технологiï (System Analysis and 

Information Technology)», изд. КПИ, Kijeva, Ukraina  (iesniegts 

publicēńanai, 5 lpp.) 

 Gūtmanis N., Loģistika, Latvijas Uzľēmējdarbības un 

menedņmenta akadēmija, 2007  285 lpp 

 

 Starptautiskā konference  "Ekonomisko un sociālo attiecību 

transformācija: procesi, tendences, rezultāti".  Rīga, Biznesa 

augstskola Turība, 2001. 

 Referāts: Gūtmanis N., Liepa E. RIGIBID indeksu prognozēšanas 

iespējas  

 Starptautiskā konference “II Pasaules latviešu zinātnieku 

kongress”, Rīga, 2001. 

 Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Latvijas naudas tirgus 

procentu likmju modeļu identifikācija.  

 Starptautiskā konference “42. Starptautiskā zinātniskā 

konference”, Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 

 Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term 

Structure of Interest Rate. 

 Starptautiskā konference “1
st
 International Conference 

APLIMAT‖, Bratislava, Slovak Republic, 2002. 

 Referāts:Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term 

Structure of Interest      Rate 

 Starptautiskā konference “Tradicionālais un novatoriskais 

sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Konkurētspējas problēmas 

ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā”, Rēzeknes Augstskola, 2002. 

 

  Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Possibilities to 

forecast indicators of Latvia‟s economics. 

 Starptautiskā konference “3
rd

 International Conference 

APLIMAT‖, Bratislava, Slovak Republic, 2004. 

 Referāts:Gūtmanis N., Pavlenko O., On Convergence of Stochastic 

Iterations. 

 Starptautiskā konference Интеллектуальные системы принятия 

решений и информационные технологии, Ukraina, 2006. 

 Referāts: Počs R., Carkovs J., Gūtmanis N. Об асимптотической 

стационарости GARCH(p,q) процесса. 

 

Aktualizēts: 09.12.2010 
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 Europass 

Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ignatjeva Svetlana 

Personas kods 170160-10272 

Dzimńanas vieta Daugavpils, Latvija 

Adrese  Raipoles 4-28. LV-5421, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis 5423655 Mobilais tālrunis 264

667

15 

Fakss  

E-pasts svetlana.ignatjeva@dau.lv 

  

Pilsonība LR pilsonis 

  

Dzimums sieviete 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 

fizikas doktore 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods no 1995 līdz ń.d.  

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas katedras docente 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1994-1995 

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas katedras lektore 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1988.-1994. 

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas katedras pasniedzēja  

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1985.-1988. 

Profesija vai ieľemamais amats Daugavpils Pedagoģiskā institūta zinātniski-pētnieciskā darba vadītāja 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

 

Izglītība 

 

Laika periods 29.12.1992. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

 Diploms G-D Nr.000013/Latvijas Republikas fizikas doktora zinātniskais grāds  

Dr. phys.  
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Izglītības iestādes nosaukums un veids  Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte 

Laika periods  1982. -19.11.1986. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

 Diploms КД Nr. 005621 /Fizikas un matemātikas zinātľu kandidāte 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas un matemātikas fakultāte,  

 Viļľu un gāzes dinamikas katedras aspirante  

Laika periods 1977.-1982. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

  Diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas un matemātikas fakultāte, studente 

Laika periods 26.06.2002. – 19.07.2002. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Certification of accreditation. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids University of Caen, France, European Summer University „Innovation and 

business intelligence‖ 

Laika periods 23.10.2002. – 11.12.2002. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts Nr.1465 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Daugavpils Universitāte, Augstskolu didaktika. 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas Latvieńu, angļu 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

l

a

b

i 

vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu   *   *   *  

Angļu   *    *   * 

  

 

Zinātniskā darbība  

 

 

 

 2001-2002  Member of The European Commission Community Research 

FIFTH   FRAMEWORK PROGRAMME  "REG-ELIN-LAT" (IPS-1999-

50053) Establishing of support network for promotion of innovative SMEs 

development of Electronic and Information Technology branches in the 

regions of Latvia 

 1997-1999 Member of  TEMPUS projekt S_JEP-12552-97   NEW 

INFORMATIONAL TECHNOLOGY IN  CONTINUING EDUCATION  
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizēts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ignatjeva S., Bogdanova N ADO tehnoloģija. Izmantońana prgrammās 

Visual Basic un Delphi. Daigavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. DPU, Saule, 2001.g. 163.-164.lpp. 

 Ignatjeva S., Romanovskis T. Interactive Screen Tools for Measurements 

on Images of Physical Phenomena MPTL 8 Multimedia in Physics 

Teaching and  learning Workshop on of the European Physical Society 

September 14 -16, 2003, Prague, Czech Republic Abstracts of oral 

contributions 

 Ignatjeva S., Liberts G.Interactive screen tools of advanced physical 

experiment. MPTL9 Multimedia in Physics Teaching and  learning 

,Workshop  of the European Physical Society September 13 -15, 2004, 

Graz, Austria, Abstracts . 

 Ignatjeva S. Java Programming for Artists. GENERATIVE ART 2004 7th 

International Conference and Exhibition , December 13 -16, 2004, Milan, 

Italia, Proceedings-Volume 2, page 25-30  . 

 Ignatjeva S. Data mining in business. 2nd International Conference „ 

Information Society and Modern Business‖ July 1-2, 2005 Ventspils 

University College 

 Ignatjeva S. Java programming on physics examples. MPTL10 Multimedia 

in Physics Teaching and learning, Workshop of the European Physical 

Society, October 5 -7, 2005, Berlin, Germany, Abstracts. 

 Ignatjeva S., Drozdovs P. Teaching of Computer Science to students of not 

profile specialities, Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un 

matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās‖, 2006. gada 

1.-3. februārī. Tēzes. 45.-46. lpp. 

 5th International Scientific Conference „Information Society and Modern 

Business‖. Ventspils, 2007, September. Teaching computer science to 

students of economic specialties. 

 Fifth International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, 

Latvia Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, October 17-21, 2007. 

Computing as educational discipline. 

 6th International Conference Sustainable Development, Culture and 

Education ‗Collaboration on Education for Sustainable Development,‘ 

Eskisehir, Turkey, 2008, 4-7 June, Towards a multiculturally competent 

teacher in building a sustainable world.  

 Sharing Responsibilities and Networking through the School Process 

(SRNSP), Sevilja, Spain, 08.09.2008 - 11.09.2008, Doing research with 

children: the experience of doing research in the primary schools in Latvia.  

 8. starptautiskā konference  ―Sustainable Development. Culture. Education: 

BBCC Mission – Reorientation of Teacher Education and Research in 

Education for Sustainable Development‖ Dz. Ilińko, I. Mičule, S. Ignatjeva 

―A case study of teachers‘ research experience with primary school children 

in Latvia‖  France, Paris, 2010 

 Ilińko, Dz., Ignatjeva, S., Mičule, I. (2010). Teachers as researchers: 

Bringing teachers‘ voice to the educational landscape. Journal of Teacher 

Education for Sustainability, 12(1), 51-65 (ISSN 1691-4147).  DOI: 

10.2478/v10099-009-0046-x 

 

 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

206 

  

 

  

 

Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ilmārs Jargans  

Adrese Elvīras iela 12, LV - 1083, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais 

tālrunis 

28660009 

E-pasts ilmars.jargans@inbox.lv 

Dzimńanas datums 07. 08. 1966. 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2008. -  

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Docētājs 

Darba vietas 

nosaukums 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2008. jūlijs –līdz ńim brīdim 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs 

Darba vietas 

nosaukums 

Aizkraukles Banka 

 

Laika periods 

 

2008.jūnijs – 2008. jūlijs 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Korporatīvo komunikāciju direktors 

Darba vietas 

nosaukums 

A/S „Aldaris‖ 

 

Laika periods 

 

2005. – 2008. 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Sabiedrisko attiecību vadītājs 

Darba vietas 

nosaukums 

A/S „Aldaris‖ 

 

Laika periods 

 

2003.- 2007. 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Docētājs 

Darba vietas 

nosaukums 

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola 

 

Laika periods 

 

2004. – 2005. 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Komunikācijas nodaļas vadītājs 

Darba vietas 

nosaukums 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 

mailto:ilmars.jargans@inbox.lv
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Laika periods 

 

2003. – 2004. 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Sabiedrisko attiecību speciālists 

Darba vietas 

nosaukums 

SIA „Montāņnieks D‖ 

 

Laika periods 

 

1999. – 2003. 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Reklāmas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs 

Darba vietas 

nosaukums 

SIA „Gaita‖ 

 

Laika periods 

 

1997. – 1999. 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Sabiedrisko attiecību koordinators 

Darba vietas 

nosaukums 

A/S „Olainfarm‖ 

 

Laika periods 

 

1994. – 1997. 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Reklāmas nodaļas vadītājs 

Darba vietas 

nosaukums 

SIA „BMMC‖/ „Vakara ziľas‖ 

Laika periods 1993. – 1994. 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Komercinformācijas nodaļas vadītājs 

Darba vietas 

nosaukums 

SIA „Lauku Avīze‖ 

Izglītība  

  

Laika periods 2005. – 2007. 

Pieńķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Pieńķirtā kvalifikācija 

Uzľēmējdarbības vadības maģistra grāds  

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Informācijas Sistēmu Menedņmenta augstskola 

 

Laika periods 

 

2000. - 2002. 

Pieńķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Pieńķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds komunikācijas zinātnē 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Latvijas Universitāte 

 

Laika periods 

 

1998. – 2000. 

Pieńķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Pieńķirtā kvalifikācija 

Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 
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Laika periods 

 

1985. – 1991. 

Pieńķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Pieńķirtā kvalifikācija 

Augstākā izglītība ķīmijā 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte 

  

Papildus izglītība, 

kursi 

Papildus pamatizglītībai apgūta reklāmas psiholoģija, sabiedrisko attiecību un 

reklāmas tehnoloģijas (prof.  J.Petrova /Sanktpēterburga/ u.c., kopā aptuveni 300 

stundas), projektu vadība (Mercury International), NLP, komunikācijas  māksla 

un politiskās reklāmas paľēmieni (treneris M.Grīnfelds /Sanktpēterburga/ u.c., 

kopā aptuveni 40 mācību dienas), mārketings un uzľēmuma vadība (daņādi 

kursi), «Radońo uzdevumu risināńanas teorija sabiedriskajās attiecībās» (t.i. 

TRIZ), u.c., vidēji 2-3 kursi gadā. 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu  labi labi labi 

krievu  teicami teicami teicami 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 

gadiem) 

 

Citas publikācijas  Laikraksti ―Neatkarīgā‖, ‖Dienas Bizness‖, ņurnāli „Supermārkets‖ – raksti par 

reputācijas, sabiedrisko attiecību un personāla menedņmenta tēmām 

Piedalīńanās ar referātu 

cita veida konferencēs  

Rīga, SPPA, 2004. „Motivāciju teorijas un Latvijas uzľēmumu prakse‖. 

Zinātniski – praktiska konference „Patērēńanas kults un kultūra‖  

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

21. 02. 2011. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

                                                                                                     

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Irina Kuzmina-Merlino 

Adrese Ausekļa iela 2-13, LV-1010, Rīga, Latvija 

Tālrunis  (371) 7500261 Mobilais tālrunis (371)29610918 

Fakss (371) 7500252 

E-pasts Irina.kuzmina@riseba.lv  

Pilsonība Latvijas 

Dzimums Sieviete 

 

Darba pieredze 

 

  2009 – līdz ńodienai 

Profesija vai ieľemamais amats  Ekonomikas un finanńu katedras profesore 

LU Ekonomikas un vadības zinātľu profesoru padomes 29.05.2009. 

gada sēdes lēmums (protokols Nr. 13/2009.): ievēlēta profesora amatā 

Ekonomikas zinātľu nozares Grāmatvedības un uzskaites teorijas 

apakńnozarē. 

Aktivitāte  Akadēmiskie kursi: Grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, 

Komercdarbība, Audits. 

 Maģistra studiju programmas: Finanses un grāmatvedība, Vadības 

grāmatvedība, Starptautiskā   grāmatvedība, Starptautiskie 

grāmatvedības standarti. 

 Doktora studijas: Finanńu vadīńana. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: Grāmatvedības metodoloģija un 

prakse; Uzľēmējdarbības attīstība Latvijā 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

(RSEBAA), Meņa iela 3, LV-1048, Rīga 

Nozare Izglītība 

  2006 -2009  

 Ekonomikas un finanńu katedras asociētā profesore 

2006 - 2007 

 • Piedalīńanās EVENE projektā (Erasmus Virtual 

Economics & Management Studies Exchange) Nr. 2005-3837/001-001 

ELE-ELEB12 - studiju kursa Vadības grāmatvedība metodiskā 

nodrońinājuma izstrāde un pasniegńana, izmantojot e-learning pieeju. 

 

   2005 – 2007 

 RSEBAA Studiju kvalitātes vadītāja 

 Studiju kvalitātes sistēmas izveidońana, ievieńana un koordinēńana 

 

 2004 – 2005, 1998 – 1999 

   RSEBAA Mācību daļas vadītāja 

  Metodisko darbu koordinēńana 

  1995 – 2002 

 RSEBAA Ekonomikas un finanńu katedras vadītāja 

 1992 – 1995 

mailto:Irina.kuzmina@riseba.lv
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 RSEBAA lektore 

 

  1993 – ń.d. 

 Valdes loceklis 

  SIA vadīńana, konsultante finanńu grāmatvedības jautājumos 

   SIA „Bilance Serviss‖, Prūńu iela 24/6 – 4, LV-1057, Rīga 

  Grāmatvedības pakalpojumi 

 

  2002 – 2004 

  Galvenā grāmatvede 

  Grāmatvedības sistēmas izveidońana, vadīńana, finanńu pārskatu 

sagatavońana 

  A/S Baltijas – Āzijas finanńu korporācija 

  Finanńu pakalpojumi 

 

 1987 – 1991  

 Lektore 

  Enerģētikas un Rūpniecības Ministrijas izglītības centrs 

 

  1979-1993 

  Pasniedzēja 

  Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums 

Izglītība un kvalifikāciju 

paaugstināšana 

 

2010 Marts  

  English for speakers‘. ESOL Sertifikāts 

 Lielbritānijas institūts, Milana, Italy 

 

  2009 Jūnijs 

 Central and East European Management Development Association, 

CEEMAN, International  Management Teachers Academy – IMTA 

2009. 

  IEDC - Bled School of Management, Bled, Slovenia 

 

2009 Februāris 

  Executive seminar series. Balancing Management Control and 

Leadership with Coaching, RSEBAA 

  2008 Decembris 

  Executive training workshop for Baltic Faculty with Dr. Peter Kelly, 

Helsinki School of   Creative Entrepreneurship and prof. Gunner Holf, 

Norwegian University of Life Sciences. RSEBAA, Riga 

  2008 Jūnijs 

  ‗English for Academics‘ programme in the School of Languages  

  University of Salford, Manchester, U.K. 

  2007 Oktobris 

   Seminārs ‗Personība un veiksme‘, (vadītājs prof. S.Filonovičs). 

 Konsultatīvā firma SIA Perfekta, Rīga, sertifikāts 

   2007  
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  Starptautiskā semināra ―Key issues of International Financial Reporting 

Standards‘ (IFRS) application in the practice of Latvian enterprises‖ 

programmas sagatavońana un semināra vadīńana; profesionālas pieredzes 

apmaiľa (Kemer, Turkey – jūlijā; Heraklion, Greece – septembrī; 

Hurgada, Egipt – decembris) 

  Konsultatīvā firma SIA Perfekta  

 2006 Oktobris 

  Case Teaching workshop with Randy Kudar, Ph.D. Rīgas Biznesa 

Skola, RBS. 

 

  2006 Augusts 

  Kvalifikāciju paaugstināńana un pieredzes apmaina 

 The University of Greenwich Business School, Department of 

Accounting and Finance, London, U.K. 

 2004 

 Diploms Nr. 205666 Starptautiskajos grāmatvedības standartos 

 Finanńu analītiķu institūts, Lielbritānija (Institute of Financial 

Accountants) 

 2002 – 2003 

 Sertifikāts un Diploms Nr. 190753/3 starptautiskajā grāmatvedībā 

(GAAP, Lielbritānija) 

Qualification Accreditation Number 100/2873/0 

 Starptautiskā grāmatveņu asociācija (International Association of Book-

keepers, Lielbritānija) 

 1996 

 ISO 9002 kvalitatīvā menedņmenta sistēmas apmācība, MANCAT, 

Mančesters, Lielbritānija 

 1997 – 1999 

 Doktora Diploms C-D Nr. 001531, ekonomikas doktora zinātniskais 

grāds 

 Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas padomes 1999. gada 

12. maija lēmums Nr. 10. 

 1974 – 1979 

 Goda Diploms  Я Nr. 295382 par augstāko izglītību; specialitāte 

„Grāmatvedības uzskaite‖, kvalifikācija „ekonomiste‖ 

 Jaroslavļas valsts universitātes Valsts eksaminācijas komisijas 1979. 

gada 21. jūnija lēmums 

Prasmes 

Dzimtā valoda 
  

Krievu 

Citas valodas  Latvieńu, angļu 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs   

Latvieńu   C

1 

Augstākai

s līmenis 

C

1 

Augstākai

s līmenis 

B

2 

Vidējais 

līmenis 

B

2 

Vidējais 

līmenis 
 
B

2 

Vidējais 

līmenis 
  

Angļu   B

2 

Vidējais 

līmenis 

B

2 

Vidējais 

līmenis 

B

1 

Vidējais 

līmenis 

B

1 

Vidējais 

līmenis 
 
B

1 

Vidējais 

līmenis 
  

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā 

Labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi 

Organizatoriskas prasmes Pieredze projektu un grupu vadīńanā 
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Datora lietońanas prasmes 

 
 

Citas prasmes 

 

labas iemaľas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, 

PowerPoint) 

 

Pirmā klase basketbolā 

 
 

1. Personīgā web adrese: http://icfm.yolasite.com 

2. The interview with David Damant, the chairman of the Consultative 

Advisory Group of the IAASB. The setting of international 

standards on auditing and on accounting ethics (18.01.2010) 

http://www.gaap-ifrs.com/news/gaap_ifrs/3171/  

3. Разработка международных стандартов аудита и бухгалтерской 

этики www.gaap.ru/news/gaap_ifrs/3680  (18.01.2010). 

4. The interview with Patricia McConnell, the IASB Board Member 

http://www.gaap-ifrs.com/news/gaap_ifrs/3149/ 

5. Статус МСФО в современном мире. 

www.gaap.ru/news/gaap_ifrs/3660 (07.01.2010). 

www.rufaudit.ru/rusauditnews/?r730_id=2418  (12.01.2010). 

6. Accounting of Intangible Assets in the context of company‘s 

strategy // International Professional Management Association – 

IPMA: Journals, Volume 3, No.1, February, 2008. www.ipma.co.uk 

 

http://icfm.yolasite.com/
http://www.gaap-ifrs.com/news/gaap_ifrs/3171/
http://www.gaap.ru/news/gaap_ifrs/3680
https://webmail.riceba.lv/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.gaap-ifrs.com/news/gaap_ifrs/3149/
http://www.gaap.ru/news/gaap_ifrs/3660
http://www.rufaudit.ru/rusauditnews/?r730_id=2418
http://www.ipma.co.uk/
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Papildu informācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Member of board of Eastern Europe of Institute of Certified 

Financial Management, U.K. http://www.icfmeurope.org/ru/ 

8. The International Journal of Professional Management. ISSN 2042 

2342. International Professional Managers Association, Editorial 

Board http://www.ipma.co.uk/editors/journalpersonalprofile-

Irina.php  (from 2009 December). 

9. Nominēta ‗The best tutor of the Year 2008‘ from Latvia. The 

Institute of Certified Financial management (ICFM), London, UK 

10. ‗Starptautiskie grāmatvedības standarti‘ un ‗Finanńu vadīńana‘ – 

starptautiskās kvalifikācijas studiju kursi (accepted by the Institute 

of Certified Financial Management (ICFM).  Sadrabība ar MKC 

‗Vertspapiri‘. 

11. ‗Uzľēmuma finanńu stāvokļa novērtējums saskaľā ar IFRS‘. 

Profesionālais seminārs, 2008, Riga. Sadarbība ar SIA ‗Perfekta‘. 

12. ‗Evaluating the Financial Position of a Company‘. The Study for 

International Professional seminar in Spain, September 2008. 

Agreement with ‗Perfekta‘ Ltd. 

13. Redakcijas kolēgijas loceklis – Starptautiskā zinātniskā conference 

Varnā, Bulgarija, 2008. 

14. Korporatīva semināra ‗SGS pielietońana akciju sabiedrībā‘ vadīńana 

AS ‗Olainfarm‘, 2008 

15. Korporatīva semināra ‗SGS 24 pielietońana‘ veikńana TAPEKS 

grupā. Sadarbība ar audita biroju SIA Remar, Riga, 2008. 

16. ‗Naudas plūsmas pārskata sagatavońana‘. Profesionālais seminārs, 

2007. Sadarbība ar SIA ‗Perfekta‘. 

17. Starptautiskās konferences „Latvijas ekonomikas līdzsvarota 

attīstība: problēmas, riski, perspektīvas‖, Rīga 25.05.2007.g. 

programmas komisijas priekńsēdētāja. 

18. Zinātnisko rakstu recenzēńana angļu valodā (RSEBAA; LU). 

19. Starptautiskās kvalifikācijas programmu pasniegńana grāmatveņiem 

un finansētājiem: - GAAP /Generally Accepted Accounting 

Principles – Lielbritānijas starptautisko grāmatveņu asociācijas 

programma, kurai ir divi līmeľi: Intermediate (Certificate in Book-

keeping) un Final (Diploma in Accountancy and Advanced Book-

keeping);- IAS /International Accounting Standards – Lielbritānijas  

finanńu analītiķu institūta programma (Institute of Financial 

Accountants). 

20. Ņurnāla „Finansists‖ SGS nodaļas redaktore (2004.-2006.) 

21. Starptautiskā zinātniskā e-ņurnāla International Management 

Journals redakcijas kolēģijas loceklis no 2005. gada.  

www.managementjournals.com 

 

http://www.icfmeurope.org/ru/
http://www.ipma.co.uk/editors/journalpersonalprofile-Irina.php
http://www.ipma.co.uk/editors/journalpersonalprofile-Irina.php
http://www.managementjournals.com/
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22. Starptautiskā zinātniskā e-ņurnāla International Management 

Journals redakcijas kolēģijas loceklis no 2005. gada.  

www.managementjournals.com 

23. Latvijas zvērināto revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmena 

komisijas loceklis „Finanńu grāmatvedība‖ kursā (no 2005. gada). 

24. Finanńu experta darbība starptautiskā projektā: Latvian Fund BAS 

programma Nr. 52, 2000. 

25. Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedrs no 2004. gada. 

26. RSEBAA Senāta loceklis (1996-2010.) 

 

Mācību grāmatu un mācību  

līdzekļu sagatavošana 

1. Kuzmina I. (2006). Международные стандарты финансовой 

отчетности. 1 – 6 IFRS.  Rīga: ABC Balt – 88. lpp. 

2. Kuzmina I., F.Dunn (2005). Международные стандарты 

финансовой отчетности. Institute of Professional Financial 

Managers (UK). Учебное пособие. ISBN 9984-9817-0-3. Rīga: 

АВС Balt  – 288.lpp. 

3. Kuzmina I. (2003). Vadības grāmatvedība. Lekciju kurss. Rīga: 

RSEBAA - 86.lpp. 

http://www.managementjournals.com/
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Veiktie līgumdarbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zinātniskās publikācijas 

vispāratzīto recenzējamo 

izdevumu sarakstā 

•    

1. Līgumdarbs pēc LRNMPKMA pasūtījuma ‗LR Neatliekamās 

medicinskās palīdzības iestādes finansēńanas tāmes izstrāde‘, marts-

maijs 2008, Rīga. 

2. Participation in EU project EVENE (Erasmus Virtual Economics & 

Management Studies Exchange), Nr. 2005-3837/001-001 ELE-

ELEB12 – designing a study course in Management Accounting and 

its realization using e-learning approach. 

3. Piedalīńanās LZP projektā Nr. 05.1417 „Latvijas uzľēmēju 

konkurētspējīgas priekńrocības Eiropas Savienības vienotajā tirgū‖ 

uz 2006.-2007.g. (Zin.vad. Dr.habil.oec., prof. G.Oļevskis) 

4.  Piedalīńanās LZP projektā Nr. 04.1227 „Latvijas ārējo ekonomisko 

sakaru perspektīvas ES vienotajā tirgū‖ uz 2003.-2007.g.g. (zin.vad. 

Dr.oec. O.Ńulca). 

 

1. The Role of Intangible Assets in a Company Market Value Creation 

(co-author S.Savina).  

2. Innovation Process in Italian SMEs: The University Role (co-authors 

M.Merlino, S.Bonzi). 

3. The E-consulting Methodology to Sustain the Development of SMEs 

in Latvia (co-author M.Kuzmina). Proceeding of 4th International 

Conference „Information Society and Modern Business‖. ISBN-

9984-705-23-1. Ventspils, 2009, p.38-45. 

4. Managing Intellectual Assets in SME // The European 

Entrepreneurship in the Globalising Economy – Challenges and 

Opportunities. Proceeding of the International conference, 

September 9-12, 2008, Varna, Bulgaria. ISBN 954-9827-09-5. Sofia, 

2009, page 104-121. 

5. Management Accounting of SME‘s Intellectual Assets // Finance 

and Accounting: Theory and Practice, Development and Trends. 

Proceeding of the International conference LU, September 18-19, 

2008, University of Latvia. ISBN 978-9984-45-106-0. Riga, 2009, 

p.286-299. 

6. Recommendations for the Improvement of Budgeting Processes in 

the Latvian Ambulance Medicine Services // International 

conference. Current Issues in Management of Business and Society 

Development // University of Latvia, Faculty of Economics and 

Management, Riga, 7-9 May, 2009. (in publication) 

7. Accounting of Intangible Assets in the Context of a Company‘s 

Strategy // Accounting and Finance in Transition – Series ISSN 

1743-1999; Accounting and Finance in Transition – Volume 5 

(2008) ISBN 1-86166-252-1. Greenwich University Press, London 

2008, page 209-230.  

8. The Role of Financial Reporting for the Development of Business: 

Evidence from Latvia // Proceeding of International conference 

Sustainable Business Development / Journal of Businee 

Management Nr.1, 2008. ISSN 1691-5348. Riga, 2008, 81-89 p. 
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Zinātniskās publikācijas LZP 

izdevumos 

9. Accounting of Intangible Assets in the context of company‘s 

strategy // International Professional Management Association – 

IPMA: Journals, Volume 3, No. 1, February, 2008/ 

http://www.ipma.co.uk 

10. Latvian Accounting System and IFRS // Information Society and 

Modern Business / Ventspils University College. ISBN 9984-648-

50-8. Ventspils, 2007, 119-127 p. 

11. Self-employment as a Kind of Entrepreneurial activity in Latvia // 

Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities. 

Proceeding of the International Conference/ BAMDE. ISBN 954-

9827-04-6. Bulgaria, Sofia, 2007, 328-345 p. 

12. Latvian Accounting System in the Context of European Integration // 

Latvijas ekonomikas llīdzvarota attīstība: problēmas, riski, 

perspectīvas. Proceedings / The Baltic Forum, 12 International 

conference. ISBN 978-9984-9884-8-1. Riga, 2007, 159-166 p. 

13. Accounting for Intangible Assets: current practice and future 

directions // Accounting, Taxes and Audit. ISBN-13: 978-9985-894-

97-2; ISBN-10: 9985-894-97-9. Tallin, 2006, 100.-110. lpp. 

14. Measurement of Intellectual Capital: Problems and Perspectives // 

New venture creation and the Creative Trajectory: Enterpreneurship, 

Innovation and Creativity in Business. ISBN 9984-705-21-8. Rīga, 

2006. 

15. The concept of Fair value and the International Financial Reporting 

Standards. LU raksti, 702. sējums. Ekonomika, V. ISBN 978-9984-

802-28-2. Riga, LU, 2006, 289.-298. lpp. 

16. Self-employment as a type of economic activity: nature and 

definition (T.Minajeva, S.Devjatovska) // The Next Decade 

Challenges for Business. Proceedings. ISBN 9984-705-20-X. Rīga, 

2006, 317.-327. lpp. 

17. Key issues of International Financial Reporting Standards‘ (IFRS) 

application in the practice  

        of Latvian enterprises // 3rd International Conference on 

Accounting and Finance in  

        Transition (ICAFT–2005) Greenwich University Business School 

(U.K.). London.  

        July 13-16, 2005 (atdots publikācijai). 

18. Latvian Financial Reporting and International Harmonisation. 

International Journal of Applied Finance for Non-Financial 

Managers. ISSN 1742-528X. Volume:2, issue:2, UK. 

www.managementjournals.com    

19. Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // 

Small Firms and Economic Development in Developed and 

Transition Economics: A Reader. Edited by D.A.Kirby and 

A.Watson. / ISBN 0754630609. London: Ashgate, 2003, p.153-164. 

20. Termina ―Uzľēmējs‖ attīstība // Uzľēmējdarbība  un tās tiesiskā 

vide. Starptautiskā zinātniskā konference.  ISBN 9984-609-93-6. 

Biznesa augstskola Turība / Rīga 2002, p.158-163. 

 

1. The perspectives of the Latvian foreign trade in the EU market. 

(O.Ńulca, I.Sproģe). The main directions of Research in Economics 

and Law Sciences in 2008 by LCS. Nr. 14. ISSN 1691-290X; ISBN 

978-9984-19-923-9. Rīga, 2009, 140.- 145.p. 

2. Competitive advantages of Latvian entrepreneurs in the European 

Union single market (Zin.vad. G.Oļevskis. J.Saulītis, M.Dzelmīte in 

citi autori). The main directions of Research in Economics and Law 

Sciences in 2008 by LCS. Nr. 14. ISSN 1691-290X, ISBN 13: 978-

9984-19-923-9. Rīga, 2009, 117.-118.p. 

http://www.ipma.co.uk/
http://www.managementjournals.com/
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Piedalīšanās starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs Latvijā 

un ārvalstīs 

  

5. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū 

(O.Ńulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā. Nr. 12. ISSN 1691-290X; 

ISBN 9984-19-923-1. Rīga, 2007, 147.- 149.lpp. 

6. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū 

(O.Ńulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. Nr. 11, Rīga, 2006, 138.- 

140.lpp. 

7. Latvijas uzľēmēju konkurētspējīgas priekńrocības Eiropas 

Savienības vienotajā tirgū (G.Oļevskis, J.Saulītis, M.Dzelmīte). LZP 

Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. 

gadā. Nr. 11, Rīga, 2006, 99.-101.lpp. 

8. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū 

(O.Ńulca, I.Sproģe) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. Rīga 2005, 142.-

143.lpp. 

9. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, 

J.Saulitis, M.Dzelmīte) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9. Rīga 2004, 118.-

122.lpp. 

10. Kapitāla aktīva daļas cenu veidońanās dinamiskā modeļa analīze 

(O.Ńulca, I.Sproģe) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 143.-

144.lpp. 

11. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, 

J.Saulitis, M.Dzelmīte) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 100.-

103.lpp. 

12. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, 

J.Saulītis, A.Zagurilo)// LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2001.gadā. Nr.7 / Rīga 2002, 78.-81.lpp. 

 

1. New Socio-economic Challenges of Development in Europe – 2010 

// International Conference, University of Latvia, Riga, October 7-9, 

2010. 

2. Business competitiveness in local and foreign markets: challenges 

and experiences // 3rd International Scientific Conference, hosted by 

BA, RISEBA, Ventspils University college/ Riga, 29-30 April, 

2010. 

3. Annual International Conference of the Institute of Certified Book 

keepers (ICB) // London, 26-27 November, 2009. 

4. 7th International Conference on Accounting and Finance in 

Transition: European and Asian Experiences and Public Policy 

Consideretions, ICAFT-2009 // University of Greenwich, London, 

23-25 July, 2009. 

5. The Role of Regional Centers in Business Development // 4th 

International conference „Information Society and Modern 

Business‖ / Ventspils, 14-16 May, 2009. 

6. Current Issues in Management of Business and Society 

Development // University of Latvia, Faculty of Economics and 

Management, Riga, 7-9 May, 2009. 

7. Finance and Accounting: Theory and Practice, Development and 

Trends // University of Latvia, Faculty of Economics and 

Management, Riga, 18-19 September, 2008. 
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Aktualizēts: 

13. New Venture Creation and the Creative Trajectory: 

Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business // 6th 

International Entrepreneurial Forum / RSEBAA, Riga, August 31 – 

2 September, 2006. 

14. Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory 

and Practice // University of Latvia, Faculty of Economics and 

Management, Accountancy Institute, Riga, 10 February, 2006. 

15. The Next Decade Challenges for Business // RISEBA, Riga, 

February 2-3, 2006. 

16. 3rd International Conference on Accounting and Finance in 

Transition (ICAFT–2005) The University of Greenwich (U.K.). 

London. July 13-16, 2005. 

17. Information Society and Modern Business // 2nd International 

Conference/ Ventspils University, Ventspils. July 1-2, 2005. 

18. Innovation and Development of Knowledge-based Interpreneurship 

// Baltic – Dynamics 2004 / hosted by  Latvijas Tehnoloģijas Centrs.  

Rīga. September 09–11, 2004. 

19. Uzľēmējdarbība un tās tiesiskā vide // Starptautiskā konference / 

Biznesa Augstskola Turība. Rīga, 2002. 

20. Economic Integration issues of Central and Eastern European 

Countries into European Union// Rēzekne 1999. 

21. Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // 

RENT XIII - Research in Entrepreneurship and Small Business. 

Middlesex University Business School / November 25-26. London, 

UK,  1999. 

22. 22nd ISBA National Small Firms Policy and Research Conference 

European Strategies, Growth and Development // Leeds Business 

School / 17 – 19 November. Leeds, UK, 1999. 

23. Internationalizing Entrepreneurship Education and Training // 

IntEnt99. 9-th annual Conference / June 14-16. Sofija, Bulgārija, 

1999. 

24. 11.  CEEMAN seminārs „Curriculum Design‖. March 15-17. 

Budapest, Hungary, 1998. 

 

28.11.2010 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Liepa Dite 

Adrese Skolas iela 6, LV-2164, Ādaņi, Ādaņu novads, Latvija 

 

Tālrunis 6799643

2 

Mobilais tālrunis  26551804 

E-pasts  dite.liepa@valoda.lv  

Dzimńanas datums 29. 07. 1964. 

 

Darba pieredze 

 

                               Laika periods 2010→ 

   Profesija vai ieľemamais amats Galvenā lingviste (no 2005. gada valodas konsultante) 

            Darba vietas nosaukums Latvieńu  valodas aģentūras Valodas attīstības daļa 

  

Laika periods 2010→ 

Profesija vai ieľemamais amats Docente (no 2008. gada docētāja) 

Darba vietas nosaukums 

 

RISEBA 

Laika periods 2010→  

Profesija vai ieľemamais amats LU Latvieńu valodas institūts 

Darba vietas nosaukums Pētniece  (no 2006. gada asistente) 

  

Laika periods 2005-2007 

   Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

            Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola 

  

                               Laika periods 2004-2007 

   Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

            Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola „Turība‖ 

  

                               Laika periods 2004-2007 

   Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

            Darba vietas nosaukums Alberta koledņa 

  

                               Laika periods No 2005-2007 

   Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Slāvu valodas un literatūras nodaļa  

  

                               Laika periods 1998-2005 

   Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļa 

mailto:dite.liepa@valoda.lv
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                               Laika periods 2000 - 2004 

   Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja un lektore L1 un L2 programmā 

            Darba vietas nosaukums Informācijas sistēmu privātā vidusskola un ISMA 

  

                               Laika periods 1998-2001 

   Profesija vai ieľemamais amats Galvenā redaktore 

            Darba vietas nosaukums LNB ņurnāls „Rosme‖ 

  

Izglītība  

Laika periods 2010  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Filoloģijas doktora zinātniskais grāds vispārīgajā valodniecībā 

(Dr. philol.)  

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

 

Laika periods 

 

1998 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds baltu filoloģijā 

Vidusskolas latvieńu valodas un literatūras skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

 

Laika periods 

 

1989 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Ņurnāliste 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Krievu  teicami teicami teicami 

Vācu  labi labi labi 

Angļu  vidēji vidēji vidēji 
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Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

LZP un citu valsts finansēto     

pētījumu projektu, programmu             

dalībnieks vai vadītājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskās publikācijas 

atbilstošajā zinātľu nozarē 

                                           

 

 

 

 

 Latvijas Zinātnes padomes pētījumu programma 

„Bilingvisma dinamika Latvijā indivīda un sabiedrības 

līmenī‖;    projekta vad. Dr. philol. Vineta Poriľa, pētījums 

veikts no 2004. līdz 2006. gadam;  asistente   

 LU pētniecības projekts „Politiskais diskurss Latvijā: aktori, 

dienas kārtība, kultūra‖; projekta vad. Dr. phil. LU prof. Juris 

Rozenvalds, pētījums veikts no 2005. līdz 2007. gadam; 

doktorante 

 LU pētniecības projekts „Latvieńu valoda mūsdienu kultūras 

situācijā‖; projekta vad. Dr. philol. I.Lokmane, pētījums 

veikts no 2006. līdz 2008. gadam;  doktorante 

 

 

 Valsts valodas aģentūras pētījums „Valsts valodas likums: 

vēsture un aktualitāte‖; projekta vad. Dr. philol. D.Joma, 

pētījums veikts 2007. gadā; pētniece 

 Valsts pētījumu programma „Letonika: pētījumi par vēsturi, 

valodu un kultūru‖. Projekts „Valoda un vide‖: projekta vad. 

Dr. habil. philol. B.Buńmane; pētījums veikts no 2005. līdz 

2010. gadam; asistente 

 Valsts pētījumu programma Nr.3 ―Nacionālā identitāte 

(valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrońība)‖ projekts 

Nr. 3 „Valoda – nacionālās identitātes pamats‖: vad. Dr. 

habil. philol. Ilga Jansone; asistente. Pētījums sākts 2010. 

gadā 

 Valsts pētījumu programma Nr.3 ―Nacionālā identitāte 

(valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrońība)‖ projekts 

Nr. 3 „Valoda – nacionālās identitātes pamats‖: vad. Dr. 

habil. philol. Ina Druviete; pētniece. Pētījums turpinās 2011. 

gadā 

 Latvijas preses valoda valstiskās atjaunošanas un 

nostiprināšanās procesā: sociolingvistiskais aspekts. 

Promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda 

iegūńanai. Rīga : LU  Humanitāro zinātľu fakultāte, 2010. 
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Zinātniski recenzētos izdevumos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populārzinātniskas publikācijas 

 

 

 „Demokratisierungsprozesse in der Sprache: Neuerungen und 

Traditionen im Sprachunterricht der Journalisten”  Publicēts 

Viļľas Universitātes rakstu krājumā Innovation and Tradition 

in Contemporary Language Studies,  Vilnius University Press 

2005, 205.–215.lpp. 

 „Verbālo izteiksmes līdzekļu izmantojums publikācijās par 

eirokomisāra amata kandidāti Ingrīdu Ūdri: sociolingvistiskais 

raksturojums‖. Publicēts Liepājas PA 9. rakstu krāj. Vārds un 

tā pētīšanas aspekti 2005, 308.–314.lpp. 

 

  „2004.gada izglītības reformas atspoguļojums Latvijas 

presē‖. Publicēts LVI ņurnālā Linguistica Lettica Nr.14; 2005, 

215.–232.lpp. 

 „8.Saeimas deputāńu runu analīze: feministiskais aspekts‖ 

(2006 Liepājas PA). Publicēts Liepājas PA 10.rakstu krāj.  

Vārds un tā pētīšanas aspekti 2006, 207.–215.lpp. 

 „Latvijas preses valodas sociolingvistiskais raksturojums 

Treńās atmodas   laikā‖. Publicēts LVI ņurnālā Linguistica 

Lettica Nr. 17; 2008, 58.–77.lpp. 

 „Cīľa par valsts valodas statusa pieńķirńanu latvieńu valodai 

(1987-1989)‖. Publicēts LVI ņurnālā Linguistica Lettica 

Nr.18; 2008, 88.–102.lpp. 

 „Metaforas lietojums presē‖. Publicēts LU Filoloģijas un 

mākslas zinātľu fakultātes Latvieńu un vispārīgās 

valodniecības katedras rakstu krāj. Valoda: nozīme un forma. 

Plašsaziņas līdzekļu valoda. Rīga : Akadēmiskais apgāds, 

2009, 14.–24.lpp. 

  „Vienkārńruna presē – mode vai visatļautība?‖ Publicēts  

Liepājas Universitātes 14 (I) rakstu krāj. Vārds un tā pētīšanas 

aspekti 2010, 139.–147.lpp 

1)  Neskaidrības personvārdu locījumu formu lietońanā‖ VVA 

Konsultāciju daļas     pieredze(kopā ar I.Pauniņu) krāj. 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi Nr1 R.: LU 

Akadēmiskais apgāds 2005. 

2) „6. un 8. Saeimas deputātu sievieńu runu leksikostilistiskā 

stratēģija:  sociolingvistiskais aspekts‖ Publicēts rakstu krāj. 

Parlamentārais diskurss Latvijā. Saeimas plenārsēţu 

stenogrammu datorizētā analīze. Rīga : LU Akadēmiskais 

apgāds, 2007, 92. –105.lpp. 

3) „Daņi interpunkcijas problēmgadījumi‖ (VVA Konsultāciju 

daļas pieredze (kopā ar I. Pauniņu) krāj. Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi Nr 2 R.: LU Akadēmiskais apgāds 2007. 

4) „Ziľu ņanra raksturojums  interneta portālos‖ Pieejams 

tieńsaistē: http://www.lu.lv/filol/valoda/ 

5) „Valsts valodas likuma pieľemńanas procesa atspoguļojums 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖ (1993-1999)‖. Publicēts  grām. 

„Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte‖. Rīga : Zinātne 

2008, 96.–117.lpp. 

6) Populārzinātnisko rakstu krājumā „Valodas prakse: vērojumi 

un ieteikumi‖ Nr. 4 valodas konsultācijas rubrikā „Valodas 

konsultācijas‖ (kopā ar I. Sjomkāni un M. Purviľu).  Rīga : LU 

Akadēmiskais apgāds, 2009, 112. –123.lpp. 

 

http://www.lu.lv/filol/valoda/
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Tēzes recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedalīšanās ar referātu jebkura 

veida starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  Populārzinātnisko rakstu krājumā „Valodas prakse: vērojumi 

un ieteikumi‖ Nr. 5 valodas konsultācijas rubrikā „Valodas 

konsultācijas‖ (kopā ar I. Sjomkāni un M. Purviľu). Rīga : 

Latvieńu valodas aģentūra 2010, 89.–98.lpp. 

8) Populārzinātnisko rakstu krājumam „Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi‖ Nr. 6 iesniegtas valodas konsultācijas 

rubrikā „Valodas konsultācijas‖ (kopā ar I. Sjomkāni un 

M. Purviľu); tiks publicētas 2011. gadā. 

1) „Latvijas preses valoda no 3. atmodas  līdz mūsdienām‖. 

Publicēts „Mūsdienu valoda mūsdienu sabiedrībā‖: Rīga : LU 

Latvieńu valodas institūts 2007, 55.–59.lpp. 

2) „Latvijas preses valoda no 3. atmodas  līdz mūsdienām‖. 

Publicēts „No skaľas un burta līdz tekstam un korpusam‖: Rīga 

: LU Latvieńu valodas institūts 2008, 37.–39.lpp. 

3)„Neliterāri aizguvumi preses valodā: sociolingvistisks 

raksturojums‖. Publicēts  „Tekstas: lingvistika ir poetika 17‖.  

Ńauļu Universitātes Humanitārā fakultāte; Ńiaulių universiteto 

leidykla 2009, 58.–60.lpp. 

4) „Latvijas preses valodas sociolingvistisks raksturojums‖. 

Publicēts XI Starptautiskā Baltistu kongresa tēņu krājumā.  

Rīga  : LU un LU LVI 2010, 106.–107.lpp. 

1) Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas konference „Vārds un tā 

pētīńanas aspekti― 2004. gada novembrī. Referāts „Verbālo 

izteiksmes līdzekļu sociolingvistiskais raksturojums‖. 

Publicēts 2005  Liepājas PA 308.–314.lpp. 

2) Viļľas Universitātes starptautiska konference „Innovation and 

Tradition in Contemporary Language Studies‖ 2004. gada 

17.–19.septembrī Viļľas Universitātē. Referāts   

„Demokratisierungsprozesse in der Sprache: Neuerungen 

und Traditionen im Sprachunterricht der Journalisten ‖ 

Viļľas Universitātes rakstu krājums, 2005, 205.–215.lpp 

(„Demokratizācijas procesi valodā – jaunais un tradicionālais 

dzimtās valodas mācīńanā ņurnālistiem‖ krāj. „Innovation 

and Tradition in Contemporary Language Studies‖ Vilnius 

University Press 2005.) 

3)  Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas konference „Vārds un tā 

pētīńanas aspekti― 2005. gada novembrī. Referāts „8.Saeimas 

deputāńu runu analīze: feministiskais aspekts‖ (2006 Liepājas 

PA) institūts 2007, 55.–59.lpp.(tēzes) 

4) J. Endzelīna starptautiskā zinātniskā konference 2007. gadā 

„Mūsdienu valoda mūsdienu sabiedrībā‖. Referāts „Latvijas 

preses valoda no 3. atmodas  līdz mūsdienām‖. LU Latvieńu 

valodas institūts Rīga : LU Latvieńu valodas 

5) J. Endzelīna starptautiskā zinātniskā konference 2008. gadā 

„No skaľas un burta līdz tekstam un korpusam ‖ Referāts 

„Cīľa par valsts valodas statusa pieńķirńanu latvieńu valodai 

(1987-1989)‖  Rīga : LU Latvieńu valodas 

 

6) Starptautiska konference un apaļā galda diskusija „Aktuāli 

valodas prakses jautājumi― LZA 2008. gada 24. oktobrī. 

Referāts ―Valodas konsultācijās bieņāk uzdotie jautājumi―. 

7) Ńauļu Universitātes Humanitārās fakultātes konference 

„Tekstas: lingvistika ir poetika 17‖ 2009. gada 12.un 13. 

novembrī. Referāts   „Neliterāri aizguvumi preses valodā: 

sociolingvistisks raksturojums‖.   

8) Liepājas Universitātes 14. starptautiskā zinātniskā konference 

„Vārds un tā pētīńanas aspekti‖ Liepājā 2009. gada 26.–27. 

novembrī. Referāts  „Vienkārńruna presē – mode vai 

visatļautība?‖  
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Piedalīšanās ar referātu jebkura 

veida vietējās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizēts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) XI Starptautiskais baltistu kongress „Baltu valoda pagātne, 

tagadne un nākotne‖  Rīgā 2010. gada 27.–30. septembrī. 

Referāts „Latvijas preses valodas sociolingvistisks 

raksturojums‖.   

10)  Liepājas Universitātes 15. starptautiskā zinātniskā 

konference „Vārds un tā pētīńanas aspekti‖ 2010. gada 2.–3. 

decembrī. Referāts  „Latvieńu (pań)raksturojums presē: 

sociolingvistiskais aspekts‖. 

11) Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes konference 

„XXI zinātnieki lasījumi― 2011. gada 27.–28. janvārī  referāts 

„Folkloras motīvu un valodas spēles imantońana preses  

valodā―. 

 

1) Referāti: „Ziľu ņanra raksturojums  interneta portālos‖,   

„Fukcionālie stili un runas ņanri plańsaziľas līdzekļos‖, 

„Metaforas lietojums presē‖ LU Filoloģijas un mākslas zinātľu 

fakultātes semināros no 2006. līdz 2008. gadam; 

2) LU zinātniskā konference 2006. gada februārī LU Sociālo 

zinātľu fakultātē referāts „6. un 8. Saeimas deputātu sievieńu 

runu leksikostilistiskā stratēģija:  sociolingvistiskais aspekts‖; 

3) LU 68. zinātniskā konference „Valoda, literatūra un izglītība‖ 

2010. gada 10. februārī  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

referāts „Preses teksti valodas mācību stundās‖; 

 

4) LU 69. zinātniskā konference „Valoda un literatūra izglītības 

kontekstā‖ 2011. gada 10. februārī  LU Pedagoģijas, psiholoģijas 

un mākslas fakultātē referāts „Jaundarinājumi preses valodā un to 

izmantojums valodas mācību stundās vidusskolā‖. 

 

 

28.02.2011 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Lindemanis Artūrs 

Tālrunis 

Mobilais telefons 

(+371) 67907962 

+37126492347 
  

Fakss (+371) 67500252 

E-pasts arthur.lindemanis@ba.lv; lindemanis@riseba.lv; alindemanis@rbs.lv  

Pilsonība ASV 

Dzimńanas datums 04.01.1948 

Dzimums Vīrietis 

  

Darba pieredze  

Laika periods 2007 – līdz ńodienai 

Profesija vai ieľemamais amats Katedras vadītājs, Uzľēmējdarbības katedra 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

Rīga , Latvija 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2007 – līdz ńodienai 

Profesija vai ieľemamais amats Projektu vadītājs zinātniskajos jautājumos 

Darba vietas nosaukums un adrese Banku augstskola, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2006  

Profesija vai ieľemamais amats Zinātľu prorektors  

Darba vietas nosaukums un adrese Banku augstskola, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2003 – līdz ńodienai 

Profesija vai ieľemamais amats MBA docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2003 - 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Viesprofesors, Biznesa vadības nodaļa 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Valmiera, Latvija 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2003-2004 

Profesija vai ieľemamais amats Direktors 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskolas konsultāciju centrs, Latvija 

mailto:arthur.lindemanis@ba.lv
mailto:lindemanis@riseba.lv
mailto:alindemanis@rbs.lv
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Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2002-2003 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors, Materiālo un inņenieru zinātľu departaments 

Darba vietas nosaukums un adrese University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 1992-2003 

Profesija vai ieľemamais amats Prezidents 

Darba vietas nosaukums un adrese Lindemanis & Associates, Charlotte, North Carolina and Salt Lake City, Utah, 

USA 

Nozare Investīciju pārvalde un vadītāju konsultācijas 

  

Laika periods 1985-1992 

Profesija vai ieľemamais amats Prezidents 

Darba vietas nosaukums un adrese Technology Ventures, Inc., Boston, Massachusetts  and New York, New York, 

USA. 

Nozare Investīciju pārvalde un vadītāju konsultācijas 

  

Laika periods 1984-1985 

Profesija vai ieľemamais amats Direktors, Corporate Surface Technology Applications Center 

Darba vietas nosaukums un adrese  Combustion Engineering, Inc., Boston, Massachusetts, USA 

Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1981-1984 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenais tehnoloģiju stratēģis, C-E Corporate Headquarters 

Darba vietas nosaukums un adrese Combustion Engineering, Inc., Stamford, Connecticut, USA 

Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1979-1981 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenais inņenieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Kennecott Corporation, Carborundum Co., Niagara Falls, New York, USA 

Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1979-1981 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenais inņenieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Kennecott Corporation, Kennecott Development Co., Lexington, 

Massachusetts, USA 

Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1978-1979 

Profesija vai ieľemamais amats Izpētes inņenieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Occidental Petroleum Corp., Irvine, California, USA 

Nozare Dabīgie resursi  

  

Izglītība  
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Laika periods 2006. gada 1. – 2. oktobris 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts par kvalifikācijas celńanas programmas ―Case Studies Teaching 

Workshop‖ apgūńanu 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Randy Kudar (Ivey School of Business, University of Western Ontario, 

Canada), Rīgas Tehniska Universitāte, Riga, Latvia 

  

Laika periods 2004. gada 7. – 8. jūnijs 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts par kvalifikācijas celńanas programmas ―Training Workshop on EU 

Public Procurement Procedures‖ apgūńanu 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Technical Assistance Information Exchange Unit of the European Commission 

(TAIEX), Dikļu, Latvia  

  

Laika periods 2004. gada 7. – 8. jūnijs 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts par kvalifikācijas celńanas programmas ―Teaching Project Cycle 

Management‖ (Official Development Assistance for Central Europe (ODACE)) 

apgūńanu 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Canadian Bureau for International Education (CBIE), University of Warsaw, 

Warsaw, Poland 

  

Laika periods 1973 – 1979 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Dr.sc.Inņenierzinātne (Ph.D.Engeneering)  

Nacionālā zinātnes fonda Zinātniskais Biedrs (NSF Research Fellow) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

University of Pennsylvania 

  

Laika periods 1973 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Bakalaurs Mehāniskā inņenierzinātne  (B.M.E.) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

University of Delaware 

  

Laika periods 1973 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Bakalaurs Ķīmija (B.A.) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

University of Delaware 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Angļu   Augstākais 

līmenis 

Augstākais 

līmenis 

Augstākais 

līmenis 
Augstākais līmenis 

Augstākais 

līmenis 

Latviešu   Augstākais 

līmenis 

Augstākais 

līmenis 

Augstākais 

līmenis 
Augstākais līmenis 

Vidējais 

līmenis 

Franču   Vidējais 

līmenis 

Vidējais 

līmenis 

Vidējais 

līmenis 
Vidējais līmenis 

Vidējais 

līmenis 

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Sociālās prasmes Vairāk nekā 20 gadu pieredze, strādājot par izpilddirektoru, investoru un 

konsultantu kā MVU, tā arī internacionālo korporāciju līmenī, transformējot 

organizācijas ar mērķi uzlabot to darbību, un radot jaunus uzľēmumus 

Ziemeļamerikā, Eiropā, Japānā un Korejā.   

Organizatoriskas 

prasmes 

 

Biznesa vadība  Ieguva lielu pieredzi vadībā, vadot seńas kompānijas biotehnoloģijas 

aprīkojuma, lāzeru, robottehnikas, ēdienu apstrādes un apģērbu izgatavońanas 

sektoros, ar ikgadējo apgrozījumu līdz 27 miljoniem USD un vairāk kā 300 

darbiniekiem. 

 Piedalījies vairāk nekā 50 ASV un internacionālos uzľēmumos, sadarbojoties 

ar tādam kompānijam kā Alcoa, Harris Semiconductor, Huyndai Electronics, 

Genentech, Samsung, Siemens un Worthington Industries. 

 Piesaistīja kapitālu vairāk nekā 30 milj. USD vērtībā.  

  

Projektu vadība  

Latvijas projektu izlase, 

Zinātniskā darbība 

2007 

Projekta vadītājs un iniciators, ―Developing and delivering innovative training 

modules for Baltic executives using an interdisciplinary approach to 

entrepreneurship and advanced technologies‖ EEA/Norvēģijas finanńu 

instrumentu projekta pieteikumu iesniedza RISEBA partnerībā ar Banku 

augstskolu, Ventspils augstskolu, Rēzeknes Domi un Hipotēku banku (316 604 

€) 

 

2005-2006 

Latvijas Nacionālais koordinators, ES 6. ietvarprogrammas IST (Informācijas 

Sabiedrības Tehnoloģijas) projekts “Collaborative technologies and 

environments enhancing the seamless creativity process leveraging the full 

European potential”, RBS partneris BrainBridges konsorcijs, Luleå, Zviedrija 

(600,000 €) 

 

2005-2006 

Satura jautājumu vadītājs/eksperts, Starptautiskās MBA-IT programmas 

izveide, ES ESF projekts [„Starptautiskas Informācijas tehnoloģiju vadīšanas 

maģistra programmas specializācijas izstrāde un ieviešana Rīgas Tehniskajā 

universitātē‖] Rīgas Biznesa skola, Latvija (200,000 €) 

 

2003-2004 

Projekta direktors, ES PHARE „Project Vasaraudze 25-Phare-LE-PAO/Inst 

Build‖, „Creation of excellent conditions for long-term sustainable economic 

development of the Vidzeme Region using ICT Technologies” Latvija  

(174 000 €). 

 

2003-2004  

Nacionālais projekta koordinators un iniciators, ANO Attīstības Programmas 

projekts ―Lauku attīstības veicināńana: Izglītības saistīńana ar uzľēmējdarbību‖, 

Latvija (65 105 $US) 

 

2004 

Projekta vadītājs un iniciators, „Pašvaldību un NVO tīkla atbalsts 

nodarbinātības sistēmai reģionos” [„Local Government and NGO Regional 

Support Network for Unemployment“] Eiropas Savienības EQUAL projekta 

pieteikumu iesniedza Daugavpils partnerībā ar Jelgavu, Ventspili un Valmieru, 

ar Lielbritānijas Vēstniecības Latvijā atbalstu. 
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2003-2004 

Projekta iniciators un vecākais konsultants, ‖Social Integration Project: Cesis Castle 

Christmas Dialog”, British Foreign and Commonwealth Office, Lielbritānijas 

vēstniecība Latvijā (15,000 LVL) 

 

2003-2004 

Projekta vadītājs, Cēsu Jaunās pils un muzeja rekonstrukcijas projekts, Cēsis, 

Latvija. 

 

2003 

Projekta vadītājs, ―Training Program for Rural Inhabitants to Prepare EU 

Application‖. Vidzemes attīstības aģentūra un GTZ (Vācija), (3,500 LVL)   

  

Tehniskās prasmes Liela pieredze raņońanā un procesu dizainā: ķīmistie processi, bioķīmikati, 

ńķiedra, apģerbi, lāzeri, pārtika, robottehnika 

  

Datora lietońanas 

prasmes 
 MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Visio, FrontPage 

 Datubāzes: MS Access, DB4, Visual FoxPro, Paradox 

 Statistikas: SPSS, CrystalBall 

 Projekti: MS Project 

 Grafiskie: Adobe Photoshop, Corel Draw 

 Gramatvedības: QuickBooks Enterprise, PeachTree  

 Programēńana: Visual Basic, C++, Fortran 

  

 

 

Akadēmiskie panākumi 

 

Promocijas un Maģistru 

diploma darbu vadītājs 
 MBA diploma darbu vadītājs Rīgas Biznesa skola (22 aizstāvētas, no kuriem 

8 iegūva"10" un 6 - "9") 

 Doktorantūras promocijas darbu vadītājs Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un 

Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

 

Latvijā izstrādātie un 

īstenotie apmācību kursi 

un programmas 

 

BA, RSEBAA un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu doktora programma. 

Uzsākta 2006. gada decembrī (2006, konsultatīvās padomes loceklis) 

 

Starptautiskā biznesa situāciju analīze (case studies): 

 Pre-MBA (44 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

 MBA (44 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

 

International Business Environment and Management: MBA (20st., angļu 

valodā), RSEBAA un University of Sulford kopēja programmā (2007)  

International Business Environment: Masters in International Business (40st., 

angļu valodā) RSEBAA, (2007) 

International Business Strategy: Masters in International Business (27st., angļu 

valodā), RSEBAA, (2007) 

International Business Management, European Bachelors, 4. kurss (36st., angļu 

valodā), RSEBAA, (2007) 
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Organizāciju psiholoģija: 

 Executive MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2006)  

 EMBA orientācijas nedēļa ―Competitive Advantage through People‖  

 

Menedņmenta konsultēńana: MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola 

(2005) 

Research Methods for Business 

 Doctorate in business administration, (12 st. modulē no 60 st. kursē latvieńu 

valodā), starpuaugstskola doctorantu program Banku augstskola, Rīgas 

Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola un Ventspils 

augstskola (2007) 

 Magistratru finance, (18 st. latvieńu valodā)  Banku augstskola (2007) 

 Magistru uzľēmējdarbība (18 st. latvieńu valodā) Banku augstskola (2007) 

 

Loģistika: MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

 

Projektu vadīńana: 

 Uzľēmējdarbības vadīńanas bakalaura programmā, 3. kurss (60 st. latvieńu 

valodā), Banku Augstskola (2006/07, 2007/08) 

 Uzľēmējdarbības vadīńanas bakalaura programmā, 2. un 4. kurss (24 st. 

latvieńu un angļu valodā), Vidzemes Augstskola (2003) 

 MBA in International Finance & Banking (24 st. angļu valodā) Banku 

augstskolas un Swiss Business School kopējā programma (2006) 

 MBA (56 st. angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2004, 2005, 2006) 

 Executive MBA (32 st. angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2006) 

 

ES projektu sagatavońanas izglītības sērija (100 st.):   

 1. līmenis: Pamati (40 st. latvieńu valodā),  

 2. līmenis Vidējais līmenis (24 st. latvieńu valodā) un  

 Augstākā līmeľa seminārs plānońanas speciālistiem (36 st. latvieńu un angļu 

val.). 

 

Sponsori: AN Attīstības programma, Vidzemes Attīstības aģentūra, LAD-RSS, 

GTZ, Vidzemes profesionālās izglītības centrs, Rīgas Biznesa skola un 

Vidzemes Augstskola, Valmiera, Latvija (2003-2004) 

Profesionālās iemaľas  

Uzľēmējdarbības 

vadīńana ASV 

 

2000-2001 Izpilddirektors, Acacia Sportswear (Sportswear manufacturing). 

1997-1998 Izpilddirektors un partneris, Vision Correction (Optical laser 

surgery for presbyopia).  

1997-1998 Prezidents un izpilddirektors, Spectator Sportswear (Sportswear 

and events management). 

1994-1996 Prezidents un izpilddirektors, SI International (Robotics for 

semiconductor industry). 

1989-1990 Viceprezidents un Izpilddirektors, Marx Bros. (Food processing). 

1986-1988 Viceprezidents, Aerodyne Products (Vision systems).  

1986-1989 Prezident, Alpheus (Public company; Biotech equipment). 
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Konsultācijas 1997-2002  National Council for International Visitors: Prezidenta padomdevējs. 

1998-2001 Mitchell Rawlings & Tissue (Juristu uzľēmums): Biznesa konsultants 

un liecību eksperts. 

2000  eDesignerSource (e-komercija): Prezidenta un dibinātāja konsultants. 

1999-2000 Assets2Auction (e- komercija): Prezidenta un dibinātāja 

padomdevējs 

1996-1998 AFSOR Utah Asian Studies Consortium: ASV-Japānas konsultants 

un līdzautors. 

1997 University of North Carolina, Charlotte: Biznesa konsultants. 

1997 Microelectronics Center of North Carolina (MCNC): Prezidenta 

konsultants. 

1992-1995 Sovereign Advisers (aktīvu pārvaldīńanas kompānija): Prezidenta 

padomdevējs. 

1994 Sanders Design International (―rapid prototyping‖): Prezidenta/ dibinātāja 

konsultants. 

1985-1992 Institute for International Education: Izpilddirektora padomdevējs. 

1986-1991 Eyewitness Marketing International (mārketings): Prezidenta 

padomdevējs. 

1986-1989 University of Utah Industrial Advisory Board, Utah Center of 

Excellence for Advanced Materials and Manufacturing Processes: Padomes 

priekńsēdētājs (1987). 

1986-1988 Libra Laboratories, Inc. (pārtikas laboratorija): Prezidenta un 

dibinātāja padomdevējs.  

1986 Vestar (CalTech biopharmaceuticals spinoff): Ārvalstu raņońanas 

konsultants. 

1985-1986 Combustion Engineering, CT (Fortune 500): Korporatīvais 

konsultants jaundibinātiem uzľēmumiem. 

1982-1984 University Industrial Liaison Programs at MIT, CalTech, Stanford, and 

others: Uzľēmēju pārstāvis. 

  

Zinātniskā darbība  

Jaunākie profesionālie 

darbi konferencēs 

1. Konferences organizators un priekńsēdētājs. ―Banking Institution of Higher 

Education 9th International Conference 2007: Riga Dialogue: Business and 

Finance Excellence in Emerging Market Economies‖, Banku Augstskola, 

2007. gada 26. – 27. Septembris, Rīga, Latvija. 

2. Konferences priekńsēdētājs. ―3
rd

 Annual International Student Conference: 

The Interaction of Business and Economics for Sustainable Growth: 

Challenges and Opportunities” atbalstītāji – Rīgas Starptautiskā Ekonomikas 

un Biznesa Administrācijas Augstskola un Banku Augstskola, 2007. gada 27. 

Aprīlis, Rīga, Latvija. Novērtēńanas komitejas loceklis. 

3. Semināra priekńsēdētājs. “Improving Student Internships and Theses: Focus 

on Developing skills and Competencies for Employability and Professional 

Careers” kā daļa no “3
rd

 Annual International Student Conference” 

atbalstītāji – Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas 

Augstskola un Banku Augstskola, 2007. gada 26. Aprīlis, Rīga, Latvija. 

4. Konferences priekńsēdētājs. 12. starptautiskā konference „Privātā un Valsts 

sektora sadarbības iespējas" atbalstītājs - International Journal of Public-

Private Partnerships Banku augstskolā, 2006. gada 21. - 24. jūnijs, Rīga, 

Latvija. 

5. Semināra moderators ―Shifting academic business programs towards case 

studies, consulting projects, theses, and other active learning methodologies 

to provide "Real World" experience” 20. ikgadējā Businet Konference 2006 

“Skills, Competencies and Employability” 2006. gada 15. - 17. novembris, 

Berlīne, Vācija 
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6. Konferences priekńsēdētājs. 7. ikgadējā starptautiskā konference „Rīga kā 

starptautisks finanšu centrs: iespējas un izaicinājumi‖, 2006. gada 12. - 13. 

oktobris, Banku augstskolā, Rīga, Latvija. 

7. Novērtēńanas komitejas priekńsēdētājs ―8
th

 Annual PEAK Time International 

Business Student Competition‖ Rīgas Ekonomikas augstskola, 2006. gada 10. 

– 13. maijs. Rīga, Latvija. Uzaicināts uz 9. PEAK konkursu 2008. gadā 

8. Novērtēńanas komitejas priekńsēdētājs ―7
th

 Annual PEAK Time International 

Business Student Competition‖ Rīgas Ekonomikas augstskola, 2006. gada 29. 

- 30. aprīlis. Rīga, Latvija. Uzaicināts uz 8. PEAK konkursu 2007. gadā. 

9. Darba grupas moderators. ―Best practices in value management” Banku 

augstskolā 7. ikgadējā  starptautiskā konference ―Biznesa vērtības 

palielināńana: jaunas pieejas un atziľas‖. 2005. gada 14. oktobris. Rīga, 

Latvija. 

10. Latvijas koordinators un organizators. “Reform of Public Administration 

System in the frame of the European Integration: International Experience 

for Ukraine. Part 1 of 3 Latvia Experience”. Pasaules bankas Global 

Development Learning Network Videokonference. 2005. gada 9. jūnijs. 

Starptautiska. 

  

Zinātniskās publikācijas, 

rakstu darbi un referāti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lindemanis, A. ―Integrating Skills and Competencies into the Curriculum: 

Studying for Work‖ Pamatreferāts 20. ikgadējā Businet Konferencē ―Skills, 

Competencies and Employability‖. 2006. gada 17. novembris, Berlīnė 

2. Lindemanis, A. Ulmanis, J. and Kolińkins, A. ―Enabling Collaborative 

Environments for Growth through Public-Private Partnerships: ICT Role in 

Latvian Economic Development”. 12. Starptautiskā VPP Konference 2006 

―Privātā un Valsts sektora sadarbības iespējas‖. 2006. gada 22. jūnijs, Rīga, 

Latvija 

3. Lindemanis, J. Ulmanis and V. Tucs. “Challenges for Collaborative Working 

Environments to Accelerate Innovation and Productivity Gains: 

BrainBridges FP6 IST ERA Coordination Action Project” IST4Balt semināra 

raksti [Ziľojumu krājums]: ―Towards A Knowledge Economy‖. 2006. gada 

7. apr. Rīga, Latvija. 

4. Platais, V. and Lindemanis, A. ―Linking Historical Monument Conservation 

with Economic Development: Latvian Case‖. 12. Starptautiskā VPP 

Konference 2006 ―Privātā un Valsts sektora sadarbības iespējas‖. 2006. gada 

21. jūnijs, Rīga, Latvija 

5. Lindemanis, A. and Ulmanis, J. ―How to create successful enterprises that 

can leverage the full potential of CWE to accelerate innovation and 

productivity in the future?‖ Prezentācija ES 7.IP IST semināriem 

"Collaborative Working Environments (CWE) Supporting Business and 

Industry", 2006. gada 16. un 17. martā, Briselē.   

6. Lindemanis, A. and Ulmanis, J. ―RTD Challenges for Creating Successful 

CWE Enterprises‖. [Position paper] EK 7.IP IST semināriem "Collaborative 

Working Environments (CWE) Supporting Business and Industry", 2006. 

gada 16. un 17. martā, Briselē. 

7. Lindemanis, A., “Trends in e-Business and e-Commerce” RBS semināru 

sērijai: ―The Power of IT Leadership for Corporate Success‖. 2005. gada 20. 

aprīlī, Rīga, Latvija. 

8. Lindemanis, A. ―Business Plans: Real World Issues‖, Labāko biznesa plānu 
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Aktualizēts: 

konkursa seminārs, Junior Chamber of Commerce Latvia, 2005. gada 17. 

martā. Rīga, Latvija. 

9. Kovale, K. Konstante, L. and Lindemanis, A.‖Kā veidot komunikācijas 

kampaņu? :ES tiešo maksājumu reģistrācijas kampaņas pieredze 

Ziemeļvidzemē : rokasgrāmata” [Communications campaign training 

handbook] ISBN 9984-684-28-8 UNDP, Rīga, Latvija (2004). 

10. Lindemanis, A. “Common problems and opportunities for preparing EU 

proposals in the new accession countries”. 1st Regional World Bank GDLN 

Centers Meeting, Kijeva, Ukraina 2003. gada 19. sept. 

11. Lindemanis, A. ―Vidzemes augstskolas stratēģija‖, Annual Governing Board 

Meeting, Vidzemes Augstskola, 2003. gada 30. okt. Valmiera, Latvija. 

12. Lindemanis, A. ―New Innovative Approaches to Regional Economic 

Development‖, Pamatreferāts Latvijas Amerikas tirdzniecības palāta 10. 

jubilejas Konference ―LATVIA: The world's most improved emerging 

market‖ 2003. gada 10. okt. Rīga Latvija. 

13. Lindemanis, ―Leading Strategic Alliances‖, 2002, Invited seminar, NIST 

Advanced Technology Program, Washington DC. 

14. Lindemanis, ―Funding Opportunities for a National Center of Excellence in 

Food Processing through the NSF Advanced Technological Education 

Program‖, 2001, Invited paper, Community & Economic Development, 

Modesto Junior College, CA. 

15. J. DuBow, A. Lindemanis, J. Soller, T. Ring and C. Johnson, 

―Chemical/Biological Agent Detection Viewed in a Decision Support 

Context‖, 2000, DOD APBI and IR&D Conference on Chemical-Biological 

Science and Technology, Aberdeen, MD. 

16. J. DuBow and A. Lindemanis, ―Retrospective Review of the U.S.-Japan 

Cooperative Development Program for the FS-X Support Fighter: Lessons 

for the New Era of Interdependence‖, 1998, Air Force Office of Scientific 

Research/UCON US-Japan 

17. R. Morley and A. Lindemanis, ―Advances in Computer-Based Training: 

Designing Intelligent Interfaces versus Reprogramming People‖, 1993, New 

Directions in Semiconductor Education, SEMICON West, SEMI, San 

Francisco CA. 

18. Lindemanis, ―Laser-based Surface Treatments and Coatings‖, 1986, Invited 

seminar, University of Utah, Department of Materials Science and 

Engineering. 

19. Lindemanis, ―Venture Capital‘s Role in Biotechnology‖, Keynote Paper, 

European Union/USA Biotechnology Initiatives Program, IIE/USIA, San 

Diego CA (1985). 

20. Lindemanis and M. Eboo, ―Surface Cladding – Review and Industrial 

Examples‖, 1985, Surface Engineering with Lasers, The Institute of Metals, 

London. 

21. G. Eboo and A. Lindemanis, ―Advances in Laser Cladding Process 

Technology‖, 1985, Applications of High Power Lasers: A Critical Review 

of Technology, R. R. Jacobs (ed.), SPIE. 

22. Lindemanis, ―Introducing Lasers into C-E‖, 1984, Fifth Annual Technology 

Leadership Conference: Achieving Technology Leadership II, G. Young 

(ed.), C-E Corporate Technology. 
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23. Lindemanis, ―Boron Nitride Fiber Synthesis from Boric Oxide Precursors‖, 

1983, Emergent Process Methods for High Technology Ceramics, H. 

Palmour and R. Davies (editors), Plenum Press. 

24. W. Park, A. Lindemanis and G. Raab, ―Mineral Changes During Oil Shale 

Retorting‖, 1981, Process Mineralogy: Extractive Metallurgy, Mineral 

Exploration, Energy Resources, Donald M. Hausen and Won C. Park 

(editors), The Metallurgical Society of AIME, 517-538. 

25. Lindemanis and W. Park, ―Future Recovery of Energy and Mineral Values 

from Organic-Rich Shales: A Review of the Potential‖, 1980, National and 

International Management of Mineral Resources, The Institute of Mining 

and Metallurgy, London. 

26. W. Park, A. Lindemanis and G. Raab, ―Mineral Changes during Oil Shale 

Retorting‖, 1979, In Situ, 3(4), 353-381. 

27. Lindemanis, Interfacial Reaction Kinetics of CO and CO2 on Liquid Copper, 

1978, Ph.D. Thesis, University of Pennsylvania. Thesis Adviser: Geoffrey 

Belton. 

 

26.10.2007 
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Europass 

Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

Vārds / Uzvārds  Ločmele - Luľova Regīna 

Adrese Kaltuves iela 36, Rīga, LV-LV-1029 (Latvija) 

Mobilais tālrunis +37129326888  

E-pasts regina.topradio@inbox.lv 

Dzimńanas datums 19/11/1966 

Dzimums Sieviete  

  

Darba pieredze  

Laika periods 2010 →  

Profesija vai ieľemamais amats Galvenā producente, medija darbības vadība 

Darba vietas nosaukums un adrese Radiostacijas TOP RADIO 91,9 FM un TOP RADIO LIEPĀJA 

107,6 

  

Laika periods 2008 →  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Kursa ―Mūsdienu ņurnālistika Latvijā‖ pasniegńana; 

Darba vietas nosaukums un adrese RISEBA 

  

Laika periods 2004 - 2010  

Profesija vai ieľemamais amats Direktore, uzľēmuma vadība 

Darba vietas nosaukums un adrese Apsardzes centrs ‖JAGUĀRS‖ 

  

Laika periods 2003 - 2006  

Profesija vai ieľemamais amats Galvenā producente, medija darbības vadība 

Darba vietas nosaukums un adrese Radio „EUROPA PLUS‖ (Rīga, 103,2 FM) 

  

Laika periods 1994 - 2003  

Profesija vai ieľemamais amats Ziľu dienesta redaktore, programmu redaktore un vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Televīzija 

  

Laika periods 1995 - 2001  

Profesija vai ieľemamais amats Galvenā producente, medija darbības vadība 

Darba vietas nosaukums un adrese Radio SWH Pluss 

  

Laika periods 1994 - 1995  

Profesija vai ieľemamais amats Ziľu dienesta vadītāja, radiostacijas ziľu dienesta vadība 

Darba vietas nosaukums un adrese Radio SWH Pluss 

  

Laika periods 1989 - 1992  
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Profesija vai ieľemamais amats Redaktore, televīzijas raidījumu redaktore un vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts Televīzija, Kino un apmaiľas raidījumu redakcija 

  

Izglītība  

Laika periods 2005 - 2007  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms par maģistra grāda pieńķirńanu, sociālo zinātľu maģistrs 

vadības zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības zinātľu 

maģistrantūra 

  

Laika periods 1993 - 1994  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms par augstāko profesionālu izglītību, starptautisko attiecību 

speciālists 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūts 

  

Laika periods 1983 - 1998  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms par augstāko izglītību, ņurnāliste 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātes ņurnālistikas nodaļa 

  

Laika periods 1981 - 1983  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas 78. vidusskola 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  Teicami Teicami Teicami 

Vācu  Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi Labi 

  

Papildu informācija 

Papildu izglītība 

 

 

 

Dalība sabiedriskajās organizācijās 

 

Apbalvojumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005. – Līderības attīstība un efektīva personāla vadība, Frenka 

Pjuselika apmācības kurss, ASV, serifikāts. 

 2004. – 2005. – Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības 

fakultāte, izlīdzinońais kurss. 

 2004. – Personālvadības un darbinieku motivācijas 

psiholoģiskie aspekti, apmācības kurss, sertifikāts. 

 

 Latvijas Darba devēju konfederācija 

 Latvijas Drońības biznesa asociācija, valdes locekle 
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Aktualizēts: 
 Latvijas Lietińķo sievieńu asociācija, dalībniece, mentore 

 European Women Management Development, dalībniece 

 

1998. - Cicerona balva „Par personīgu ieguldījumu ņurnālistikā‖ 

 

 

17.03.2011. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

 

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Matule Guna 

Adrese Zaubes 1, LV- 1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais 29409252 

E-pasts gunamatule@inbox.lv 

Dzimńanas datums    17.06.1955. 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods No 2008. g. oktobra 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

 

Laika periods 

 

2008- 

Profesija vai ieľemamais amats docētāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

 

Laika periods 

 

2003-2008 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA) 

 

Laika periods 

 

2005-2007 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju programmas „Uzľēmējdarbības vadība‖ direktore 

Darba vietas nosaukums SPPA 

 

Laika periods 

 

2000-2006 

Profesija vai ieľemamais amats izpilddirektore 

Darba vietas nosaukums SIA „Līguna‖ 

 

Laika periods 

 

1994- 

Profesija vai ieľemamais amats komisijas locekle 

Darba vietas nosaukums Valsts valodas pārbaude 

 

Laika periods 

 

2004-2005 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Biznesa skola „Nimfa‖ 

 

Laika periods 

 

2002-2004 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Juridiskā koledņa 

 

Laika periods 

 

1995-1998 
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Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1991-1999 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1978-1990 

Profesija vai ieľemamais amats zinātniskā līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums Izglītības Ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts 

Izglītība  

Laika periods 1993 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Pieńķirts sociālo zinātľu doktora grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1985-1990 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Pieńķirts Sociālo zinātľu kandidāta grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Minskas Universitāte, aspirantūra 

Laika periods 1973-1978 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Pieńķirta filozofa-pasniedzēja   kvalifikācija, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1973 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Franču licejs 

Papildus izglītība, kursi 

 
 2005. IM Sertifikāts Valsts valodas pārbaudē (pēc kursu pabeigńanas) 

 2003. LU, Sertifikāts, Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un 

prakse 

 1999-2000   B/A „Turība‖, „Mazā uzņēmuma vadītājs” 

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Krievu  teicami teicami labi 

Franču  labi labi viduvēji 

Angļu  Sākotnējā līmenī Sākotnējā līmenī Sākotnējā līmenī 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 

Piedalīńanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

Piedalīńanās ar referātu cita veida 

konferencēs  

 

Aktualizēts 

Rīga, SPPA, 2006. Eiropas kolokvijs starpkultūru komunikācijā, 

„Starpkultūru telpas pētīńanas metodoloģija‖, referāts ―Latvieńu valodas 

pozīcijas izpēte multikulturālā vidē‖ un publikācija    

Rīga, Juridiskā koledņa, 2006. Docētāju un vieslektoru  konference 

„Aktuālas tiesību, komerczinību un personālvadības problēmas‖, referāts 

„Aizieńanas no darba psiholoģiskie un ētiskie aspekti‖ un publikācija 

11.03.2011. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Mirlins Aleksandrs 

Adrese Kuldīgas iela 21, LV-2010, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis 7754889 Mobilais tālrunis 29243083 

E-pasts mirlins@lanet.lv 

Dzimńanas datums 1955. gada 2.janvāris 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods 2008. g. septembris- 

Profesija vai ieľemamais amats Docētājs 

Galvenie pienākumi Studiju kursu „Krīzes menedņments‖, „Sabiedrisko attiecību 

stratēģija‖, „Sabiedrisko attiecību praktikums‖, „TV 

ņurnālistika‖ docēńana 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 

Laika periods 2002. – patlaban 

Profesija vai ieľemamais amats Rīkotājdirektors 

Galvenie pienākumi Uzľēmuma stratēģiskā vadība, sabiedrisko attiecību projektu 

stratēģiskais konsultants un vadītājs 

Darba vietas nosaukums Komunikoloģisko pētījumu centrs 

Laika periods 1990. – 2007. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Docētie kursi: „Sabiedrisko attiecību praktikums‖, „TV 

ņurnālistika‖, „Sabiedriskās attiecības kā komunikācija‖, 

„Personāla komunikācija‖. 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1997. – 1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Ministra padomnieks 

Galvenie pienākumi Konsultācijas sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā 

Darba vietas nosaukums LR Iekńlietu ministrija 

Laika periods 1994. – 1996. 

Profesija vai ieľemamais amats Konsultants 

Galvenie pienākumi Konsultācijas sabiedrības informēńanas jomā 

Darba vietas nosaukums Valdības sabiedriskās informācijas programmas ―Saikne ar 

pilsoni‖ 

Laika periods 1994. – 1995. 

Profesija vai ieľemamais amats Ministra padomnieks 

Galvenie pienākumi Konsultācijas sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā 

Darba vietas nosaukums LR Valsts reformu ministrija 
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Laika periods 

 

1993. – 2000. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktors 

Galvenie pienākumi Televīzijas vadība 

Darba vietas nosaukums Televīzijas kanāls ―TV Rīga‖ 

 

Laika periods 

 

1990. – 1992. 

Profesija vai ieľemamais amats Preses centra vadītājs 

Galvenie pienākumi Darbs ar medijiem, preses centra vadība 

Darba vietas nosaukums LR Augstākā Padome 

 

Laika periods 

 

1988. – 1991. 

Profesija vai ieľemamais amats Izdevējs, redaktors 

Galvenie pienākumi Izdevēja darbs, redaktora darbs 

Darba vietas nosaukums Avīze ―Segodľa Latvija‖ 

 

Laika periods 

 

1986. – 1990. 

Profesija vai ieľemamais amats „Panorāmas‖ redaktors 

Galvenie pienākumi Ziľu programmas producēńana, vadīńana 

Darba vietas nosaukums Latvijas TV  

 

Laika periods 

 

1981. – 1983. 

Profesija vai ieľemamais amats Redaktors 

Galvenie pienākumi Reklāmas veidońana 

Darba vietas nosaukums Reklāmas aģentūra ―Latvtorgreklama‖ 

 

Laika periods 

 

1975. – 1986. 

Profesija vai ieľemamais amats Ņurnālists 

Galvenie pienākumi Redaktora un autora darbs 

Darba vietas nosaukums Avīze ―Sovetskaja molodzjeņ‖ 

 

Izglītība 

 

Laika periods 1995. – 1997. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds Komunikācijas zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1994. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Telekomunikācijas skolas mācību programma 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Ohaijo Universitāte, ASV 

Laika periods 1987. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Televīzijas programmas producents 
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Televīziju un televīzijas tehnikas institūta mācību programma. 

Maskavā, Krievija 

Laika periods 1974. – 1979. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Ņurnālista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes 

Dzimtā valoda Krievu val. 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu valoda  teicami teicami labi 

Angļu valoda  labi labi labi 
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Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

Nozīmīgākie projekti: 

 Valdības programmas ―Saikne ar pilsoni‖ vairāku informatīvu 

projektu stratēģiskais konsultants (1994. – 1996.);  

 dokumentālās filmas ―102 ligzdas Latvijā‖ un ―Taurupē viss 

kā Latvijā‖ (studija AVE, reņisors Ansis Epners) pēc Pańvaldību 

lietu pārvaldes pasūtījuma (1999.) – scenārija autors 

 LR Centrālās vēlēńanu komisijas komunikatīvā platforma 

Projekts “Zinu. Uzticos. Balsoju.” (1999.) – projekta vadītājs 

 ―Valsts atbalsta programma iedzīvotāju nodrońināńanai ar 

informāciju par administratīvi teritoriālās reformas un citu procesu 

norisi pańvaldībās‖ pēc Pańvaldību lietu pārvaldes pasūtījuma 

(1999.) - projekta vadītājs 

 ―Jūrmalas pilsētas domes iekńējā un ārējā komunikācija. 

Situācijas analīze un stratēģija.‖ (2000.) – stratēģiskais 

konsultants 

 Informatīvi dokumentālo radio raidījumu cikla par 

administratīvi teritoriālo reformu sagatavońana un pārraidīńana 

reģionālajā radio pēc Pańvaldību lietu pārvaldes pasūtījuma 

(2002.) – projekta vadītājs 

 Informatīvā programma Olaines pagasta iedzīvotāju un 

pagasta deputātu nodrońināńanai ar patiesu informāciju par visiem 

aspektiem, kas saistīti ar bīstamo atkritumu poligona vietas izvēli 

pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pasūtījuma (2002.) – projekta vadītājs 

 Sabiedrības viedokļa pētījums par vides infrastruktūras 

sakārtońanas sociāli ekonomiskajiem un vides kvalitātes 

nosacījumiem sekmīgai ISPA projektu realizācijai Latvijā pēc 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma 

(2002.) – projekta vadītājs 

 Latvijas Nevalstisko organizāciju centra apmācības 

programma ―NVO līderiem‖ (1997.) – kursa ―Sabiedrisko 

attiecības‖ izveidotājs un pasniedzējs 

 Eiropas Padomes programmas ―Confidence building measure‖ 

ietvaros finansētais televīzijas raidījums ―Mēs – Мы‖ (1998.) – 

projekta īstenotājs 

 Konsultāciju sniegńana par stratēģijas ―Ekonomikas 

ministrijas informācijas menedņments‖ un aktivitāńu plāna izstrādi 

(2004.) 

No 2002. gada projektu vadītājs / stratēģiskais konsultants 

vairākām SIA ―Komunikoloģisko pētījumu centrs‖ veiktajām 

sabiedrisko attiecību kampaľām un projektiem pēc Reģionālās 

attīstības un pańvaldību lietu ministrijas, Vides ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, LR Saeimas, Centrālās vēlēńanu 

komisijas, Rīgas Domes, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, 

Pasaules bankas pasūtījuma 
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Publikācijas atbilstońajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti 

reģistrētos apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

Informācijas operācijas metakomunikatīvais faktors – 

komunikatīvas intences intensifikācija.  – Grām.: Latvijas 

Universitātes raksti, 648. sēj., Komunikācija: Kultūra, 

sabiedrība, mediji. - Brikńe, Inta (red.), Rīga: Zinātne, 

2002. 99.-107. lpp. 

 

Piedalīńanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

"Sociālā komunikācija", starptautiska konference, Boconi 

Universitāte, Milāna, Itālija, 2000.gada 27.-29.septenbris, 

referāts ―Sociālā informācija kā valsts pārvaldes 

instruments Latvijā 90.gadu beigās‖ 

―Paplańināńanās: preses brīvība un ņurnālistu tiesības‖, 

konference, Eiropas Ņurnālistu federācija, Brisele, Beļģija, 

referāts ―Lielākie izaicinājumi ņurnālistu savienībai, pildot 

profesionālo un sociālo lomu neatkarīgas ņurnālistikas 

veicināńanā‖ 

Latvijas Universitātes 60.zinātniskā konference, Sociālo 

zinātľu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas sekcija, 

2002.gada 7.februāris, referāts ―Informācijas operācijas 

metakomunikatīvais faktors – komunikatīvas intences 

intensifikācija‖ 

 

Aktualizēts: 

 

2011. gada 25. martā 
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Europass 

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

Vārds / Uzvārds   Nikolajevs Andrejs 

Adrese  Raipoles iela 10A - 29. LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis: 5450306 Mobilais tālrunis 29671886 

Fakss 5422681 

E-pasts andrejs.nikolajevs@riseba-d.lv 

Pilsonība Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs 

Dzimńanas datums 25.05.1956 

Dzimums Vīrietis 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Asociētais profesors Ekonomikas zinātľu nozarē ekonomikas teorijas 

apakńnozarē 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) 

  

Darba pieredze  

Laika periods no 2009 līdz ń.d. 

Profesija vai ieľemamais amats RISEBA Daugavpils filiāles studiju un zinātniskās darbības vadītājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RISEBA) 

Laika periods 2002.-2009. 

Profesija vai ieľemamais amats RSEBAA Daugavpils filiāles direktors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods No 2001.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2002.-2004. 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju programmas „Ekonomika‖ direktors 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2001.-2002. 

Profesija vai ieľemamais amats Sociālo zinātľu fakultāte, Ekonomikas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2000.-2002. 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju programmas direktors Daugavpils filiālē 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods 1991.-2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Ekonomikas nodaļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskās universitāte 

 

Laika periods 

 

1987.-2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 
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Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

 

Laika periods 

 

1984.-1987. 

Profesija vai ieľemamais amats Aspirants, lektors 

Darba vietas nosaukums St.Peterburgas Universitāte 

 

Laika periods 

 

1980.-1984. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Valsts medicīnas institūts, Ivanovo 

  

Izglītība  

Laika periods 1984.-1987. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (nostrificēts Latvijas Republikā 

1995.gada 28.decembrī) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Sankt-Pēterburgas Universitāte 

Laika periods 1974.-1980. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 
Augstākā ekonomiskā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Ļeľingradas Valsts Universitāte 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas Latvieńu, angļu 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji 

Lietuvieńu  X    X  X   

Angļu   X   X  X   

 

Papildu informācija 

Zinātniskā darbība  

 

 

 

Projekti ar: 

- Baltkrieviju (Valsts Universitāte) 1999.g. 

- Igauniju (Ekonomikas Valsts universitāte) 1998.g. 

- Holandi (Nethconsult) un Lietuvu (Viļľas Universitāte) 1997.g. 

- Lietuvu (Socioloģijas un tiesību valsts universitāte) 1997.g. – 1999.g. 

- Poliju (Toruna Universitāte) 1997.g. – 1999.g. 

- ASV (NCEE) 1997.g. -1998.g. 
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 Svarīgākie projekti:  

1. ―Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija‖. (1997 – 1999, 

Latvijas Zinātniskā Akademija) 

2. Household Water Conservation 

 How to promote efficiency through public awareness and information 

(World Bank, Nethconsult, 1997) 

3. "Pilsētas stratēģijas plāna izstrāde un procedūru apkalpońana" Nr. 01-

46/2004-85., 2004.g. Rezultātā tika izstrādāta "Daugavpils attīstības 

ilgtermiľa stratēģija"  

4. „Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu 

apjomu un nodarbinātības līmeni‖ (2005 – 2006, Rīgas starptautiskā 

ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola) 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 

 

citas publikācijas 

 

1. Экономическая теория и реальная налоговая практика в 

Латвии//Issues of state fiscal policy. Riga,1999.90-91 

2. Ekonomiskā izglītība un darbaspēka tirgus prasības//Profesionālā 

ekonomiskā izglītība: problēmas un  risinājumi. Rīga, 1999.30.-31.lpp. 

3. Daugavpils rūpniecība: pańreizējā situācija un perspektīvas// Rūpniecības 

attīstība pārejas periodā. – Rīga, 1999. 10 – 12 lpp. 

4. Экономическая эффективность образования//Гуманитарное 

образование XXI.Таллинн, 1999. с. 49 – 54. 

5. Tirdzniecības bilances deficīta un ārējā parāda mijiedarbība pārejas 

ekonomikas valstīs// Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9. Ikgadējās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils, DPU, 2001. 

6. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība: vispārīgās tendences 

un specifika// Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 9. Ikgadējās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. –Daugavpils, DPU, 2001. 

7. Bezdarbs Latvijā: makroekonomiskais aspekts// Akadēmiskās izglītības 

problēmas universitātē. – Daugavpils, DPU, 2001. 

8. Izglītības ekonomiskā efektivitāte// Izglītota Sabiedrība un jaunā 

ekonomika kvalitatīva mijiedarbībā. – Rīga, Banku Augstskola, 2001. c. 

195-200. 

9. Роль внешней торговли в экономике Латвии // Проблемы экономики, 

управления, финансов и информационного обеспечения – Иваново 

2001 с. 65-68 

10. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости // 

Проблемы экономики, управления, финансов и информационного 

обеспечения – Иваново 2001 с. 127 – 129 

11. Cilvēkkapitāla teorija un izglītības ekonomiskā efektivitāte. – Rīga, Banku 

Augstskola, 2001. 

12. Latvija un Eiropas Savienība// Ekonomikas un uzľēmējdarbības 

problēmas Latvijā. – Rīga, RSEBAA, 2002. 

13. Влияние образования на размер дохода и уровень занетости// 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga, RSEBAA, 

2002. 

14. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā// Tautsaimniecības 

un izglītības problēmas mūsdienu periodā// Rīga, RTU, 2002. 

15. Роль интеллектуального капитала в современной экономике 

//Starptautiskā konference ―Czlowiek a rynek‖ , 2004.gada 17.-20.maijs, 

Polija, Ļublinas Universitāte  

16. Влияние образования на экономическую стабильность и 

экономическую безопасность// Starptautiskās zinātniskās konferences 

„Drońība un tautas attIstIba‖ rakstu krājums, 2004.g.jūnijs,  187.-191.lpp 

Экономические аспекты административо-территориальной реформы 

в Латвии// Местное самоуправление в новых условиях. Санкт-

Петербург, 2004. 

17. Роль интеллектуального капитала в современной экономике 

//Starptautiskā konference ―Czlowiek a rynek‖, 2004.gada 17.-20.maijs, 

Polija, Ļublinas Universitāte   

18. Экономические аспекты административно-территориальной 

реформы в Латвии // Материалы II межрегиональной научно-

практической конференциию Псков - Санкт-Петербург, Россия, 28-29 

апреля 2004 г., стр.260-267 
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 19. Экономические аспекты административно-территориальной 

реформы в Латвии // Материалы II межрегиональной научно-

практической конференциию Псков - Санкт-Петербург, Россия, 28-29 

апреля 2004 г., стр.260-267 

20. Izglītības līmenis un nodarbinātība//Augstākā izglītība 21.gs.sākumā. 

Saule, Daugavpils, 106.-110.lpp., 2005.g 

21. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в 

Центральной Европе, Religia a Gospodarka, Lublin, Wydavnitstwo 

KUL, T2., lpp. 329.-336., 2005 г. 

22. Транзитные перевозки в экономике Латвии, Актуальные проблемы 

управления экономикой региона, ИНЖЕК, Санкт-Петербург, стр. 329 

– 336., 2005 г. 

23. Образование как фактор роста занятости: миф или реальность // 

Nowa ekonomia a spoleczenstwo, Lublin, 2006., 536.-543.стр. 

24. Tertiary Education and Labour Market. Proceedings of the International 

Scientific Conference The Next Decade Challenges for Business. Riga: 

RISEBA, 2006.g., p.245-252. 
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Piedalīńanās ar referātu cita veida 

konferencēs 

1. Izglītības ekonomiskā efektivitāte. Starptautiska konference „Izglītota 

Sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīva mijiedarbībā‖, Rīga, Banku 

Augstskola, 2001. 

2. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости. 

Международная конференция «Проблемы экономики, управления, 

финансов и информационного обеспечения» Иваново 2001. 

3. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā. Starptautiska 

konference „Tautsaimniecības un izglītības problēmas mūsdienu 

periodā‖  Rīga, RTU, 2002. 

4. Экономические аспекты административо-территориальной реформы 

в Латвии.  Международная конференция «Местное самоуправление 

в новых условиях» Санкт-Петербург, 2004. 

5. Роль интеллектуального капитала в современной экономике. 

Starptautiskā konference   ―Czlowiek a rynek‖ , 2004.gada 17.-20. 

maijs, Polija, Ļublinas Universitāte   

6. Экономические аспекты административно-территориальной реформы 

в Латвии. II межрегиональная научно-практической конференциия. 

Псков - Санкт-Петербург, Россия, 28-29 апреля 2004 г. 

7. Влияние образования на экономическую стабильность и 

экономическую безопасность. Starptautiskās zinātniskās konferences 

„Drońība un tautas attīstība‖, 2004.g.jūnijs. 

8. Baltijas Forums – 2005, Rīga, Latvija, 2005.gads. 

9. Izglītības līmenis un nodarbinātība; Augstākās izglītības attīstības 

stratēģija un perspektīvas, Daugavpils, Latvija, 2005.g. 

10. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в 

Центральной Европе,  Religia a Gospodarka, Ļubļina, Polija, 2005 .g. 

11. Транзитные перевозки в экономике Латвии; Актуальные проблемы 

управления экономикой региона, ИНЖЕК, Sankt-Peterburga, 2005.g. 

12. Tertiary Education and Labour Market. International Scientific 

Conference The Next Decade Challenges for Business. Riga: RISEBA, 

2006. 

13. Образование как фактор роста занятости: миф или реальность. 

Международная научная конференция «Nowa ekonomia a 

spoleczenstwo» Люблин, 2006. 

14. Izglītības līmenis uz cilvēka perspektīvas ES darba tirgū, Starptautiskā 

zinātniskā konference „Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos‖, 

Daugavpils, 2006.gada 9.-11.oktobrī 

15. „The Next Decade Challenges for Business‖. RSEBAA. Rīga, Latvija. 

2006.g.februāris (A.Nikolajevs). 

16.  „Nowoczesnosc ponowoczesnosc – spoleczenstwo obywatelskie w 

Europie sprodkowej i wschodniej‖, Lublin, 2007 (A.Nikolajevs, 

Ļ.Nikolajeva, I.Ostrovska, L.Gorbaceviča). 

17. Проблемы комплексной оценки уровня экономического развития // 

Актуальные проблемы управления экономикой региона. С-

Петербург, 2007. A.Nikolajevs. 
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Aktualizēts: 

18. Iedzīvotāju sabiedriskais viedoklis kā tranzītekonomikas attīstības 

faktors. // Baltijas forums – 2007. Rīga, 2007.g. A.Nikolajevs. 

19. Philllips Curve in Modern Economy: Situation in Latvia // Starptautiskā 

zinātniskā conference ―Employment and labour market movements: 

conflicting paradigms in a globalised world‖. Riga, 2007. A.Nikolajevs. 

20. Entrepreneurial Environment and Business Demography : Differences 

within the EU // Sustainable Business Development under Scenarios of 

Possible Economic Slowdown. Riga, 2008. A.Nikolajevs. 

21. Darba tirgus situācija un ekonomikas pārkārńanas problēmas. // 

Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā konference, Daugavpils, 

2008. A.Nikolajevs. 

22. Динамика цен на недвижимость в странах ЕС // Актуальные 

проблемы управления экономикой региона. С-Петербург, 2008. 

A.Nikolajevs. 

23. Общественное мнение как фактор экономического сотрудничества 

// IV annual international conference ―Cross-border cooperation: the 

Russian Federation, the European Union and Norway‖. Pskov, 2008. 

A.Nikolajevs. 

24. Проблема перегрева экономики в странах Балтии // Baltijas forums - 

2008. Rīga, 2008.g. A.Nikolajevs.  

25. Ekonomiskā attīstība un ekonomikas pārkārńanas problēmas: situācija 

Latvijā // Zinātniskā konference „Daugavpils 2008 – 2010‖. Daugavpils, 

2008 

 

05.01.2011 
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 Europass 

curriculum vitae 

  

 

 Personas informācija 

 

Vārds / Uzvārds   Oļehnovičs Dmitrijs 

Adrese  Stacijas ielā 121
b
 – 8, LV-5403, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis  (+371) 29153494  

Fakss  +371 54 28629 

Dzimńanas datums  1977.gada 3.aprīlis 

 Dzimums  vīrietis 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods  2011- līdz ńim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats  Daugavpils Universitātes Zinātľu daļas vadītāja palīgs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Daugavpils Universitāte, Vienības 13, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Nozare  Izglītība 

 

Laika periods  2002 - līdz ńim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats  Lektors  

2010 – līdz ńim brīdim – DU Humanitārās fakultātes Vēstures 

katedra 

2002 – 2010 – DU Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas katedra 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Daugavpils Universitāte, Vienības 13, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Nozare  Izglītība 

 

Laika periods  2008-2009 

Profesija vai ieľemamais amats  Daugavpils Universitātes Zinātľu daļas vadītāja palīgs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Daugavpils Universitāte, Vienības 13, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Nozare  Izglītība 

 

Laika periods  2004-2008 

Profesija vai ieľemamais amats  Prodekāns DU Sociālo zinātľu fakultātē 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Daugavpils Universitāte, Parādes 1, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Nozare  Izglītība 

 

Laika periods  2001-2003 

Profesija vai ieľemamais amats  Asistents Humanitārās fakultātes Vēstures katedrā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Daugavpils Universitāte, Vienības 13, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Nozare  Izglītība 

 

Laika periods  1999-2003 

Profesija vai ieľemamais amats  Vecākais laborants Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 

Humanitārās fakultātes Vēstures katedrā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Vienības 13, LV-5400, 

Daugavpils, Latvija 

Nozare  Izglītība 
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Izglītība 

 

Laika periods  2002-2008 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

  

Studijas doktorantūrā, Vēstures un Filozofijas fakultāte 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Latvijas Universitāte, Raiľa bulvāris 19, LV-1000, Rīga, Latvija 

Valsts vai starptautiskās 

klasifikācijas līmenis 

 Ir nokārtoti promocijas eksāmeni  

   

Laika periods  2000-2002 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

 Vēstures maģistra diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Vienības 13, LV-

5400, Daugavpils, Latvija 

   

Laika periods  1995-2000 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

 Vēstures bakalaurs, vēstures un sociālo zinību skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Humanitārā fakultāte, Vienības 

13, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

   

Laika periods  1984-1995 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

 Vispārējā vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Daugavpils rajona Ńpoģu vidusskola 

  

   

 

 Prasmes 

 

Dzimtā valoda  Krievu valoda  

 

 Citas valodas 

Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis
 (*)

   Klausīńanās Lasīńana dialogs monologs  

 

Latvieńu valoda   pilnībā  pilnībā  pilnībā  pilnībā  pilnībā 

 Angļu valoda   vidēji  vidēji  vidēji  vidēji  vidēji 

 Vācu valoda   vidēji  vidēji  vidēji  vidēji  vidēji 

 Baltkrievu valoda   vidēji  vidēji  vidēji  vidēji  vidēji 

 Ukraiľu valoda   vidēji  vidēji  vidēji  vidēji  vidēji 

            
(*) 

Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 

 

Līdzdalība sabiedriskās 

organizācijās 

 Kopń 2004.gada Priekńsēdētājs – Daugavpils Universitātes Jauno 

zinātnieku asociācijā (reģ.Nr. 50008076941).  

Kopń 2003.gada Līdzdalība Daugavpils Universitātes Jauno 

zinātnieku asociācijā (reģ.Nr. 50008076941). 

Līdzdibinātais. 

Kopń 2003.gada  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

Vēstures katedras Mutvārdu vēstures centra vadītāja 

vietnieks. 
 

Datora lietońanas prasmes  Iemaľas darbā ar datoru ( WindoWs, Excel, Power Point) 
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Publisku lekciju lasīńana  kopń 2003.gada - Daugavpils Ebreju kopienā, lekciju kursi 

"Antisemītisma propaganda Latvijā", "Ebreji 

un Krievijas revolūcija"; 

kopń 2004.gada - Latvijas Okupācijas muzejā (Rīgā), skolotāju 

tālākizglītības programmas ietvaros lekciju 

kurss "Pamattendencēs komunistiskajā un 

nacistiskajā propagandā"; 

 

 

Akadēmiskie kursi   Filozofija 

   Latvijas vēsture 

   Kvalitatīvās socioloģisko pētījumu metodes  

   Sabiedriskās domas pētīńanas metodes 

   Biogrāfiskās metodes socioloģijā 

   Politoloģija 

   Ievads politikas zinātnē 

   Baltijas reģions viduslaikos 

   Baltijas valstis starpkaru periodā 

   Baltijas reģions II Pasaules kara laikā 

   Ziemeļvalstis pēc II Pasaules kara 

   Latvijas valsts un tiesību vēsture 

   Valsts un sabiedrība 

   Globalizācija un informācijas sabiedrība 

   Masu informācijas līdzekļu analīzes metodoloģijas 

   Propagandas tehnoloģijas 

   Reklāmas tehnoloģijas 

   Mēdiju analīze 

   Masu apziľas manipulācijas ētiskie un tiesiskie aspekti 

   Sabiedriskās attiecības 

   Politikas socioloģija 
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  3. Oļehnovičs D. Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku 

konference // Lai Top.- 2004.- jūnijs. 

  4. Олехнович Д. Антисемитиз в Латвии // Евреи Евразии. 

Информационно-аналитическое издание Евроазиатского 

еврейского конгресса.- N 2 (6).- 5764 [2004].- Нисан-Сиван 

[апрель – июнь].- С. 33 – 36. = 

http://www.eajc.org/program_art_r.php?id=49  

  5. Олехнович Д. Особенности изучения периодической печати 

и устных сведений как исторического источника.- 

http://www.hist.bsu.by/konference/olexnovich.htm 

  6. Аляхновiч Д. Беларусы Латгалii ў перыядычным друку 

Латвii ў 1941 – 1945 гадах // Прамень.- 2004.- № 10 – 11 

(0116). 

  7. Oļehnovičs D. Die Altgläubingen und ihr Verhältnis zu 

Russland während der deutschen Okkupation im Zweiten 

Weltkrieg. Die Russen des östlichen Lettland während der Nazi-

Okkupation // Unterweg im Land blauen Seen... / Hers. 

D.Krāstiľa, T.Lewandowski, J.Michael, D.Sittler.- Göttinhen, 

2005.- S.54-56. 

  

LĪDZDALĪBA KONFERENCĒS 

2000.-2010.gadā 

 1. V Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un biblistikas 

zinātniskā konference.- Sankt-Pēterburga, 2000.gada 5.-7.jūlijā 

ar referātu Образ еврея в газете “Daugavpils Latviešu avīze”;  

2. IX Zinātniskā konference Latgales pagātne, tagadne, nākotne.- 

Krāslava, 2000.gada 27.-29.oktobrī ar referātu Latgalieši 

“Daugavpils Latviešu avīzē” (1941.g.) [iesniegts publikācijai]; 

3. IV Metodiskā konference Vēstures mācību aktualitātes skolā.- 

Daugavpils, 2000.gadā 7.decembrī ar referātu Preses 

izmantošanas iespējas vidusskolā; 

http://www.eajc.org/program_art_r.php?id=49
http://www.hist.bsu.by/konference/olexnovich.htm
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4. VIII Starptautiskā jūdaikas un biblistikas konference.- 

Koroļova-Maskava, 2001.gada 3.-6.februārī ar referātu 

Антисемитская пропаганда в прессе восточной Латвии в 

период нацистской оккупации; 

5. Studentu un maģistrantu zinātnisko darbu konkurss.- 

Daugavpils, 2001.gada 26.aprīlī ar referātu Одна из сторон 

подпольного движения в Даугавпилсе во время немецкой 

оккупации: подпольная комсомольско-молодежная 

организация имени Н.Островского; 

6. X Zinātniskā konference Latgales pagātne, tagadne, nākotne.- 

Daugavpils, 2001.gada 28.-29.septembrī ar referātu Latgales 

latvieši un latgalieši avīzes “Latgolas Bolss” skatījumā (1943-

1944) [iesniegts publikācijai]; 

7. IV Starptautiskā konference Ebreji mainīgajā pasaulē.- Rīga, 

2001.gada 20.-22.novembrī ar referātu “Сталин-еврей”: 

карикатуры в газете “Двинский Вестник” (1942-1944) 

[iesniegts publikācijai]; 

8. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII 

Zinātniskie lasījumi.- Daugavpils, 2002.gada 24.-25.janvārī ar 

referātu Ikdienas dzīve “Daugavpils Latviešu avīze” slejās 

(1941.g.) [iesniegts publikācijai]; 

9. IX Starptautiskā jūdaikas un biblistikas konference.- Koroļova, 

2002.gada 4.-6.februārī ar referātu “Сталин еврей”: 

антисемитские карикатуры в прессе восточной Латвии 

(1941-1944); 

 10. Zinātniskā konference XX gs. kultūras paradigmas.- 

Daugavpils, 2002.gada 15.-16.maijā ar referātu 

Антисемитская пропаганда как феномен культуры ХХ 

века: “Daugavpils Latviešu avīze” (1941.g.); 

11. British Association for Slavonic and East European Studies 

Annual Conference.- Kembridņa, 2002.gada 6.-8.aprīlī ar 

referātu The Daugavpils Press under the German Occupation; 

12. Studentu un maģistrantu zinātnisko darbu konkurss.- 

Daugavpils, 2002.gada 9.maijā ar referātu Образ латгальца в 

газете “Двинский Вестник”; 

 13. V Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un biblistikas 

zinātniskā konference.- Maskava, 2002.gada 15.-17.jūlijā ar 

referātu Антисемитская карикатура в прессе Латвии во 

время немецкой оккупации. 

14. X Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un biblistikas 

konference.- Maskava, 2003.gada 28.-30.janvāri ar referātu 

Некоторые аспекты антисемитской пропаганды: 

частные рекламные объявления; 

15. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIII 

Zinātniskie lasījumi.- Daugavpils, 2003.gada 30.-31.janvārī ar 

referātu Padomju propagandists nacistiskās propagandas 

spogulī; 
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16. V Международная научная конференция.- Таллинн, 

2003.gada 21.-23.februārī ar referātu Литературный текст в 

системе национал-социалистической пропаганды на 

территории Латвии (1941 – 1944 гг.) 

 17. Zinātniskā konference XX gs. kultūras paradigmas.- 

Daugavpils, 2003.gada 14.martā ar referātu Советский 

антиалкагольный плакат – отражение идеального 

советского человека; 

18. Starptautiskā zinātniski – praktiskā konference Izglītība 

pilsoniskai sabiedrībai: kvalitāte un efektivitāte.- Kaļiningrada, 

2003.gada 2.-28.martā ar referātu Проблемы использования 

Интенета в образовательном процессе; 

19. XI Starptautiskā zinātniskā konference Telpa un laiks literatūra 

un mākslā: telpiskie modeļi baltu un slāvu kultūras.- 

Daugavpils, 2003.gada 10.-12.aprīļī ar referātu Латгальский 

хутор в периодической печати Латгалии 1941 – 1944 гг. 

20. Starptautiskā konference "Dzīvesstāsti – vēsturē, kultūrā, 

sabiedrībā".- Rīga, 2003.gada 1.-3.maijā ar referātu Padomju 

karavīru ienākšana Latgalē 1940.gada: preses un mutvārdu 

vēstures avotu liecības [publicētas tēzes – ISBN 9984-9599-3-

7] 

21. Daugavpils Universitātes Jauno zinātnisku konference. Vēstures 

sesijā.- Daugavpils, 2003.gada 6.maijā ar referātu Daugavpils 

Valsts Zonālā arhīva 963 fonds – Штейман И.А. Профессор 

ДПИ. Доктор исторических наук; 

22. VIII Slāvu lasījumi. Slāvu kultūras nedēļa.- Daugavpils, 

2003.gada 19.-21.maijs ar referātu Феномен страха в 

системе национал-социалистической пропаганды: 

"Двинский Вестник" 1942 – 1944 гг. 

23. Starptautiskā konference Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas 

varā 1941 – 1945.- Rīga, 12.-13.jūnijā ar referātu Karikatūra kā 

„kara ierocis”: daţas tendences nacionālsociālistiskajā 

propagandā; 

24. VIII Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un biblistikas 

zinātniskā konference.- Maskava, 2003.gada 14.-16.jūlijā ar 

referātu Антисемитская интерпретация факта 

установления советской власти в Латвии: по материалам 

периодической печати Латвии 1941 – 1944 гг. 

25. V Starptautiskā konference Ebreji mainīgajā pasaulē.- Rīga, 

2003.gada 16.-17.septembrī ar referātu "Страшный год": 

антисемитская интерпретация в периодической печати 

Восточной Латвии 1941 года. 

26. XI Zinātniskā konference Latgales pagātne, tagadne, nākotne.- 

Līvāni, 2003.gada 26.-27.septembrī ar referātu Latgale 

nacistiskās propagandas skatījumā: "Latgolas Bolss" 1943. – 

1944.g.; 
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27. Starptautiskā zinātniskā konference Baltijas reģions 

starptautiskajās attiecības 18. – 20.gs.- Kaļiningrada, 

2003.gada 10.-11.oktobrī ar referātu Периодическая печать 

на территории Восточной Латвии в период нацистской 

оккупации. 

 28. Starptautiskā konference Daugavpils Universitātes 

Humanitāras fakultātes XVI Zinātniskie lasījumi.- Daugavpils, 

2004 gada 29 – 30.janvārī ar referātu 1941.-1944.g. Latvijas 

prese – nacistiskās propagandas izpētes avots;  

29. XI Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un biblistikas 

zinātniskā konference.- Maskava - Koroļova, 2004.gada 3. – 

6.februārī ar referātu Антисемитизм есть порождение 

буржуазии…" – по материалам периодической печати 

Латгалии (1940 – 1941) [iesniegts publikācijai]; 

30. Starptautiskā zinātniskā konference 21.gadsimts: Vēstures 

zinātnes aktuālās problēmas.- Minskā, 2004.gada 15. – 

16.aprīlī ar referātu Особенности изучения периодической 

печати и устных сведений как исторического источника; 

31. Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konference.- 

Daugavpils, 2004.gada 21.-22.aprīlī ar referātu Vai Latvija 

1940.-1945.gada bija nacistiskā propagandā?; 

32. Starptautiskā konference Latvijas un Krievija: kultūru dialogs.- 

Daugavpils, 2004.gada 23. – 26.maijā ar referātu 

Литературный текст в системе национал-

социалистической пропаганды в периодической печати 

оккупированной нацистами Латвии 

 33. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

Komparatīvistikas institūta konferencē Latgališu drukys 

ailīguma atceļšonys 100 godu īguodoujumam veļteita 

konference "Latgola: Sabīdreiba i Kultura".- Daugavpils, 

2004.gada 21.maijā ar referātu Latgales iedzīvotāji 

nacionālsociālisma propagandas skatījumā. 

34. Daugavpils Universitātes un Sanktpēterburgas Valsts Kultūras un 

Mākslas universitātes rīkotājā Jauno Sankpēterburgas un 

Daugavpils Humanitāro zinātņu pētnieku starptautiskā 

kolokvijā.- Daugavpils, 24.-25.maijā ar referātu 

Литературный текст с системе национал-

социалистической пропаганды в периодической печати на 

оккупированных нацистами территориях. 

35. Starptautiskā zinātniskā konference Drošība un tautas attīstība.- 

Daugavpils, 2004.gada 1. – 2.jūnijā ar referātu Priekšvēlēšanu 

kampaņa: cilvēks manipulatora ţņaugos. 

36. VI Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un biblistikas 

zinātniskā konference.- Maskava, 2004.gada 13.-15.jūlijā ar 

referātu "Еврей…": - история латышско-еврейских 

отношений в периодической печати Латвии (1941 – 1945). 

 37. Starptautiskais zinātniskais seminārs Krievu minoritāte Latvijā 

un Igaunijā mutvārdu vēstures spogulī.- Daugavpils, 2004.gada 

13. – 16.augustā ar referātu Mutvārdu vēstures avotu 

veidošanas teorētiskie aspekti. 

 38. Daugavpils Universitātes Vēstures katedras zinātniski praktiskā 

konferencē Reģionālā vēsture: pētīšana un apguves 

perspektīvas.- Daugavpils, 2004.gada 30.septembrī – 01.oktobrī 

ar referātu Karikatūru izmantošana vēstures pretrunīgo 

jautājumu apguvē. 
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 39. XII Zinātniskā konference Latgales pagātne, tagadne, nākotne.- 

Dagda, 2004.gada 8.-9.oktorbī ar referātu Daugavpils 

Universitātes Mutvārdu vēstures centra ekspedīcijas 

dienvidaustrumu Latvijā 2003.-2004.gadā; 

 40. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

Komparatīvistikas Institūta zinātniskajā semināra "Pasaule, kas 

mana sirdī..." 2004.gada 14.oktobrī ar referātu Pogroms kā 

"zemes tīrišana";  

 43. Zinātniski praktiskā konferencē Latvija – Baltkrievija: Divu 

kultūru dialogs.- Rīga, 2004.gada 4.decembrī ar referātu.- 

Latgales baltkrievi Latvijas periodiskā presē 1941.- 

1945.gados. 

 42. Starptautiskā zinātniskā konference Piektie Bērnu lasījumi: 

Arkadija Gaidara 100-gadei veltīta zinātniskā konference.- 

Sanktpēterburga, 2004.gada 17.-19.decembrī ar referātu.- 

Гайдар и его команда, или Кого должны слушать дети: 

некоторые аспекты антисемитский пропаганды в 

периодической печати.  

 43. Starptautiskā konference Daugavpils Universitātes Humanitāras 

fakultātes XV Zinātniskie lasījumi.- Daugavpils, 2005.gada 27 – 

28.janvārī ar referātu Antisemītiskās karikatūras nacistu 

kontrolētajā Latvijas presē (1941. – 1945.);  

 44.Līdzdalība starptautiskā zinātniekā konferencē Central and 

Eastern European Media under Dictatorial Rule in the 1940s 

and 1950s.- Tartu, 2005.gada 22.-25.aprīlī (piedalīńanos 

diskusijā). 

 45. Zinātniekā konference Latgola: saabīdreiba i kultūra.- 

Daugavpils, 2005.gada 20.maijā ar referātu Latgalieši nacistu 

rasu hierarhijā (pēc preses avotiem). 

 46. Starptautiskā ikgadējā jauno zinātnieku Daugavpils Universitātes 

un Sanktpēterburgas Valsts kultūras un mākslas universitātes 

kolokvijā.- Sanktpēterburga, 2005.gada 3.-5.jūnijā. 

 47. 10 Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un biblistikas 

zinātniskā konference.- Maskava, 2005.gada 11.-13.jūlijā ar 

referātu Сравнительный количественный анализ 

антисемитских карикатур в периодической печати на 

русском и латышском языках в периодической печати 

оккупированной Латвии (1941 – 1945). 

 48. Starptautiskā zinātniskā konference „Fieldwork in a Russian 

Cultural Setting‖.- Pernava, 2005.gada 29.-30.septembrī ar 

referātu Russians, Latvians, Germans - Another View 

 49. Starptautiskā zinātniskās konference „Latgale kā robeņsituācijas 

fenomens. I Letonikas kongress‖.- Daugavpils, 2005.gada 

21.oktobrī ar referātu Latvieši, krievi, ebreji, poļi, baltkrievi...: 

Daugavpils prese vācu okupācijas laikā. 

 50. Starptautiskā zinātniskā konference „Polijas un Baltijas kultūras 

sakari‖.- Daugavpils, 2005.gada 26.oktorbī ar referātu Poļi 

Latgalē vācu okupācijas laikā (preses avotos). 

 51. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Odessa and Jewish 

Civilization‖.- Odessa, 2005.gada 31.oktobrī – 3.novembrī ar 

referātu Холокост в Украине в периодической печати 

оккупированной нацистами Латвии: 1941 - 1945 

 52. Starptautiskā zinātniskā konference „Ebreju teksts‖ Eiropas 

kultūrā = The „Jewish text‖ in European Culture‖.- Daugavpils, 

2005.gada 15.-16.novembrī ar referātu Евреи и русские: 

периодическая печать Латвии 1941-1944 годы 

 53. Starptautiskā konference Daugavpils Universitātes Humanitāras 

fakultātes XVI Zinātniskie lasījumi.- Daugavpils, 2006.gada 26 

– 27.janvārī ar referātu Antisemītiskā propaganda: Pro et 

Contra. 
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 54. Zinātniskā konference Islamofobijas un antisemītisma 

izaicinājumi.- Rīga, 2006.gada 5.aprīlī ar referātu 

Antisemītisma propaganda Latvijas presē: 1940 – 2005. 

 55. Starptautiskā zinātniskā konference Starptautiskā ikgadējā jauno 

zinātnieku Daugavpils Universitātes un Sanktpēterburgas 

Valsts kultūras un mākslas universitātes kolokvijs‖.- 

Daugavpils - Rīga, 2006.gada 21.-23.maijā ar referātu – 

Санкт-Петербург – Ленинград в периодической печати 

Латвии: 1941 - 1944. 

 56. Starptautiskā zinātniskā konference Zinātniskais seminārs, veltīts 

Jakoba Gordina 110 dzimšanas dienai.- Daugavpils, 2006.gada 

7. – 8.decembrī ar referātu Dinaburgas/Dvinskas iedzīvotāju 

vēstules gubernatoram 

 57. Starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils Universitātes 

Humanitāras fakultātes XVII Zinātniskie lasījumi.- Daugavpils, 

2007.gada 25. – 26.janvārī ar referātu „Временно 

оккупированная территория… ” Latvijas vēstures skatījums 

ţurnālā „Вопросы истории” (1945 – 1999) 

 58. Starptautiskā zinātniskā konference XIV Ежегодная 

международная междисциплинарная конференция по 

иудаике.- Maskava, 2007.gada 30.01. – 2.02. ar referātu 

Антисемитизм в Латвийской Республике: мониторинг за 

2004 – 2006 гг.  

 59. Starptautiskā zinātniskā konference Krogs Eiropas kultūrā.- 

Daugavpils, 2007.gada 13.-14.aprīlī ar referātu Ресторан. 

Пресса периода Второй мировой войны о питейных 

заведениях 

 60. Starptautiskā zinātniskā konference 6-ая Мiжнароная 

навуковая канференцыя Беларусь i Германiя. Гiсторыя i 

Сучаснасць.- Minska, 2007.gada 26.aprīlī ar referātu 

Периодическая печать Латвии в период нацистской 

оккупации: компаративный анализ 

 61. Starptautiskā zinātniskā konference Nowoczesność 

Ponowoczesność Społeczeństwo obywatelskie w Europe 

środkowej i wschodniej.- Lublinа, 2007.gada 14.-17.maijā ar 

referātu „Если на нас нападут марсиане…”: Образ врага в 

политическом дискурсе Латвии  

 62. Starptautiskā zinātniskā konference IV Коллоквиум молодых 

ученых гуманитариев Санкт-Петербурга и Даугавпилса.- 

Sanktpēterburga, 2007.gada 31.maijā – 3.jūnijā ar referātu 

Россия и русские в периодической печати Латвии (1941 – 

1944/1945): сопоставительный анализ 

 63. Starptautiskā zinātniskā konference Letonikas otrā kongresa 

sekcija "Latgales sabiedrība attīstības lokos: juridiskie, valodas 

politikas, socioloģiskie, vēsturiskie (dzīvesstāstu) aspekti".- 

Daugavpils, 2007.gada 12.-13.novembrī ar referātu 1949.gada 

25.marta deportācija historiogrāfijā un mutvārdu vēstures 

pētījumos 

 64. Starptautiskā zinātniskā konference I Latgales Kongress.- 

Daugavpils, 2007.gada 12.-14.novembrī ar referātu Война. 

Евреи и неевреи: излом отношений. 

 65. Oļehnovičs D. Ieteikumi lasīńanā nacistu okupētajā Latvijā. 

Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā zinātniskā 

konference. Daugavpils, Latvija, 15.-17. maijs, 2008. 73.-74. 

lpp. 

 66. Oļehnovičs D. Melis pār meli: padomju propagandists vācu 

propagandista skatījumā. Starptautiskā zinātniskā konference 

Melis Eiropas kultūrā. Daugavpils, Latvijā, 4.aprīlis, 2008. 
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 67. Олехнович Д. Граница которая объединяет: Латвия – 

Беларусь в годы второй мировой войны. Международная 

научная конференция: Беларусь и Германия: история и 

современность. Minska, 26.aprīlis, 2008. 

 68. Oļehnovičs D. Antisemītisma izpauńanas Latvijā. Latgales 

piemērs. 1940.–1945. Holokausta mācības metodikas 

problēmas un diskriminācija. Daugavpils, Latvija, 9.-10.aprīlis, 

2008. 

 69. Олехнович Д. Русские Латвии в системе национал-

социалистической пропаганды (по материалам 

периодической печати). Нацистская война на 

уничтожение на северо-западе СССР: региональный 

аспект (Nacistu iznicināńanas karń PSRS ziemeļrietumos: 

reģionālais aspekts), Pleskava (Krievija), 10.-11.12.2009. 

 70. Олехнович Д. Они враги!: компаративный анализ 

антисемитской и антирусской пропаганды в периодической 

печати Латвии в годы нацистской оккупации. Россия и 

Европа в 1939 году. Советско-Германский договор о 

ненападении – вынужденный компромисс или 

долговременная стратегия (Krievija un Eiropa 1939.g.: 

Padomju – Vācijas neuzbrukńanas līgums – nepiecieńamais 

kompromiss vai ilglaicīga stratēģija), Pleskava (Krievija), 08.-

09.10.2009. 

 71. Олехнович Д. Образ русских в системе национал-

социалистической пропаганды: пример газеты „Tēvija‖ 

Starptautiskā zinātniskā konference „XV Slāvu lasījumi”, 

Daugavpilī, 19. – 21.05.2010. 

 72. Олехнович Д. Образование и пропаганда: период нацистской 

оккупации на территории Латвии. International Scientific 

Workshop Innovative Methods in Humanities and Social 

Sciences, Daugavpils, 04. – 06.06.2010. 

 73. Olekhnovitch D. Russians as seen by Russians: Peculiarities of 

Russians' Ethnic Self-Identification in Eastern Latvia (on the 

basis of oral history sources). Russian Minorities in the Baltic 

States: Context of the Policy of Recognition, Rīga, 27.09.2010. 

 74. Oļehnovičs D. Latvian and Russian historian: political discourse. 

Latvian – Russian History Policy: Designing a Roadmap for 

Détente. Maskavā, 11.11.2010. 

 75. Oļehnovičs D. Baznīca Latgalē II pasaules karā (pēc laikraksta 

Latgolas Bolss materiāliem). Latgales Pētniecības institūta 

XVIII zinātniskā konference. Daugavpilī, 17.12.2010. 

 76. Oļehnovičs D. Reliģija kā propagandas sistēmas elements: pēc 

avīzes „Tēvija‖ materiāliem (1941–1945). Starptautiskā 

zinātniskā konference „XXI zinātniskie lasījumi‖. Daugavpilī, 

28.-29.01.2011. 

 77. Олехнович Д. Первая мировая война в системе нацистской 

пропаганды (по материалам периодической печати). 

Первая мировая война в судьбах России и Латвии). Rīga, 

05.02.2011.  

 78. Олехнович Д. Еврейская общественно-политическая жизнь 

Латвии в межвоенный период: антисемитское видение. 

Baltijas ebreju izglītotības un sabiedriskās dzīves aspekti pirms 

2.Pasaules kara. Rīga, 14.-16.03.2011. 

  

AKTIVITĀTES  

Piedalīšanos zinātniski pētnieciskajos projektos  

 1999.gada novembris – 

2001.gada maijs 

Līdzdalība projekta Kolaboracionisma un pretošanās dilemmas. 

Daugavpils 1940 - 46 īstenońanā, finansē ―The Leverhulme Trust‖ 

(Lielbritānija). Vadītājs – prof.G.Swain (UWE, Bristol, UK); 
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 2003.gada janvāris – jūnijs Līdzdalība projekta Upuri, Glābēji, Liecinieki, Kolaboracionisti un 

Vainīgie = Victims, Rescuers, Witness, Collaborators and 

Perpetrators īstenońanā, finansē "United States Holocaust Memorial 

Museum". Koordinators: Nathan Beyrak (USAHM European 

Project Director);  

 2003.gada augustā Līdzdalība projekta Novada vēstures mācīšana skolā īstenońanā, 

finansē European Standing Conference of History Teachesr's 

Associations [izsniegta apliecība Nr.962, 07.08.2003.]; 

 2005.gads Līdzdalība projekta Dviete 2005 īstenońana. Finansē Daugavpils 

Universitātes Zinātľu daļa. Īsteno: Daugavpils Universitātes 

Humanitāras fakultātes Vēstures katedras Mutvārdu vēstures Centrs. 

Vadītāja – asoc.prof.I.Saleniece. Finansē – Daugavpils Universitātes 

Zinātľu daļa (reģ.nr. – 05.28.) 

 2004.gada aprīlis – 2005.gada 

janvāris 

Līdzdalība projekta Saliena 2004 īstenońana. Finansē Daugavpils 

Universitātes Zinātľu daļa. Īsteno: Daugavpils Universitātes 

Humanitāras fakultātes Vēstures katedras Mutvārdu vēstures Centrs. 

 2003.gada 30.jūnijs – 04.jūlija Piedalīńanos Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes 

Vēstures katedras un Vaboles pagasta rīkotājā mutvārdu vēstures 

ekspedīcijā Vabole 2003 [ekspedīcijas vadītājas vietnieks].  

 2004.gada 28.junijs – 02.jūlijs Piedalīńanos Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes 

Vēstures katedras un Salienas pagasta rīkotājā mutvārdu vēstures 

ekspedīcijā Saliena 2004 [ekspedīcijas vadītājas vietnieks] 

 2005.gada 27.jūnijs – 

01.jūlijs 

Piedalīńanos Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes 

Vēstures katedras un Dvietes pagasta rīkotājā mutvārdu vēstures 

ekspedīcijā Dviete 2005 [ekspedīcijas vadītājas vietnieks] 

 2004.gada marta - maijā Līdzdalība projekta "Izglītota jaunatne darba tirgu" īstenońana, 

finansē Daugavpils Pilsētas Dome. Vadītājs - prof.V.Meľńikovs 

(DU);  

 2004.gada 2. – 4.decembris Līdzdalība projektā The Integration of Society in Latvia = 

Sabiedrības integrācija Latvijā īstenońanā. Finansē – EUROCLIO / 

MATRA European Standing Conference of History Teachesr's 

Associations [izsniegta apliecība 04.12.2004.]; 

 2004.gada decembris – 

2008.gada decembris 

Līdzdalība projekta Latgale kā robeţsituāciju fenomens īstenońanā, 

(LR IZM projekta Letonika apakńprijekts Latgales multikultūralās 

situācijas izpēte (Reģ. nr. 01-46/2004 - 186. Vadītāja – 

prof.Z.Ikere). Finansē – Latvijas Zinātľu akadēmija. 

 2005.gada jūnijs – 2008.gada 

decembris 

Līdzdalība apakńprojekta Ebreju teksts baltu un slāvu kultūras telpā 

īstenońanā, (LZA, Reģ. nr. 05-21/4). Vadītāja – prof.Z.Ikere, 

doc.E.Vasiļjeva). Finansē – Latvijas Zinātľu akadēmija. 

 2007.gada janvāris – 2007.gada 

decembris 

Līdzdalība projekta „Austrumlatvijas etnisko grupu kolektīvās un 

individuālās identitātes mijiedarbības kā pilsoniskās sabiedrības 

attīstības faktors” īstenońanā. Finansē – Latvijas Zinātľu 

akadēmija. Nr. 07.2103. 

 2007.gada janvāris – 2008.gada 

decembris 

Līdzdalība projektā Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālas 

programmas „Darba tirgus pētījumi” projektā „Labklājības 

ministrijas pētījumi” projekts Latvijas un tās reģionu darba tirgus 

specifiskās problēmas. Finansē – ESF un Latvijas Republikas 

Labklājības ministrija. Vadītājs - Dr.habil.sc.ing. P.Rivņa. 

 2007.gada janvāris – 2007.gada 

decembris 

Līdzdalība projekta „Latvijas 20.gs. Vēsture mutvārdu vēstures 

avotos”. Finansē – Latvijas Zinātľu padome. 

 2007.gada janvāris – 2007.gada 

decembris 

D.Oļehnovičs līdzdalība projekta Latgales multikulturālās situācijas 

izpēte. Finansē – Latvijas Zinātľu padome. LZP Nr. 01-46/2004-

186 

 2007.gada 25. – 30.jūnijs Piedalīńanos Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes 

Vēstures katedras un Subates pańvaldības rīkotājā mutvārdu 

vēstures ekspedīcijā Subate 2007 [ekspedīcijas vadītājas vietnieks] 

 2008. gada 14. – 18.aprīlī Piedalīńanos LZP Zinātniski pētnieciskajā projektā Daugavpils 

Universitātes 51. starptautiskā zinātniskā konference. [vadītājs] 

 2008.gada 30.jūnijs – 5.jūlijs Piedalīńanos Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes 

Vēstures katedras un Subates pańvaldības rīkotājā mutvārdu 

vēstures ekspedīcijā Akniste 2007 [ekspedīcijas vadītājas vietnieks] 
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 2008.gada 1.oktobris – 2009. 

gada 30.jūnijs 

Latgales reģiona TOP 10 jautājumi Eiropas Savienībai [finansē – 

Sabiedrības integrācijas fonds, kopumā ir veiktas diskusijās 

Līvānos, Dagdā, Ludzā, Krāslavā, Viļānos, Rēzeknē u.c.). 

 2009.gada 21.janvāris – 21.marts Zinātniski pētnieciskais projekts Atcerēties, aizmirst, izdomāt. 

Finansē - Konrad Adenauer Stiftung. 

 2010.gada marts – 2011.gada 

janvāris 

Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana LU 

2010/10_B_ESF 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, 

ESS2009/88. Pētnieks. 

 2010.gada 05. – 10.jūlijs Piedalīńanos Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes 

Vēstures katedras un Subates pańvaldības rīkotājā mutvārdu 

vēstures ekspedīcijā Preiļi 2010 [ekspedīcijas vadītājas vietnieks] 

 2010.gada februāris – 2011.gada 

februāris 

Holocaust Remembrance in Latgale. Finansē – Friedrich Ebert 

Stiftung. Pētnieks. 

 2010.gada februāris – 2010.gada 

decembris. 

Die nationalsozialistische Okkupationspresse in den besetzen 

Gebieten der Sowjetunion, 1941-1944. Finansē - Konrad Adenauer 

Stiftung un Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Pētnieks. 

 2010.gada novembris – 

decembris. 

Līdzdalība projektā „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju 

administratīvās kapacitātes stiprināšana. Finansē – ESF (Nr. 

1DP/1.5.2.2.2./10./APIA/SIF/020. Lektors. 

Staţēšanās ārvalstis  

 26.11.– 18.12.2001. Staņējos Jūdaikas un biblistikas centrā ―Sefer‖ Maskavā, 

programmā ―Holokausts Latvijā‖. Apmeklēto lekciju skaits – 42 

ak.st. 

 19.08. – 28.08.2003. Staņējos Starptautiskā Zalmana Universitāte Kijevā – Vorzeļā, 

programmā "Daņi propagandas aspekti". Apmeklēto lekciju skaits – 

22 ak.st. 

 31.01.– 12.02.2010. International Seminar in Holokaust stumdies. Rīkoja Izraēlas 

Holokausta muzejs Yad Vashem (Vārds un Piemiľa), sadarbībā ar 

ICHEIC Humanitarians Fund; finansētājs – Adelson Family 

Foundation, Jeruzaleme (Izraēla). Apmeklēto lekciju skaits – 100 st. 

Darbs ārvalstu arhīvos 

 26.11.– 18.12.2001. Krievijas Federācijas Valsts arhīvs, Maskava, Krievija 

Avotu bāzes analīze; 

 3.10. – 8.10.2007. Baltkrievijas Nacionālajā arhīvā, Minska, Baltkrievija, Avotu bāzes 

analīze; 

 2.12. – 16.12.2007. Krievijas Federācijas Sociālpolitiskais vēstures arhīvs, Maskava, 

Krievija, Avotu bāzes analīze;  

 2.12. – 16.12.2007. Krievijas Federācijas vēstures arhīvs, Maskava, Krievija 

Avotu bāzes analīze;  

 2.12. – 16.12.2007. Krievijas Federācijas Nacionālā bibliotēka, Maskava, Krievija 

Avotu bāzes analīze.  

   

 

Redkolēģijas loceklis 

 

 - Daugavpils Universitātes konferences Vēstures mācību aktualitātes 

skolā rakstu krājumā.- Daugavpils: Saule, 2001. 

- Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras 

krājums Vēsture = History.- Daugavpils: Saule, 2002.- VI krājums; 

- Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras 

krājums Vēsture = History.- VII krājums.- Daugavpils: Saule, 

2004; 

- Холокост в Латгалии.- Даугавпилс, 2003 [atbildīgais redaktors]; 
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- 45.Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku konferences 

materiāli = Proceedings of the 45th Daugavpils University Young 

Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2004. [atbildīgais 

redaktors] 

 - Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras 

krājums Vēsture = History.- VII krājums.- Daugavpils: Saule, 

2004; 

 - Reģionālais ziľojums. Pētījumu materiāli.- Daugavpils: Saule, 

2004.- Nr.1. 

- Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konferences 

materiāli = Proceedings of the 46th Daugavpils University Young 

Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2005 

- Vēstures mācību aktualitātes skolā. Metodiskās konferences 

materiāli.- Daugavpils: Saule, 2005. 

 - Tiesību pārkāpumu sekas publiskajos un privātajos tiesības. 

Zinātnisko rakstu krājums / Zin.red. Zahars V.- Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2006 

[ISBN – 9984 – 14 323 – 6]   

- Ebreju teksts Eiropas kultūra / Red.E.Vasiļjeva.- Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2006 

[ISBN – 9984 – 14 – 330 – 9] 

- Barńevskis A. (Ed.) Proceedings of the 50
th 

International Scientific 

Conference of Daugavpils University. Daugavpils, 2008. 

- Barńevskis A. (Ed.)Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās 

zinātniskās konferences tēzes =Abstracts of the 50
th 

International 

Scientific Conference of Daugavpils University = Тезисы 50-ой 

международной научной конференции Даугавпилсского 

университета. Daugavpils, 2008. arī 

http://dukonference.lv/98789791.pdf 

- Jermolajeva E. (red.) Reģionālais ziľojums. Pētījuma materiāli. 

Daugavpils, 2008. [ISBN 978-9984-14-440-6] 

 Jermolajeva E. (atb.red.); Dmitrijs Oļehnovičs (red.) Reģionālais 

Ziľojums. Pētījumu materiāli. Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2009. [ISBN 978-

9984-14-440-5] 

  Barńevskis A. (red); Dmitrijs Oļehnovičs  (sast.)Daugavpils 

Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = 

Proceedings of the 50th International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Psychology and Didactics. Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2009. 

[ISBN 978-9984-14-426-9] 

  Barńevskis A. (red); Dmitrijs Oļehnovičs  (sast.) Daugavpils 

Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = 

Proceedings of the 50th International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Law and Humanities. Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2009. 

[ISBN 978-9984-14-424-5] 

http://dukonference.lv/98789791.pdf
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  Barńevskis A. (red); Dmitrijs Oļehnovičs  (sast.) Daugavpils 

Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = 

Proceedings of the 50th International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Social Sciences. Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2009. [ISBN 978-

9984-14-423-8] 

  Barńevskis A. (red); Dmitrijs Oļehnovičs (sast.) Daugavpils 

Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = 

Proceedings of the 50th International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Nature. Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2009. [ISBN 978-

9984-14-422-2] 

  Barńevskis A. (red); Dmitrijs Oļehnovičs (sast.) Daugavpils 

Universitātes 51. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = 

Abstracts of the 51st International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2009.  

  Soms H. (atb.red.); Dmitrijs Oļehnovičs (red). Vēsture: avoti un 

cilvēki. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XVIII 

starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XII = History: 

Source and Person. Proceedings of the 18th International Scientific 

Readings of the Faculty of Humanities of Daugavpils University: 

History XII, Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 

apgāds „Saule‖, 2009. 

  Oļehnovičs D., (sast.) Daugavpils Universitātes 51. starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 51st 

International Scientific Conference of Daugavpils University. 

VOLUME 1. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2010. [ISBN 978-9984-14-480-1] 

  Oļehnovičs D., (sast.) Daugavpils Universitātes 51. starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 51st 

International Scientific Conference of Daugavpils University. 

VOLUME 2. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2010. [978-9984-14-481-8] 
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Tehniskais redaktors  

 - Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures 

katedras krājumos: VI krājums.- Daugavpils: Saule, 2002 

[plānots]; V krājums.- Daugavpils: Saule, 2001; IV krājums.- 

Daugavpils: Saule, 2000; III krājums.- Daugavpils: Saule, 

2001; 

- Bartele T., Ńalda V. Latvieńi Maskavā. 1915-1922.- 

Daugavpils: Saule, 2001;  

- Saleniece I. Latvijas Republikas skolu politika (1918-1934).- 

Daugavpils: Saule, 2002. 

- Кузнецова Т. Латышский крестьянский союз 1917 – 1934: 

Знакомый незнакомец; 

- 45.Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku konferences 

materiāli = Proceedings of the 45th Daugavpils University 

Young Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2004 

- Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konferences 

materiāli = Proceedings of the 46th Daugavpils University 

Young Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2005 

 - Vēstures mācību aktualitātes skolā. Metodiskās konferences 

materiāli.- Daugavpils: Saule, 2005. 

   

CITA NOZĪMĪGA PIEREDZE 

Līdzdalība zinātnisko konferenču  

Programmas un Rīcības komitejas 

 - Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII 

Zinātnisko lasījumu rīcības komitejas loceklis; 

- Daugavpils Universitātes 47.Jauno zinātnieku konferences 

Programmas komitejas loceklis [priekńsēdētāja vietnieks]; 

- Daugavpils Universitātes 47.Jauno zinātnieku konferences 

rīcības komitejas loceklis [priekńsēdētāja vietnieks]. 

- Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konferences 

Programmas komitejas loceklis [priekńsēdētāja vietnieks]; 

- Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konferences 

rīcības komitejas loceklis [priekńsēdētāja vietnieks]. 

 - Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures 

katedras Mutvārdu vēstures centra Starptautiskā zinātniskā 

semināra Krievu minoritāte Latvijā un Igaunijā mutvārdu 

vēstures spogulī [priekńsēdētājas vietnieks]. 

- Starptautiskās zinātniskās konferences Consequences of Rights 

Infringements in Public and Private Law [rīcības komitejas 

loceklis] 

- Starptautiskā zinātniskās konferences Latgale kā 

robeţsituācijas fenomens. I Letonikas kongress [rīcības 

komitejas loceklis] 

- Starptautiskā zinātniskā konference „Ebreju teksts” Eiropas 

kultūrā = The „Jewish text” in European Culture [rīcības 

komitejas loceklis] 
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- Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskā zinātniskā 

konference = 50
th 

International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Daugavpils, 2008.gada 17.-19.maijs 

[rīcības komitejas priekńsēdētājs]  

 - Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā zinātniskā 

konference = 51
st 

International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Daugavpils, 2009.gada 14.-16.aprīlis 

[rīcības komitejas priekńsēdētājs] 

 - Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskā zinātniskā 

konference = 52
th 

International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Daugavpils, 2010.gada 14.-16.aprīlis 

[rīcības komitejas loceklis] 

 - Muzeja „Rīgas geto‖ ekspozīcijas zinātniskais konsultants 

(2010.gads). Muzejs atklāts – 2010.gada 21.septembrī  
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 Europass 

curriculum vitae 

  

 

 Personas informācija 

 

Vārds / Uzvārds   Ostrovska Inta 

Adrese  Saules 37-21, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis  +371 54 20032; +371 54 28629  

Fakss  +371 54 28629 

E-pasts  intinsho@inbox.lv 

Pilsonība  latviete 

Dzimńanas datums  05/02/1968 

Dzimums  sieviete 

 

 

Darba pieredze 

Laika periods  2001- līdz ńim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats  Lektore Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātē 

Galvenie pienākumi  Vadu studiju kursus „Izglītība un jaunatnes socializēńanās‖, ―Personāla 

vadība‖, ―Mūsdienu organizācijas vadības problēmas‖, ―Vadības 

socioloģija‖, ―Socioloģija‖, ―Makrosocioloģiskās teorijas‖, ―Lietińķā 

socioloģija‖, ―Izglītības socioloģija‖, ―Jaunatnes socioloģija‖, „Darba 

tirgus un nodarbinātība‖  u.c.,  vadu studiju, bakalaura un maģistra 

darbus utt. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Daugavpils Universitāte, Vienības 13, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Nozare  Izglītība 

 

Laika periods  1999- 2009 

Profesija vai ieľemamais amats  Lektore, stundu pasniedzēja Latvijas Universitātē 

Galvenie pienākumi  Vadīju studiju kursus ―Ekonomikas pamati‖, ―Filozofijas pamati‖, 

―Bērna socializācija pirmskolā‖ u.c., vadīju studiju, bakalaura, 

maģistra darbus 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Latvijas Universitātes Latgales filiāle, Smilńu 90-204, LV-5400, 

Daugavpils, Latvija 

Nozare  Izglītība 

 

Laika periods  2002- līdz ńim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats  Lektore, stundu pasniedzēja Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un 

biznesa administrācijas augstskolā 

Galvenie pienākumi  Vadu studiju kursus ―Vadībzinību pamati‖, ―Socioloģiskie pētījumi‖, 

vadu studiju, bakalaura, maģistra darbus 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 RSEBAA Daugavpils filiāle, Mihoelsa 47, LV-5400, Daugavpils , 

Latvija 

Nozare  Izglītība 

 

Laika periods 

  

1997-2001 

Profesija vai ieľemamais amats  Lektore Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Ekonomikas nodaļā 

Galvenie pienākumi  Studiju kursi ―Menedņmenta pamati‖, ―Lietińķā socioloģija‖ 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Vienības 13, LV-5400, 

Daugavpils, Latvija 
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Nozare  Izglītība 

 

Laika periods  1994-2001 

Profesija vai ieľemamais amats  Metodiķe  Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Socioloģisko 

pētījumu laboratorijā 

Galvenie pienākumi  Darbs ar socioloģisko informāciju, metodiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Vienības 13, LV-5400, 

Daugavpils, Latvija 

Nozare  Izglītība 

 

Laika periods  1992-1994 

Profesija vai ieľemamais amats  Vecākā laborante  Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Socioloģisko 

pētījumu laboratorijā 

Galvenie pienākumi  Darbs ar socioloģisko informāciju, metodiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Vienības 13, LV-5400, 

Daugavpils, Latvija 

Nozare  Izglītība 

 

 

Izglītība 

Laika periods  1999-2003 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

 Studijas doktorantūrā, pedagoģijas nozare, sociālas pedagoģijas 

apakńnozare 

   

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Latvijas Universitāte, Raiľa bulvāris 19, LV-1000, Rīga, Latvija 

Valsts vai starptautiskās 

klasifikācijas līmenis 

 2003- pabeigtas teorētiskās studijas (akadēmiskā izziľa Nr.A23-IM-

6011/409), promocijas darbs aizstāvēts 2011.gada 2.martā  

   

Laika periods  1995 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

 Maģistra diploms (Nr.000143), pedagoģijas maģistrs pedagoģijas 

teorijas un vēstures apakńnozarē 

   

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Vienības 13, LV-5400, 

Daugavpils, Latvija 

   

Laika periods  1994 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

 Bakalaura diploms ( Nr.000211), pedagoģijas bakalaurs 

   

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Vienības 13, LV-5400, 

Daugavpils, Latvija 
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Laika periods  1986-1991 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

 Diploms (Nr.520181), krievu valodas un literatūras un latvieńu valodas 

skolotāja 

   

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Vienības 13, LV-5400, Daugavpils, 

Latvija 

   

 

 Prasmes 

 

Dzimtā valoda  Latviešu valoda un latgaliešu valoda 

 

 Citas valodas 

Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis
 (*)

   Klausīńanās Lasīńana dialogs monologs  

 

Krievu valoda   pilnībā  pilnībā  pilnībā  pilnībā  pilnībā 

 Angļu valoda   labi  labi  vidēji  vidēji  vidēji 
(*) 

Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 

 

Sociālās prasmes  Daugavpils Universitātes Arodbiedrības organizācijas priekńsēdētāja 

vietniece 

Daugavpils Universitātes Satversmes priekńsēdētāja vietniece 

 

 

Organizatoriskas prasmes  Esmu vadījusi zinātniski pētniecisko projektu ―Jaunatne pāreja no 

izglītības uz darba tirgu‖ (2002.,  IZM projekts TOP12/02) 

Zinātniski pētnieciskajos projektos esmu piedalījusies kā pētniece un 

izpildītāja: 

        -      IZM projekts (Nr. 5-8/08.12) „Jaunatnes socializācija un 

dzīves ceļń‖ (2008) 

- Zin. proj. (Nr.06.2031) „Kapitāls socioloģiskajā aspektā: 

pētījuma teorētiskais pamatojums un operacionālie parametri‖ 

(2006-2008) 

- Zin.proj. (Nr.5-20/07.10) „Latvijas un tās reģionu izglītības 

specifiskās problēmas‖ (2007) 

- LZP grants (NR.07.2101) ‖Latvijas societālās kultūras 

mērīńana kopējā un reģionālajā             griezuma‖( 2006) 

- LZP grants (Nr.041232) ―Laika vadīńana un organizēńana 

uzľēmumā‖ (2003-2005) 

- DU SZF SPI  pētījums ―Cilvēka drońība un tautas attīstība‖ 

(2003-2004) 

- DU SZF SPI projekts ―Daugavpils izglītotā jaunatne vietējā 

un Eiropas darba tirgū‖(2004) 

- Starptautiskais pētījums (Nr.5H02C02221)―Reģionu 

konkurētspēja‖(2001-2003) 

- Valsts nozīmes pētniecības projekts (LZP Nr.01-0367) 

―Finansu socioloģija‖( 1999-2002)  

- u.c. 

Esmu piedalījusies vairāku starptautisku zinātnisku konferenču un 

semināru orgkomitejā, zinātnisko un metodisko izdevumu redakcijās. 

 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

276 

Datora lietońanas prasmes  Iemaľas darbā ar datoru ( WindoWs, Excel, Power Point) 

 

   

Cita nozīmīga pieredze  1999, septembris- PHARE programmas 98-0471.00 kursi ―Public 

Service Delivery‖ Latvijas Valsts administrācijas skolā (iegūts 

sertifikāts) 

1999, augusts- PHARE programmas 98-0471.00 kursi ―Human 

Resource Managament‖ Latvijas Valsts administrācijas skolā (iegūts 

sertifikāts) 

2000,decembris- Valsts Administrāciias skolas kursi „Personāla 

vadība‖ (sertifikāts Nr.12) 

 

Autovadītāja apliecība  B kategorija 

 

Papildu informācija 

 

 

Zinātniskās publikācijas 

 1994- pieńķirta mērķprogrammas ―SWH izglītībai, zinātnei un 

kultūrai‖ veicināńanas stipendija (apliecība S-M Nr.M-0052) 

2009- ESF projekta mērķstipendija  „Atbalsts Daugavpils Universitātes 

doktora studiju īstenońanai‖ 

Vienońanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015 

 

 

1. Ostrovska I. Izglītības sistēmas loma reģiona ekonomiskās 

depresijas pārvarēńanā // Starptautiskās konferences ―Centrālās un 

Austrumeiropas valstu Ekonomiskās integrācijas problēmas 

Eiropas Savienībā‖ tēzes. – Rēzekne, 1999. 124.-126. lpp. 

2. Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta ietekme uz 

radońas personības atīstību Latgalē// Starptautiskās konferences 

―Radońa personība‖ zinātniskais rakstu krājums.– R., 2000. – 246. 

– 250. lpp. 

3. Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta loma jaunatnes 

adaptācijas procesā// Starptautiskās konferences ―Sadarbība un 

kompetence izglītībā ―rakstu krājums.– Jelgava, 2000. – 234. –

239.lpp.  

4. Ostrovska I. Skolēna socializācijas problēmas// DPU EN 

pasniedzēju un studentu zinātniski metodiskās konferences 

―Akadēmiskās izglītības porblēmas universitātē‖ rakstu krājums. – 

Daugavpils, DPU, EN, Saule, 2001., 8 – 10 lpp. 

5. Ostrovska I. Latgales reģiona jaunieńu attieksme pret 

izglītību// Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

―Personība. Laiks. Komunikācija‖ materiāli. – Rēzekne, 2001., 

113 –119. lpp. 

6. Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta transformācija 

Latvijas iedzīvotāju skatījumā// Starptautiskās konferences. ― 

Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, 

tendences, rezultāti‖ rakstu krājums. – Rīga, 2001., 297 –302. lpp. 

7. Ostrovska I. Spriedzes faktori sociālajā konfliktā (Latgales 

iedzīvotāju skatījumā)// Starptautiskās konferences ― Konflikta 

teorija un prakse multinacionālā sabiedrībā‖ materiāli. – Rīga, 

2001., 254 –261. lpp. 

8. Ostrovska I. Latgales jaunieńu adaptācijas procesa daņi 

aspekti, pārejot no izglīttības uz nodarbinātību// Starptautiskās 

konferences ‖IT laikmets: jaunatne un sociālās izmaiľas‖ 

materiāli. – Rīga, 2001., 155 – 162.lpp. 
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9. Ostrovska I. Latgales iedzīvotāju socializacijas specifika 

pārejas periodā (1994. – 1998.)// Zinātnisko rakstu krājums ― 

Vispārīgā didaktika un audzināńana‖. – Rīga, 2001., 64 – 68.lpp. 

10. Ostrovska I. The Role of Education as a Social Institution in 

the Development of the Latgale Region in the Transition Period. – 

Gr.: Humanities and Social Science Latvia. Regional identity of 

Latgale. – Rīga, 3(36)2002, 81. – 89. lpp.  

11. Ostrovska I. Latgales jaunieńu adaptācijas procesa daņi 

aspekti, pārejot no izglītības uz nodarbinātību. – Gr.: 

Starptautiskās konferences rakstu krājums „Atmiľa 

kultūrvēsturiskā kontekstā‖. – Daugavpils, Saule, 2002., II daļa, 

11. – 18. lpp. 

12. Ostrovska I. Sociālās spriedzes faktori Latgales jaunieńu 

vērtējumā. – Gr.: Decade of Reform: Achievments, Challenges, 

Problems. - Rīga, LU PPI un ATEE, 2002., 412. – 421. lpp. 

13. Ostrovska I. Izglītības nozīme reģiona konkurentspējas 

aspektā. – Gr.: Reģionu konkurētspēja. – Daugavpils, DU SZF, 

Saule, 2002., II daļa, 34. – 42 lpp. 

14. Ostrovska I. The Regional aspect of the significance of 

education. – Gr.: Teacher education in XXI century: changing and 

perspectives. (international Scientific Conf.) – Shaulai, Lithuania, 

2002. – p. 311-316.  

15. Ostrovska I. The role of education in rising of regions 

competitiveness (on Latvia‘s example). – Gr.: Przedsiebiorczosc i 

innowacyjnosc jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego 

(International scientific conf). – Wloclawek, Poland, 2002. – p. 

469 – 474 

16.  Ostrovska I., Boroľenko V. Jaunatne ceļā no izglītības uz 

darba tirgu (monogrāfija). – Daugavpils: Saule, 2004.- 119 lpp. 

17. Островска И. Некоторые проблемы перехода молодѐжи 

от образования на рынок труда (на примере Латвии). – Gr.: 

Celowiek a rynek. – Lublin, Poland, 2004. – p. 202. – 210. 

18. Ostovska, A. Ivanovs, D. Oļehnovičs Ieteikumi Daugavpils 

Universitātes socioloģijas studiju programmas studiju darbu, 

bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanai. - Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes izdevniecība „Saule‖, 2005. 20 lpp. 

19. Oстровска И. Трансформация образования как 

социального института в Латвии. -  Gr.: Religia a gospodarka 

(red. S.Partickis), T. II. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005. 262.-

269.lpp. 

20. Ostrovska I., Gorbaceviča L.., Boroľenko V. ―Laika 

vadīńana un organizēńana uzľēmumos‖. LZP Ekonomikas un 

juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Latvijas 

Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu 

komisija, Nr. 11.- Rīga, 2006, 62-63. lpp. 

21. Островска И. „Роль образования в создании 

социального капитала‖. –Gr.:Nowa ekonomija a spoleczenstwo, 

T2. -Lublin, Poland, 2006, стр.353-357. 
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22. Ostrovska I., Lavriľenko O. „Jaunā ekonomika un 

sabiedrība‖. // Sociālo zinātľu vēstnesis‖ 2006/2 (4).- Daugavpils: 

DU Akadēmiskais apgāds „Saule‖., 2006., 163.-166.lpp. 

23. Ostrovska I., Lavriľenko O. Jaunā ekonomika un sabiedrība 

(starptautiskās zinātniskās konferences piezīmes). Sociālo zinātľu 

vēstnesis 2006/2(6). -Daugavpils: DU Akadēmiskaisd apgāds 

„Saule‖.-2006., 163.-166.lpp. 

24. Ostrovska I. The role of Education in the Creation of Social 

Capital // Uncertain Transformations – New Domestic and 

International Challenges. Proceedings of the International 

conference (editors: Ņ.Ozoliľa, N.Muiņnieks). – Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2007. - 123.-127. lpp. 

25. Островска И. „Образование как институт гражданского 

общества.// “Nowoczesnošč Ponowoczesnošč”. t. 2. – Lublin: 

Wydawnictwo KUL, 2007., 246.-250. p. 

26.  Ostrovska I., Lavriľenko O. Ekonomikas doktorantu 

konferences Daugavpils Universitātē kļūst par tradīciju. // Sociālo 

zinātľu vēstnesis 2007/1(5).- Daugavpils: DU Akadēmiskais 

apgāds ―Saule‖. – 2007.,150.-161. lpp.  

28. Ostrovska I. „Jaunieńi un izglītība Latvijā audzināńanas 

socioloģijas aspektā‖. // Sociālo zinātľu vēstnesis /2 (6). ).- 

Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds ―Saule‖. – 2008., 147.-162. 

lpp. 

29. Ostrovska I. „Latgales jaunieńu attieksme pret izglītību 

audzināńanas socioloģijas kontekstā‖. // Letonikas II kongress. 

Sekcija Daugavpils Universitātē „Latgales sabiedrība attīstības 

lokos: valodas politika, juridiskie, socioloģiskie, vēsturiskie 

(dzīvesstāstu) aspekti.‖ Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds 

„Saule‖. -2008., 123-143. lpp. 

30. Ostrovska I., Paľina L. „Augstākā izglītība kā cilvēkkapitāla 

veidońanās pamatfaktors Latvijas reģionos.‖ // 2. starptautiskās 

starpdisciplinārās zinātniskās konferences „Sabiedrība. Veselība. 

Labklājība.‖ tēzes. –Rīga: RSU izdevniecība. -2008., 60.lpp. 

31. Ostrovska.I., Vorobjovs A. „Peculiarities of Education Mental 

Evalution  from the Point of View of Inhabitants of Latvian 

Regions‖. // Regional Review / 5 (2009). – Daugavpils: DU 

Akadēmiskais apgāds ―Saule‖. -2010., 52.-67. lpp. 

32. Ostrovska I., Vorobjovs A. „Izglītība kā mentālā vērtējuma 

kritērijs Latvijas jaunieńu skatījumā.‖ //DU 51.starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. 2010, -Daugavpils: 

Akadēmisakais apgāds «Saule‖. 

33. Островска И., Ворбьев А. Мотиваторы в образовании 

жителей Латвии.// Partnerstwo i wspolpraca a kryzys 

gospodarczo-spoleczny w Europie skrodowej i wschodneiej”. t. 2. 

– Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010., 244.-251. p. 

34. Oстровска И., Олехнович. Д. Демократия VS. Вождизм: 

особенности локальной политической культуры в период 

глобального экономического кризиса.// Partnerstwo i 

wspolpraca a kryzys gospodarczo-spoleczny w Europie skrodowej 

i wschodneiej”. t. 2. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010., 705.-

710. p. 

35. Ostrovska I., Vorobjov A. Latvian population education 

evolution in context of sociology of upbringing.// International 

scientific workshop „Innovative methods in humanities and social 

sciences‖ 
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36. Ostrovska I., Oļehnovičs D. Propoganda and education: naci 

year in Latvia. .// International scientific workshop „Innovative 

methods in humanities and social sciences‖ rakstu krājumā. 

37. Воробьев А.В., Воронов В.В., Островска И.В. 

«Эффективность современной образовательной системы 

Латвии в оценках ее населения». \\Балтийский регион. –

Калининград: РГУ им. И.Канта. 2010\3, стр. 66-75. 

Iesniegts publicēšanai 

1. Воробьев А.В., Воронов В.В., Островска И.В. 

Нереализованные жизненные сценарии в оценках 

образования жителями Латвии. // В журнале «Социология 

образования». ISSN 1561-2465. 

2. Ostrovska I., Vorobjov A. Latvian population education 

evolution in context of sociology of upbringing.// International 

scientific workshop „Innovative methods in humanities and 

social sciences‖ rakstu krājumā. 

3. Ostrovska I., Oļehnovičs D. Propoganda and education: naci 

year in Latvia. .// International scientific workshop „Innovative 

methods in humanities and social sciences‖ rakstu krājumā. 
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Europass 

Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

Vārds / Uzvārds  Artis Pabriks  

Adrese Jūrmala, (Latvija) 

Dzimńanas datums 22/03/1966 

Dzimums Vīrietis  

  

Darba pieredze  

Laika periods 03/11/2010 →  

Profesija vai ieľemamais amats LR aizsardzības ministrs 

  

Laika periods 12/11/2007 - 02/11/2010  

Profesija vai ieľemamais amats 9. Saeimas deputāts 

  

Laika periods 01/01/2008 - 2010  

Profesija vai ieľemamais amats Profesors 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola 

  

Laika periods 10/02/2010 - 12/03/2010  

Profesija vai ieľemamais amats OSCE/ODIHR Vēlēńanu novērońanas misijas vadītājs 

Valsts Tadņikistāna 

  

Laika periods 21/07/2004 - 18/10/2007  

Profesija vai ieľemamais amats LR ārlietu ministrs 

  

Laika periods 20/02/2006 - 10/04/2006  

Profesija vai ieľemamais amats Vēlēńanu novērońanas komisijas vadītājs 

Valsts Melnkalne 

  

Laika periods 10/04/2004 - 21/07/2004  

Profesija vai ieľemamais amats 8.Saeimas deputāts 

  

Laika periods 01/01/2002 - 21/07/2004  

Profesija vai ieľemamais amats Latvijas pārstāvja vietnieks ECRI (Councile of Europe) 

Pilsēta Strasbūra  

  

Laika periods 2003 - 2004  

Profesija vai ieľemamais amats Politikas analītiķis 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centrs 
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Laika periods Kopń 2001   

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors politoloģijā 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola 

  

Laika periods Kopń 1997  

Profesija vai ieľemamais amats Docents, asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola 

  

Laika periods 1996 - 1997  

Profesija vai ieľemamais amats Pirmais rektors, docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola 

  

Laika periods 1994  

Profesija vai ieľemamais amats Ārńtata lektors 

Darba vietas nosaukums un adrese Aarhus universitātē 

(Dānija) 

  

Izglītība  

Laika periods 1996  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Doktora grāds politikas zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Aarhus universitāte 

(Dānija) 

  

Laika periods 1992  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Vēstures un filosofijas fakultātes absolvents 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Angļu  
C1  

Augstākai

s līmenis  
C1  

Augstākai

s līmenis  
C1  

Augstākai

s līmenis  
C1  

Augstākai

s līmenis  
C1  

Augstākais 

līmenis  

Krievu  
B2  

Vidējais 

līmenis  
B2  

Vidējais 

līmenis  
B2  

Vidējais 

līmenis  
B2  

Vidējais 

līmenis  
B2  

Vidējais 

līmenis  

Vācu  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis 
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  

Dāľu  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis  

  

Papildu informācija 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

Dr. Pol. Scien.; profesors, Latvijas Zinātľu Akadēmijas 

korespondētājloceklis 

file:///C:\Users\Jonuz\Documents\glorijas%20dokumenti\Akreditacija\ECV-1572302946699672508.odt\%3f%3f%3flv_LV\preview\linkToGridTable%3f%3f%3f\lv
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Pieredze darbā ar projektiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdzdalība konferencēs (iekļautas 

tikai nozīmīgākās konferencēs, kurās 

sniegti plańi priekńlasījumi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvenie priekńlasījumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcijas ārvalstu augstskolās 

 

 

 

 

 

Publikācijas 

 

 

• 1996 – eksperts Soros fonda komisijā ―Cilvēks un sabiedrība‖ 

• 1999-2000 – eksperts Soros fonda komisijā ―Pilsoniskā sabiedrība‖ 

• 1998-2000 – eksperts Baltijas Amerikas partnerattiecību projektā 

• 1998 – Latvijas darba grupas vadītājs starptautiskajā pētījumā par 

Baltijas valstu parlamentārieńu un partiju institucionalizāciju. Partneri, 

Villanova universitāte (ASV), Tartu Universitāte. 

• 2000 – darba grupas un pētījuma vadītājs, publikācijas ―Atsveńinātības 

pārvarēńana: Sabiedrības integrācija‖galvenais redaktors 

• 2001 – projekta ―Etniskā diskriminācija Latvijā: Eiropas savienības 

standarti‖ vadītājs. 

• LR IZM grants ―Baltijas Jūras valstu sadarbība: Izaicinājumi ceļā uz 

jaunu stratēģiju.‖*Projekta vadītājs. Baltijas Jūras valstu sadarbība: 

Izaicinājumi ceļā uz jaunu stratēģiju. Projekta mērķis bija iesaistīt 

Vidzemes Augstskolas un Latvijas daņādu nozaru ekspertus Baltijas 

Jūras Valstu Padomes BJVP reformu plānońanā un ES Baltijas jūras 

stratēģijas izveidē un analīzē. 

• LR IZM grants ―Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju loma 

politiskajā komunikācijā.‖*Projekta vadītājs. Projekta mērķis ir 

apzināt interneta politiskās komunikācijas sekas politisko organizāciju 

darbībā. 

 

 

1) "IV Forum on Euroatlantic Security NATO after the the implementation 

of the New Strategic Concept" An International Think-Tank Debate on 

the NATO's Future, 17.03. 2011., Varńava, Polija. 

2) The Baltic Sea Region, Review of the Latvian and German Strategies 

and Interests, 22.10.2010., Dikļu pils, Latvija. 

3) Riga Conference 2010, Night Owl Session II: A new Strategic Concept: 

Green Light for Reforms, 10.09.2010., Rīga, Latvija. 

4) Pilsonis, Politiķis un partija demokrātiskā valsti. Prezentācija un 

publikācija. 2010.gada jūlijs. Bīriľi, Latvija. 

5) NKSU Spring Seminar - Council meeting ―Education- the cornerstone 

for Baltic‘s revival? The experience of Nordic region‖,Nordic-Baltic 

integration: 21th Century regional Dilemma.26.-28.03.2010. Rīga, 

Latvija.  

6) Hamina International Conference. The Future of The Baltic Sea region 

in Europe. 27.08.-29.08.2009. The Baltic Countries – Political 

Challenges. Presentation: The Baltic Countries-Political, Social, and 

Economic Challenges, Hamina, Somija.  

7) The Baltic Sea Strategy: A Case of Solidarity, The Swedish institute of 

international affairs. 28.05.-29.05.2009., Stokholma, Zviedrija.  

8) The 2nd Baltic Sea Forum, The Baltic Countries and Regional 

Integration, 14.-15.05.2009, Somija. 

9) „EU Strategic Challenges in the Baltic Sea Region, 14.11.2008., Rīga, 

Latvija. 

10) German-Nordic-Baltic Forum ―The EU as an International Actor – 

Foreign Policy Priorities as Seen From a German, Nordic and Baltic 

Angle‖, 29.-30.10.2008.Berlīne, Vācija. 

11) „EU-Russia Relationship After the Georgian Conflict‖, 12.09.-14.09. 

2008.Visbija, Zviedrija.  

12) The Baltic Sea Strategy,Round table discussion, 06.06.-

08.06.2008.Kadenābija, Itālija. 

13) Brocket Hall Dialogue,The Global Architecture and the Priorities for 
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EU and US Foreign Policies (Adenauer Fondation & Chattam House), 

30.05. – 1.06.2008.  

14) Conference on Managing Global Insecurity, The Finnish Institute of 

International Affairs, Finland – Challenges to The Regional Security, 

12-13.05. 2008, Somija. 

15) „ Contemporary Challenges of Modern Diplomacy‖, Conference 

University of Malta, 7.05.-10.05.2008, Roma, Itālija. 

16) Political Conference ―Good Governance and Welfare: The European 

and National Experiences‖. 12.04.2008. Rīga, Latvija.  

17) Relations between Latvia and Russia after the Presidential Elections in 

Russia, Relations between Latvia and Russia. Foreign policy 

tendencies during recent years, 12.04.2008. Rīga, Latvija. 

18) Russia's way. The impact of the Duma and Presidential elections in 

Russia on Latvia and Europa, Hotel Europa Royale, 17.01.2008. Rīga, 

Latvija.  

 

• 2006: Decembris, Migrācijas ietekme uz Eiropas politisko domu un 

lēmumu pieľemńanas procesu, Rīga 

• 2002: Etniskā struktūra, nevienlīdzība un pārvalde, Apvienoto Nāciju 

Sociālo Pētījumu Institūts (UNRISD) 

• 2001: Maijs, Pilsoniskā sabiedrība multikulturālā valstī, Rīga 

• 2001: Oktobris, Ziemeļeiropa, drońība, NATO, Helsinki  

• 2001: Aprīlis, Eiropejiskā identitāte, Eiropas padome, Strasbūra 

• 2000: Aprīlis, priekńlasījums par minoritāńu tiesībām un patriotismu 

Latvijas cilvēktiesību komitejas organizētajā konferencē Rīgā, Latvija 

• 2000: Marts, diskusijas vadītājs naturalizācijas pārvaldes un EDSO 

organizētajā konferencē par sabiedrības integrāciju, Līgatne, Latvija 

• 2000: Feb., Dalībnieks konferencē par tieńo demokrātiju sabiedrībā un 

politikā, Budapeńta, CEU, Ungārija 

• 1999: Maijs, priekńlasījums par Baltijas intgrāciju Eiropā, 

Trāvemunde, Vācija 

• 1999: Maijs, Paneļa vadītājs EDSO organizētajā konferencē par 

sabiedrisko integrāciju, Jūrmala, Latvija  

• 1999: Okt., Priekńlasījums par minoritāńu politiku Baltijā, 

Trāvemunde, Vācija  

• 1998: Okt., diskutants konferencē „Multikulturālā Rīga―, Rīgā 

• 1998: Okt., priekslasijums par integraciju International Migration 

Organisation rīkotajā konferencē Rīgā 

• 1998: Sept., priekńlasījums „Valodas un izglītības politika Latvijā―, 

Travemunde  

• 1998: Apr.16-19, Priekslasījums un paneļa vadīńana, ASN Treńajā 

Gadskārtējā Konventā, Kolumbijas Universitāte, Nujorka 

• 1997: Aug., priekńlasījums konferencē „Vīrieńi un sievietes dialogā―, 

Valmiera Konferences organizētājs un līdzpriekńsēdētājs 

• 1997: Maijs, dalībnieks „Zalcburgas seminārā―, par etniskajām 

attiecībām, Austrija (iegūts sertifikāts) 
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• 1996: Okt., dalībnieks konferencē ―Par politiskās nācijas veidońanās 

perspektīvu Latvijā‖, Rīga  

• 1996: Sept., dalībnieks konferencē ―Etniskās attiecības un 

etnopolitika‖, Jūrmala 

• 1995: Dalībnieks konferencē ―Nationalism: Issues and Resources‖, 

Tallina, Igaunija 

• 1994: Marts, dalībnieks konferencē ―Demokrātija un Etnopolitika - 

94‖, Rīga  

• 1993: Marts, dalībnieks konferencē ―Security and Cooperation in 

Europe and the Protection of Minorities‖, Chatam House - Karaliskais 

Starptautisko Attiecību Institūts, Lielbritānija 

• 1993:Apr. dalībnieks Eiropas Brīvo Latvieńu Asociācijas konferencē, 

kas veltīta parlamentārajām vēlēńanām Latvijā 

 

• 2003, oktobris Vieslekcijas Orhūsas Biznesa skolā (Dānija) 

• 2000, Jūlijs Vieslekcija par Baltijas politiku Peace Corps dalībniekiem 

Latvijā 

• 2000, maijs Vieslektors Vexoe Universitātē Zviedrijā. Lekcijas 

Sokrates programmas ietvaros par Baltijas politiku. 

• 1999, 2000, 2001, 2002 Starptautiskās vasaras skolas lektors, 

Vidzemes augstskola. Studenti no Eiropas, ASV, Azijas.  

• 1998: Sept., lekcijas viesstudentiem no austrumu Uusimaa 

universitātes, 

• Somija 

• 1998: Vieslekcijas Kolumbijas Universitātē, Ľujorka, ASV 

 

 

• Full course: Curent Issues in The World Politics. The Baltic Sea 

Region. Fall semester,September-December, 2009, Bogazici 

University, Istanbul. 

• Compact Course: The Baltic Sea Region in the 21st Century: Security 

Challenges in a Changing World. May-June,2009 Univeristy of Malta, 

Rome. 

• Lecture: International and Domestic Challenges in The Baltic 

Countries. Vienna school of Diplomacy. January 2008. 

 

• Lecture: Foreign policy of Latvia after 2004, University of Odense, 

Danmark, September 2008. 

 

• Pabriks, A. & Valtenbergs, V. (2010). "Latvia" in Dieter Nohlen and 

Philip Stöver (Eds.), Elections in Europe. Baden-Baden: Nomos, pp. 

1101-1154. ISBN 978-3-8329-5609-7. 

 

• Pabriks, A. (2009). Baltic Integration: From Challenges to Strategy. 

EU Strategic Challenges in the Baltic Sea Region. Proceedings of the 
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Conference, Riga, November 14, 2008, Valmiera, Vidzeme University 

of Applied Sciences, pp. 15-32. ISBN 9984-633-128.  

 

• Pabriks, A., Laizāne, M. eds. (2009). EU Strategic Challenges in the 

Baltic Sea Region. Proceedings of the Conference, Riga, November 

14, 2008, Valmiera, Vidzeme University of Applied Sciences. ISBN 

9984-633-12-8. 

 

• Pabriks, Artis & Aiga Stokenberga (2006) ―Political parties and the 

party system in Latvia,‖ in Susanne Jungerstam-Mulders, ed. Post-

Communist EU memberstates: parties and party politics. Aldershot: 

Ashgate. 

 

• Ethnic Inequalities and Public Sector Governance, in Yusuf Bangura. 

Basingstoke, 2006. 

 

• Do Bridges Unite?, Turkish Policy Quarterly (ed.D. Nigar Goksel), 

Rudens izdevums, 2006 

 

• Politikas mazais leksikons. 2006. Zvaigzne ABC. Rīga. 

 

• Artis Pabriks.Occupational Representation and Ethnic Discrimination 

in Latvia. Nordic Publishing House. Riga. 2002. 55p. Research. 

 

• David J. Smith, Artis Pabriks, Aldis Purs,and Thomas Lane: The 

Baltic States, Estonia, Latvia, Lithuania, Routledge, London, New 

York, 2002 

 

• Ethnic Limits to Civil Society, The Latvian Case. 2003. Anglija -

Vācija(gatavojas) 

 

• Etnopolitika Latvijā un Igaunijā: No koncepcijas līdz integrācijas 

fondam. Pilsoniskā līdzdalība un integrācija. NP, 2001, 15-16 lpp. 

 

• The Latvian NATO Membership-A Goal Without Alternatives. Baltic 

security, NATO and EU, eds. Karoliina Honkanen and Tomas Ries. 

Occasional papers – No. 1. Atlantic Council of Finland. Helsinki 2001. 

42-44pp. 

 

• Artis Pabriks (red.) Elmārs Vēbers, Reinis Aboltiľń. Atsveńinātības 

pārvarēńana: sabiedrības integrācija, NIMS, Rīga, 2001, 163 lpp. 

 

• Artis Pabriks, Aldis Purs. Latvia: The Challenges of Change, 

Routledge, London, New York, 2001, 200 lpp. 

 

• The National programme for Latvian Language Training. Promotion 

of the Integration of Society 1996-2000. Impact Report. LVAVP, 

Riga. 2000. 
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• ―The Latvian Revange or the Russian Political Morals‖, in Baltic 

special issue, www.ce-review.org. 2000 

 

• 1999. debates par valodas likumu, LVAVP Informatīvais biļetens, 

LVAVP vadības vienība, marts, 1999.p.13. 

 

• Co-author of the book Politika Latvija (Politics in Latvia), Rasa ABC, 

Riga, 1999 

 

• „Keeping Course Towards the West―, in (ed.Peter Rutland) The 

Challenge of Integration. Annual Survey of Eastern Europe and 

Former Soviet Union 1997, pp.133-138, East West Institute, 1998. 

 

• A Review of Latvia‘s Follow-up to the UN Global Conferences, 

UNDP, Riga, Latvia, 1998 

 

• ―Komunitārisma un Individuālisma vērtību ietekme uz politiskas 

nācijas veidońanos Latvijā―, in (ed. E.Vebers) Pilsoniska Apzina, pp. 

96-116, Macibu Apgads, Riga, Latvija, 1998. 

 

• Co-author of the UNDP development report on Latvia, 1996. 

Contribution to the chapter on the ethnic situation in Latvia (1997). 

 

• ―The Impact of Values of Communitarianism and Individualism upon 

the Formation of a Political Nation in Latvia―, in Latvian Human 

Rights Quarterly, No. 1., 1997 pp.38-53. 

 

• Comments on the political and human rights in Latvia, in Cilvektiesibu 

Zurnals, No 2., 1996. 

 

• ―Some Notes Regarding the Evolution of Nationalism‖, in The 

Transition Towards Democracy:  

• Experience in Latvia and in the World, University of Latvia, 1994. 

 

• ―Citizenship and Rights of Minorities in Latvia‖, in Humanities and 

SocialSciences, Latvia, No 1(2), 1994. 

 

• Review of the book Ethnopolitics and Transition to Democracy. The 

Collapse of the USSR and Latvia by Rasma Karklins (1996) in Nord 

Ost Archiv. 

 

 

• Chapter on ethnic relations in the book Cilveks un Dzive sociologijas 

skatijuma, designed for high schools in Latvia (1996). 
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Aktualizēts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nations, Nationalism, and Ethnic Policy, Department of Political 

Science, University of Aarhus, Denmark, 1995. 
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Europass 

Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

Vārds / Uzvārds  Piusa Linda  

Adrese Putnu iela 14-30, Rīga, LV-LV-1058 (Latvija) 

Mobilais tālrunis 26437067  

Pilsonība Latvijas Republikas  

Dzimńanas datums 29/01/1974 

Dzimums Sieviete  

  

Darba pieredze  

Laika periods 2008 →  

Profesija vai ieľemamais amats Tiesnese 

Darba vietas nosaukums un adrese Administratīvā rajona tiesa 

 

Laika periods 

 

2007 →  

Profesija vai ieľemamais amats Docente, Tiesību zinību katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

 

Laika periods 

 

2007 -  (darbība apturēta) 

Profesija vai ieľemamais amats Zvērināta advokāte 

 

Laika periods 

 

2007 - 2008  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola 

 

Laika periods 

 

2005 - 2009  

Profesija vai ieľemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Policijas akadēmija 

 

Laika periods 

 

2005 - 2007  

Profesija vai ieľemamais amats Tiesnese 

Darba vietas nosaukums un adrese Administratīvā rajona tiesa 

 

Laika periods 

 

2004.gada septembris - 2005.gada februāris  

Profesija vai ieľemamais amats Tiesneńa amata kandidāte 

Darba vietas nosaukums un adrese Administratīvā rajona tiesa 

 

Laika periods 

 

2003 - 2004  

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas un vadības fakultātes prodekāne 

Darba vietas nosaukums un adrese Ventspils Augstskola 

 

Laika periods 

 

2003.gada maijs - 2003.gada septembris  
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Profesija vai ieľemamais amats Eksperte 

Darba vietas nosaukums un adrese ANO Attīstības programma un Tieslietu ministrija, projekts LAT/01/004 

―Atbalsts tiesu sistēmai‖ 

  

Laika periods 2001 - 2006  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Ventspils Augstskola 

 

Laika periods 

 

2000  

Profesija vai ieľemamais amats Praktikante 

Darba vietas nosaukums un adrese LR Vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs 

 

Laika periods 

 

1998 -1999  

Profesija vai ieľemamais amats Juriste 

Darba vietas nosaukums un adrese Vērtspapīru tirgus komisija 

 

Laika periods 

 

1996 -19 98  

Profesija vai ieľemamais amats Juriste 

Darba vietas nosaukums un adrese A/S Aizkraukles Bankas Rīgas filiāle 

  

Izglītība  

Laika periods 22/04/2009  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Doktora grāds juridiskajā zinātnē, Dr.iur. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Volfganga Gētes Frankfurtes pie Mainas universitāte (Vācija) 

 

Laika periods 

 

1999 - 2001  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds valsts pārvaldē (specializācija: Salīdzinońās 

starptautiskās attiecības; Politikas analīze), MPA 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

1999-2001 Indiānas Universitāte, Valsts un vides politikas skola (ASV) 

 

Laika periods 

 

1997 - 1999  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Mağistra grāds Sabiedrības vadībā, M.sc. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

 

Laika periods 

 

1993 - 1997  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Jurista kvalifikācija, Dipl. iur. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu  

  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  
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Angļu   
C2  

Augstākais 

līmenis  
C2  

Augstākai

s līmenis  
C2  

Augstākai

s līmenis  
C2  

Augstākais 

līmenis  
C2  

Augstākais 

līmenis  

Krievu   
C2  

Augstākais 

līmenis  
C2  

Augstākai

s līmenis  
C2  

Augstākai

s līmenis  
C2  

Augstākais 

līmenis  
C2  

Augstākais 

līmenis  

Vācu   A2  Pamatlīm. A2  Pamatlīm.  A2  Pamatlīm.  A2  Pamatlīm. A2  Pamatlīm. 

  

 

Papildu informācija 

Pieńķīrumi 

 

 

 

 

 

 

Publikācijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 Maijs – Jūnijs 2005 Van Calker stipendija pētniecība darbam 

Lozannas universitātē (Ńveice) 

 Aprīlis - Decembris 2002 DAAD stipendija pētniecības darbam 

Christian-Albrechts Universitātē Ķīlē (Vācija) 

 1999 – 2001 ASV senatora Edmunda S. Maskija stipendija 

mağistratūras studijām ASV 

 

 The Settlement of Foreign Investment Disputes: An Analysis of the 

Procedural Aspects of Investor-State Dispute Settlement Provisions 

in Bilateral Investment Treaties (BITs) Concluded by Latvia. // 

Doctoral thesis, 2010, p.273 

 Investor-State Dispute Settlement Methods in Bilateral Investment 

Treaties of Latvia. // In: Selected Proceedings of 7th International 

Scientific Conference „Property, Encumbrances on Property: 

Problems, Solutions and Opportunities‖, June 2, 2006, School of 

Business Administration ―Turība‖, Riga. 

 The Concept of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties 

(BITs) of Latvia. // In: M. Boguslawskij, A. Trunk (Hrsg.) 

Rechtslage von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten: 

Festgabe für Prof. Dr. Wolfgang Seiffert zum 80.Geburtstag, 

Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 2006, p. 539, pp. 219-234. 

 Arbitration of Public Law Disputes, in Particular Investment 

Disputes. // In: A. Trunk, A. Nuutila, V. Nekrosius (Hrsg.) 

Schiedsgerichtsbarkeit und andere Formen alternativer 

Streitsbeilegung: Erfahrungen und Tendenzen im Ostseeraum, 

Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 2006, p.162, pp.125-131. 

 Regulation of Foreign Direct Investment in Latvia: Law and Policy. 

// In: Selected Proceedings of International Scientific Conference, 

January 31-February 1, 2003, Ventspils 

 Tiesiskie mehānismi ārvalstu ieguldījumu plūsmas regulēńanai.// 

Likums un Tiesības, Marts, 2003. 

 Ārvalstu ieguldījumu tiesiskā regulējuma attīstības vēsture.//Likums 

un Tiesības, Oktobris, 2002. 

 Brīvā tirgus spēles noteikumi.//Diena (Nr.204) 1. septembris, 2000 

 

 

27.11.2010 
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Europass 

Curriculum Vitae 

 

Personas dati  

 Vārds / Uzvārds   Jānis Radionovs 

Adrese  Teātra 15/17 - 24, Daugavpils, Latvija LV-5401 

Tālrunis 65421510 Mobilais tālrunis 29297380 

E-pasts janrad@inbox.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimńanas datums 28.02.1965. 

Dzimums Vīrietis 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Sociālo zinātľu maģistra grādu ekonomika, 

Tiesību zinātľu doktora grādu  

  

Darba pieredze  

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

no 28.05.2009.g. līdz ń.g. 

Latvijas Zvērinātu kolēģijas – Zvērināts advokāts 

Daugavpils 

 

no 06.06.2009.g. līdz ń.g. 

DU docents 

Daugavpils Universitāte 

 

no 21.01.2007.- 06.06.2009.g. 

DU jurists 

Daugavpils Universitāte 

 

no 2003 līdz 2007.g.  

Profesija vai ieľemamais amats Juridiskās daļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  VAS ‖Latvenergo‖ filiāle ―Austrumu Elektriskie Tīkli‖. 

 

Laika periods no 1998-2002.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Tiesnesis- priekńnieks p.i. 

Darba vietas nosaukums  LR Tieslietu ministrija Latgales apgabaltiesas Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļa 

Laika periods no 05.01.1998 – 03.12.1998.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Juriskonsults 

Darba vietas nosaukums  VAS Latvenergo filiālē AET 

 

Laika periods 1994-1995.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Jurists 

Darba vietas nosaukums 

 

 

SIA Trans-Nika 

Laika periods 1993-1994.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Jurists 

Darba vietas nosaukums VF Latgales gāze filiālē Daugavpils gāze 
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Laika periods 

 

no 1999 līdz ń.d 

Profesija vai ieľemamais amats Docents  

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

 

 

 

Izglītība 

 

Laika periods No 2004.g – 2008.g 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Tiesību zinātľu kandidāta diploms, ДКН 071338 

Tiesību zinātľu doktora grāds  Dr.iur. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Sanktpēterburgas valsts inņenier-ekonomiskā universitāte 

Laika periods 

 

no 1998. – 2000.g.  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms, Sociālo zinātľu maģistra grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1987-1993.g. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms. Juridiskā fakultāte. Jurists. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas  Universitāte  

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas Latvieńu, angļu 

 

Pańnovērtējums 

 
Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latvieńu  X   X   X   

Angļu   X   X    X 

  

Datora lietońanas prasmes Labas iemaľas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excell, 

PowerPoint). Liela pieredze un prasmes lietot datorizētas datu bāzes un 

internetu 

 

Papildu informācija 

 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

 

raksti recenzētos izdevumos   

un citas publikācijas 

 

               

 

 

 

 

 

 

1. 1999.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības ―Saule‖ 

brońūra ―Pirmpirkuma tiesības‖. 

2. 2000.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 8.ikgadējas zinātnes 

konferences rakstu krājums Nr.A-10 ―Nekustamā īpańuma tirgus: 

analīze un novērtējums‖. 

3. 2001.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības 

―Saule‖  brońūra ―Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

293 

 

 

   Piedalīńanās konferencēs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizēts:  

nodaļās‖. 

4. 2002.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences 

―Reģiona finansu un ekonomiskais potenciāls‖ piedāvāta un 

aizstāvēta tēma ―Prasījuma nodrońinājums lietu tiesībās – ķīla‖. 

 

 

1. 2003.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences 

―Reģiona finansu un ekonomiskais potenciāls‖ piedāvāta un 

aizstāvēta tēma ―Īpańums. Tā iegūńana, izbeigńanās‖. 

2. 2003.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences 

―Reģiona finansu un ekonomiskais potenciāls‖ piedāvāta un 

aizstāvēta tēma ―Daņi izaicinājumi Latvijai ceļā uz Eiropas 

Savienību‖. 

3. 2004.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences 

piedāvāta un aizstāvēta tēma ― Problēmsituācijas ―Latvijā 

dzīvojońo Lietuvas Republikas pilsoľu jaundzimuńo bērnu tiesību 

neievērońana‖ analīze. 

4. 2005.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, 

piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Par dzīvokļu īpańnieku kopsapulci‖.  

5. 2005.gadā TSI zinātniskās konferences piedāvāta tēma 

―Komercķīlas tiesības būtība un nozīme‖. 

6. 2005.gadā TSI zinātniskās konferences piedāvāta tēma 

―Mūsdienīga būvniecības nozares situācija‖. 

7. 2006.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, 

piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Drońība un tautas attīstība‖. 

8. 2007.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, 

piedāvāta un aizstāvēta tēma ―Negodprātīgs pieteikums kā pamats 

preču zīmes reģistrācijas atzīńanai par spēkā neesońu‖. 

9. 2008.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, 

piedāvāta tēma ―Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES izglītības 

sistēmā‖ – „Nekustamā īpańuma iegūńana ar nodońanu un ar to 

saistītas tiesiskas problēmas Latvijā un ES valstīs‖. 

10. 2009.gadā Daugavpils Universitātes 51.Starptautiskās Zinātniskās 

konferences, piedāvāta tēma ―Nekustamais īpańums un 

atsavinājuma darījumi ar to‖. 

11. 2009.gadā Daugavpils Universitātes Starptautiskās Zinātniskās 

konferences, „Valsts un tiesību aktuālas problēmas‖  tēma 

―Servitūtu nodibināńanas tiesiskie aspekti un problemātika‖ 

12. 2010.gadā Daugavpils Universitātes 52.Starptautiskās Zinātniskās 

konferences, piedāvāta tēma ―Servitūtu nodibināńanas tiesiskie 

aspekti un problemātika‖. 

 

17.01.2011 
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Europass  

Curriculum Vitae 

 

 

 

Personas informācija 

 

Vārds, uzvārds  Kaspars Rūklis 

Adrese  Stabu iela 97-11, Rīga, LV 1009 

Tālrunis  +371 29405048 

E-pasts  kaspars.ruklis@gmail.com 

 

Nacionalitāte  Latvietis  

 

Dzimńanas dati  19.12.1975 

 

 

Darba pieredze 

 

 Laiks (no – līdz)  2011 līdz ńai dienai  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Latvijas Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte, Komunikācijas studiju nodaļa, 

Lomonosova iela 1, Rīga 

 Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 

 Nodarbońanās vai amats  Lektors 

Galvenās aktivitātes un atbildības  Lekciju sagatavońana un vadīńana, pētniecība, projektu vadīńana  

 

 Laiks (no – līdz)  2006 līdz ńai dienai  

 Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201 

 Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 

Nodarbońanās vai amats  Lektors 

 Galvenās aktivitātes un 

atbildības 

 Lekciju sagatavońana un vadīńana, pētniecība, projektu vadīńana  

 

 Laiks (no – līdz)  1998-2011 

 Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 ASV vēstniecība Latvijā, Raiľa bulvāris 7, Rīga, LV 1505 

 Biznesa veids vai nozare  Ārvalstu vēstniecība 

 Nodarbońanās vai amats  Preses un mediju speciālists  

 Galvenās aktivitātes un 

atbildības 

 Sabiedriskās attiecības, mediju attiecības 

 

 Laiks (no – līdz)  1994-1998  

 Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Latvijas Radio, Doma laukums 8, Rīga LV 1505 

 Biznesa veids vai nozare  Radio 

 Nodarbońanās vai amats  Redaktors un programmu vadītājs 

 Galvenās aktivitātes un 

atbildības 

 Radījumu sagatavońana un vadīńana 

 

 

Izglītība un apmācība 

 

 Laiks (no – līdz)  2007 līdz ńai dienai  

 Izglītības organizācijas  Latvijas Universitāte 
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nosaukums  

 Galvenie mācītie priekńmeti, 

temati vai profesionālās spējas 

 Masu komunikācija, sabiedriskās attiecības, politiskā komunikācija u.c. 

Saľemtās kvalifikācijas 

nosaukums 

 Doktora grāds komunikācijas zinātnē (plānots iegūt 2012. gadā)  

 

 Laiks (no – līdz)  1999-2001 

Izglītības organizācijas 

nosaukums  

 Latvijas Universitāte 

 Galvenie mācītie priekńmeti, 

temati vai profesionālās spējas 

 Masu komunikācija, sabiedriskās attiecības, politiskā komunikācija u.c. 

 Saľemtās kvalifikācijas 

nosaukums 

 Maģistra grāds 

 

 Laiks (no – līdz)  1997-1998 

 Izglītības organizācijas 

nosaukums  

 Southern Illinois University (ASV)  

 Galvenie mācītie priekńmeti, 

temati vai profesionālās spējas 

 Starptautiskā ņurnālistika, radio un TV ņurnālistika, sabiedriskās attiecības u.c.  

 Saľemtās kvalifikācijas 

nosaukums 

 Diploms par piedalīńanos programmā, iegūtie kredītpunkti pārskaitīt uz Latvijas 

Universitāti   

 

 Laiks (no – līdz)  1994-1998 

 Izglītības organizācijas 

nosaukums  

 Latvijas Universitāte 

 Galvenie mācītie priekńmeti, 

temati vai profesionālās spējas 

 Ņurnālistika, sabiedriskās attiecības, mediju darba organizācija u.c.  

 Saľemtās kvalifikācijas 

nosaukums 

 Bakalaura grāds  

 

 Laiks (no – līdz)  1983-1994 

 Izglītības organizācijas 

nosaukums  

 Siguldas Ģimnāzija 

 Galvenie mācītie priekńmeti, 

temati vai profesionālās spējas 

 Vispārizglītojońie priekńmeti  

 Saľemtās kvalifikācijas 

nosaukums 

 Vidusskolas diploms  

 

 

Dalība profesionālās 

organizācijās 

  

 Laiks (no – līdz)  2008 līdz ńai dienai  

 Organizācijas nosaukums  ECREA (European Communication Research and Education Association)  

 Statuss organizācijā  Biedrs 

 

 Laiks (no – līdz)  2008 līdz ńai dienai  

 Organizācijas nosaukums  BAMR (Baltic Association of Media Researchers)  

 Statuss organizācijā  Biedrs  

 

 

Spējas un kompetences 

 

 

Dzimtā valoda  Latviešu  

 

 Citas valodas 

Pašnovērtējums  Izpratne Runāńana Rakstīńana 

 Līmenis
 (*)

   Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  
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Angļu valoda   C 2  C 2  C 2  C 2  C 2 

 Krievu valoda   C 2  C 2  C 2  C 2  C 1 
(*) 

Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 

 

Braukńanas tiesības  B kategorija un 10 gadu pieredze  
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Papildu informācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildus izglītība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsevińķi darba projekti 

2004 – 2011 strādā par individuālu sabiedrisko attiecību konsultantu 

daņādās organizācijās uz līguma pamata.  

 

2006 – 2008 sagatavojis un vadījis lekciju kursus ārvalstu studentiem 

Portugālē (trīs reizes) un Itālijā Erasmus docētāju mobilitātes 

programmas ietvaros.   

 

2007. un 2008. gadā bijis Vidzemes augstskolas Starptautiskās Baltijas 

vasaras skolas satura vadītājs.  

 

 

2010. gada janvāris  Stratēģiskās komunikācijas seminārs, ASV Valsts 

departamenta Ārlietu institūts, Vīne (Austrija)  

2008. gada jūnijs Dalība Sanktpēterburgas (Krievija) Universitātes 

Ņurnālistikas nodaļas rīkotajā 11. starptautiskajā 

Ņurnālistikas vasaras skolā par sabiedriskajām 

attiecībām un medijiem, Sanktpēterburga 

(Krievija) 

2007. gada jūnijs Seminārs par LR Publiskā iepirkuma procedūru  

2006. gada maijs Seminārs par ASV kultūru un vērtībām 

2004. gada aprīlis Seminārs par ASV vēlēńanu sistēmu, Vīne 

(Austrija) 

2003. gada oktobris Seminārs ―7 Habits of Highly Effective People‖, 

Vīne (Austrija) 

2002. gada jūnijs Saskarsmes prasmju seminārs ASV Valsts 

departamenta darbiniekiem ārzemēs, Vīne 

(Austrija) 

2001. gada augusts–

septembris 

ASV Valsts departamenta Ārlietu dienesta 

institūta kursi ASV vēstniecību preses 

speciālistiem Vańingtonā, Čikāgā un Sietlā (ASV)  

2000. gada aprīlis–

maijs 

ASV Valsts departamenta ārlietu dienesta 

neklātienes kursi rakstiskās angļu valodas 

prasmju uzlabońanai 

1999. gada jūnijs Kursi ASV Informācijas dienestu mediju un 

kultūras speciālistiem, Vīne (Austrija) 

1995. gada marts Psiholoģijas kursi radio ņurnālistiem, Sigulda  

1995. gada maijs un 

novembris 

Ziemeļvalstu ņurnālistikas centra seminārs ―Kā 

kļūt par labāku ņurnālistu?‖ Rīga un Līgatne  

1995. gada 

septembris 

Baltijas Mediju Centra radio ņurnālistikas kursi, 

Bornholma (Dānija) 

 

 

 

2010. gada aprīlis  ASV kultūras mēneńa atsevińķu pasākumu 

organizēńana un visa projekta publicitātes aktivitātes  

2007. gada marts – 

2008. gada maijs 

Vadījis komunikācijas plānońanu un ievieńanu 874 

Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta 

„Treńais tēva dēls‖ ietvaros. 

2006. gada novembrī Piedalījies NATO valstu vadītāju un valdību Rīgas 

samita ASV preses centra darbā 

2006. gada februārī Piedalījies Afroamerikāľu vēstures mēneńa 

pasākumu publicitātes nodrońināńanā (daņādi 

pasākumi, tai skaitā pilsonisko tiesību aktīvistes, 

Afroamerikāľu dziedātājas Odetas koncerts Rīgā) 

2005. gada maijs Piedalījies ASV prezidenta Dņordņa V. Buńa vizītes 

sagatavońanā Rīgā (mediju aspekts) 

2004. gada septembris Piedalījies Rīgas Sievieńu biznesa līderu samita 

rīkońanā (publicitātes pasākumi) 
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2003. gada septembris Piedalījies Marka Rotko simtgades pasākumu rīkońanā Latvijā 

(oriģināldarbu izstādes, starptautiskas konferences un mākslinieka ģimenes 

viesońanās Latvijā publicitāte Rīgā un Daugavpilī) 

2002. gada novembris Palīdzējis sagatavot ASV prezidenta Dņordņa V. Buńa vizīti Viļľā (Lietuva) 

pēc Prāgas NATO samita (darbs preses centrā) 

2002. gada jūlijs Vadījis Latvijas krieviski rakstońo ņurnālistu iepazīńanās vizīti NATO 

Briselē (Beļģija) un NATO miera uzturēńanās spēku bāzē Sarajevā (Bosnija 

un Hercegovina) 

2000. gada septembris Palīdzējis sagatavot ASV Valsts sekretāres Madlēnas Olbraitas oficiālo 

darba vizīti Reikjavikā (Islande) (darbs preses centrā)  

1999. gada oktobris Strādājis starptautiskās konferences ―Sievietes un demokrātija jaunā 

gadsimta rītausmā‖ preses centrā un palīdzējis sagatavot ASV Pirmās lēdijas 

Hilarijas Klintones vizīti Reikjavikā (Islande) 

1999. gada aprīlis Asistējis Baltijas valstu politiķu NATO iepazīńanās vizītes vadītājam (ASV 

vēstniecības Igaunijā Preses un kultūras atańejam) Briselē un Monsā 

(Beļģija) un Varńavā (Polija) 

 

Zinātniskais un metodiskais darbs 

Dalība zinātniskajās konferencēs    

2008. gada 26. jūnijs Hobart University (Austrālija) konference Comparative Journalism 

Studies. Uzstāńanās (multimediju formātā) temats: „Living in Two 

Parallel Realities: Media in Bi-Lingual Environments in the Baltics‖ 

2008. gada 11. – 12. 

aprīlis 

LCC International University (Lietuva) rīkotā starptautiskā konference 

„Culture and Dialogue:An International Conference on 

Interdisciplinary Research and the Future of Higher Education‖. 

Uzstāńanās temats: „Living in Two Parallel Realities: Media in Bi-

Lingual Environments in the Baltics‖ 

2008. gada 15. februāris Latvijas Universitātes 66. Akadēmiskā konference. Uzstāńanās temats 

„Krieviski rakstońo reģionālo laikrakstu izpratne par sabiedriskajām 

attiecībām‖ 

2007. gada 23.-24 

novembris 

Latvijas Universitātes, Stratēģiskās analīzes komisijas un Sociālo un 

politisko pētījumu institūta rīkotā starptautiskā konference „Baltic 

Futures‖. Uzstāńanās temats: „Daugavpils un Narvas reģionālo mediju 

ņurnālistu sadarbība ar sabiedrisko attiecību praktiķiem‖  

 

 

 

 

Publikācijas 

2008. gada marts „Ņurnālistu sadarbība ar sabiedrisko attiecību praktiķiem 

daudzkultūru lielpilsētās: Daugavpils un Narvas piemērs‖. 

Iesniegts publikācijai LU Sociālo zinātľu fakultātes „Mediju 

gadagrāmatai‖ 

2007. gada novembris  Pērkamā patiesība: Cik sabiedriskajām attiecībām „izmaksā‖ 

ņurnālists?‖ Iesniegts publikācijai LU ņurnālā „Agora‖  

2007. gada janvāris Publikācija Universidade do Porto Mass Communication Review 

―Baltic Media Environments: Integrated or Divided?‖  

Dalība organizācijās 

Kopń 2008. gada  BAMR (Baltic Association of Media Researchers) biedrs  

Kopń 2008. gada   ECREA (European Communication Research and Education 

Association) biedrs  

Citas akadēmiskās aktivitātes 

2010. gada jūnijs  Seminārs par sociālajiem medijiem Eiropas Komisijas 

pārstāvniecības Komunikācijas un Politikas nodaļas darbiniekiem 

2010. gada maijs  Seminārs par sabiedriskajām attiecībām un sociālajiem medijiem 

Eiropas Savienības finansētā Igaunijas – Latvijas programmas grantu 

saľēmējiem un darbiniekiem  

2010. gada marts Baltijas Aizsardzības Akadēmija, Tartu (Igaunija). Vadījis 

semināru ciklu Mediji demokrātijā un mediju treniľu NAT O un 

NATO partnetvalstu virsniekiem. 
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2009. gada oktobris Vidzemes augstskola un Porto Universitāte (Portugāle). Vadījis 

8 lekcijas par Sabiedriskajām attiecībām un ņurnālistiku Porto 

Universitātes ņurnālistikas un masu komunikācijas studentiem, 

Erasmus docētāju mobilitātes programmas ietvaros 

2009. gada maijs Vidzemes Augstskola un University of Leeds (Lielbritānija). 

Konsultācijas ar Dr. Katrin Voltmer, universitātes vecāko lektori 

par politisko komunikāciju Erasmus programmas ietvaros. 

2009. gada marts   Vidzeme Augstskola un International University in Germany. 

Lasījis lekcijas par politisko komunikāciju univesitātes 

Mediju vadības programmas studentiem.  

2008. gada septembris – 

decembris 

RSEBAA (Rīgas Starptautiskā Biznesa Administrācijas 

Augstskola). Vieslektors kursam ―Reklāmas teksti‖ 

2007. gada septembris – 

2008. gada augusts 

Vidzemes augstskolas Starptautiskās Baltijas vasaras skolas 

projekta satura direktors (Latvija, Igaunija). Vasaras skolas 

temats – Komunikācija. Tehnoloģijas. Integrācija. 

2008. gada maijs Vidzemes augstskola un Porto Universitāte (Portugāle). 

Vadījis 8 lekcijas par publisko diplomātiju un medijiem Porto 

Universitātes ņurnālistikas un masu komunikācijas 

studentiem, Erasmus docētāju mobilitātes programmas 

ietvaros 

2008. gada marts Vidzemes augstskola un Pizas Universitāte (Itālija). Vadījis 6 

lekcijas par Baltijas mediju vidi universitātes komunikācijas 

maģistratūras studentiem, Erasmus docētāju mobilitātes 

programmas ietvaros. 

2007. gada janvāris –

augusts 

Vidzemes augstskolas Starptautiskās Baltijas vasaras skolas 

projekta satura direktors. Vasaras skolas temats – Publiskās 

komunikācijas nākotne jauno mediju laikmetā 

2006. gada decembris Vidzemes augstskola un Porto Universitāte (Portugāle). Vadījis 

4 lekcijas par starpkultūru komunikāciju Baltijas valstīs Porto 

Universitātes ņurnālistikas un masu komunikācijas studentiem, 

Erasmus docētāju mobilitātes programmas ietvaros 

2006. gada novembris Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Sagatavojis un vadījis 

lekciju „Publiskā diplomātija‖ jaunajiem diplomātiem 

2006. gada novembris Komunikāciju Akadēmija. Sagatavojis un vadījis lekciju 

kursu „Sabiedrisko attiecību instrumenti‖ Latvijas Finanńu 

ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu reģionālo 

informācijas centru vadītājiem un darbiniekiem  

2006. gada augusts – 

2007. gada februāris 

Viena no vadońajām Latvijas komercbankām (līgums neļauj 

izpaust nosaukumu). Sagatavojis un vadījis semināru ciklu 

bankas Sabiedrisko attiecību departamenta personālam par 

rakstisko komunikāciju un vadījis krīzes komunikācijas 

semināru vadońajam personālam, kā arī piedalījies vadlīniju 

izstrādē 

2006. gada janvāris Rīgas Tehniskā Universitāte. Sagatavojis un vadījis kursu 

„Sabiedriskās attiecības augstskolā‖ RTU personālam un 

augstskolas un fakultāńu akadēmiskajai un administratīvajai 

vadībai 

2006. gada februāris Komunikāciju Akadēmija. Sagatavojis un pasniedzis lekciju 

kursu par sabiedriskajām attiecībām Sociālās integrācijas centra 

darbiniekiem 

2005. gada jūlijs-

septembris 

Komunikāciju Akadēmija. Sagatavojis un pasniedzis lekciju un 

praktisko nodarbību kursu ―Sabiedriskās attiecības organizācijas 

tēla veidońanai‖ 60 Nodarbinātības Valsts aģentūras 

darbiniekiem 

2002. gada jūnijā, 2003. 

gada aprīlī (un augustā) 

Banku augstskola. Sagatavojis un nolasījis lekcijas par 

sabiedriskajām attiecībām Banku augstskolas personālam un 

Valsts ieľēmumu dienesta darbiniekiem 

2001. gads Maģistra darba pētījums Latvijas Universitātē ―Latvijas 

ņurnālistu priekństati par valsts politiskās, ekonomiskās un 

sociālas attīstības scenārijiem. 1990., 1991., 1995., 1996. un  
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2000. gads.‖ Darba vadītājs Dr.hist. Ojārs Skudra. Atsauce uz 

pētījumu iekļauta Sandras Veinbergas grāmatā ―Masmediji. 

Prese, radio un televīzija‖, Rīga, Zvaigzne, 2005  

1998. gads  Bakalaura darba pētījums Latvijas Universitātē un Southern 

Illinois Universitātē ―Baltijas pēcpadomju laika tēls: Igaunija, 

Latvia un Lietuva The New York Times lappusēs 1991-1998‖ 

 

Sabiedriskais darbs 

2007. gada maijs Vadījis starptautiskās sabiedrisko attiecību profesionāļu 

konferences „PR Challenge‖ pirmo dienu (pēc Latvijas 

Sabiedrisko Attiecību Profesionāļu asociācijas ielūguma)  

2004., 2005. un 2006. gads Eksperta darbs Sabiedrības integrācijas fondā (Eiropas Sociālā 

fonda projektu kvalitātes vērtēńana) 

2000.gada vasara 

 

Vispasaules izstāde ―EXPO 2000‖ Hannoverē (Vācija). Strādājis 

par Latvijas paviljona gidu ―EXPO 2000‖ Hannoverē un 

palīdzējis sarīkot preses konferences Latvijas prezidentei Vairai 

Vīķei-Freibergai un popgrupai ―Prāta Vētra‖ Latvijas Nacionālajā 

dienā 30.jūnijā 

2000. gads  Latvijas Radio Kultūrizglītojońo raidījumu redakcija. Vadījis 

semināru jaunajiem Latvijas Radio ņurnālistiem par to, kā kļūt 

par profesionālu radio ņurnālistu  

1998. gads  NAB (National Association of Broadcasters) un BEA (Broadcast 

Education Association) gadskārtējā konference. Piedalījies NAB 

un BEA gadskārtējā konferencē Lasvegasā, Nevadas ńtatā (ASV) 

1997. gads  RTNDA (Radio – TV News Director Association) gadskārtējā 

konference Piedalījies RTNDA un NAB gadskārtējā konferencē 

Ľūorleālā, Luisianas ńtatā (ASV)  

1997. gads  Dzimumlīdztiesības konference Valmierā – Ziemeļvalstu 

Informācijas biroja finansēts projekts. Darbs konferences preses 

centrā  

1997. gads  

 

Hojskolen Ostersoen (tautas augstskolas) vasaras skola par 

Eiropas nacionālajām minoritātēm. Piedalījies mēnesi garā 

vasaras skolas seminārā par Nacionālo minoritāńu situāciju 

Eiropā, Obenro (Dānija) un Terńellinga (Nīderlande) 

1997. gads  Klubs ―Māja‖. Piedalījies Eiropas jaunatnes ņurnāla Das Haus - 

The House - La Maison veidońanas konferencē Budapeńtā 

(Ungārija). Konferences temats - Nacionālās minoritātes  

1996. un 1997. gads  Eiropas Ņurnālistikas Studentu Forums (FEJS—Forum of 

European Journalism Students). Piedalījies Foruma kongresā 

Atēnās (Grieķija) 1996.gadā. Kongresa temats—Ņurnālistikas 

attīstība treńās pasaules valstīs. Piedalījies foruma kongresā 

Bragā (Portugāle) 1997.gadā. Temats—Jaunās informācijas 

tehnoloģijas ņurnālistikā 

Godalgas 

2010. gada maijs  Atzinības raksts par izcilu veikumu organizējot ASV Kultūras 

mēnesi Latvijā  

2008. gada maijs Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas‖ atzinība par darbu 

vadot publisko bibliotēku attīstības projekta „Treńais tēva dēls‖ 

komunikācijas aktivitātes 

2007. gada septembris Vidzemes Augstskolas atzinības raksts par 2007. gada Balticjas 

Starptautiskās vasaras skolas rīkońanu  

2004. gada decembris Atzinības raksts par izcilu zināńanu pielietońanu sabiedriskās 

diplomātijas jomā 

2003. gada rudens Atzinības raksts par sasniegumiem publiskajā diplomātijā no ASV 

Informācijas aģentūras bijuńo darbinieku asociācijas 

2002. gada rudens ASV vēstniecības Rīgā Atzinības raksts par izcilām plānońanas, 

organizēńanas, vadīńanas un reaģēńanas iemaľām NATO programmā 

Latvijas krieviski rakstońajiem ņurnālistiem Briselē, Monsā (Beļgija) 

un Sarajevā un Dubajā (Bosnija Hercegovina) 

2000.gada 1.decembris ASV vēstniecības Rīgā Atzinības raksts par Sabiedrisko attiecību 

iniciatīvām, kas sasniedz auditoriju tālu ārpus Rīgas robeņām 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Šneidere Zane  

Adrese Vīlandes iela 16 – 2c, LV-1010, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis + 371 26596035 

E-pasts zane.sneidere@gmail.com 

Dzimńanas datums 13.04.1983 

 

Darba pieredze 

 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats   

Galvenie pienākumi 

 

 

Darba vietas nosaukums 

 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats    

Galvenie pienākumi 

 

 

 

Darba vietas nosaukums 

 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats    

Galvenie pienākumi 

 

 

 

 

Darba vietas nosaukums 

 

 

 

07.02.2011. - …… 

Dibinātāja, valdes locekle, Mārketinga direktore 

Vadīt uzľēmumu, kolektīva veidońana un motivācijas sistēmas 

izstrāde; komunikācija ar esońajiem un potenciāliem klientiem par 

piedāvātajiem pakalpojumiem – mājas lapu izstrāde, 360 grādu 

tūres izveide, SEO, interneta mārketings u.c. 

SIA „Bright‖ 

 

05.07.2010. - ….. 

Mārketinga direktore 

Izstrādāt viesnīcas, restorānā un spa mārketinga plānus, koordinēt 

to realizāciju; strādāt pie jaunu klientu piesaistes; vadīt 

komunikāciju ar masu medijiem; veidot iekńējo komunikāciju un 

veidot labu motivācijas sistēmu. Viesnīcas direktora prombūtnes 

laikā viľu aizvietot!  

Dome Hotel & SPA 

 

16.02.2009. – 14.06.2010. 

Preses sekretāre 

Nodrońināt VK sadarbību ar plańsaziľas līdzekļiem; ieviest VK 

komunikācijas stratēģiju; izstrādāt un realizēt kārtējā gada 

komunikācijas plānu; konsultēt vadību un darbiniekus par 

komunikācijas jautājumiem; organizēt iekńējās komunikācijas 

pasākumus; piedalīties VK Publiskā gada pārskata un citu VK 

prezentāciju un izdevumu sagatavońanā 

 

LR Valsts kase 

 

Laika periods 01.02.2008. – ..... 

Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

Galvenie pienākumi Izstrādāt un pasniegt lekcijas ―Ievads sabiedriskajās attiecībās‖ un 

―Sabiedriskās attiecības praksē‖. 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 
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Laika periods 01.09.2007. – 31.01.2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

Galvenie pienākumi Izstrādāt un pasniegt lekcijas ―Ievads sabiedriskajās attiecībās‖ un 

―Sabiedriskās attiecības praksē‖, un „Sabiedrisko attiecību taktika‖ 

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola 

 

Laika periods 

 

07.03.2007. -  30.12.2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja/ ministra preses sekretāre 

Galvenie pienākumi vadīt un koordinēt nodaļas darbu; veidot Sekretariāta tēlu; 

nepārtraukti uzturēt un attīstīt komunikāciju ar plańsaziľas 

līdzekļiem; uzlabot un attīstīt iekńējo komunikāciju; strādāt pie PR 

plānu veidońanas, to realizācijas; pildīt ministra preses sekretāres 

darba pienākumus. 

Darba vietas nosaukums Īpańu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts 

  

Laika periods 01.02.2007. – 01.09.2007. 

Profesija vai ieľemamais amats Konsultante PR aktivitāńu un komunikācijas jautājumos 

Galvenie pienākumi Sniegt konsultācijas PR jomā; komunicēt ar plańsaziľas līdzekļiem; 

sagatavot un realizēt PR plānu. 

Darba vietas nosaukums A/S „Telekom Baltija‖ 

  

Laika periods 01.09.2005. – 28.02.2007. 

Profesija vai ieľemamais amats PR projektu vadītāja; Eiropas Parlamenta deputāta Valda 

Dombrovska preses sekretāre.  

Galvenie pienākumi PR stratēģijas izstrāde un izpilde; komunikācija ar masu mediju 

pārstāvjiem; preses ziľojumu sagatavońana; preses konferenču un 

citu PR aktivitāńu organizēńana; mediju monitoringa veikńana u.c. 

Galvenie projekti – Eko produkts, konferences Bankas un Finanses 

Baltijā 2006 PR stratēģijas izstrādāńana un īstenońana, Baltic 

Property Trust, PTA u.c. 

Darba vietas nosaukums SIA Airport 

  

Laika periods 10.05.2004. – 31.08.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Komunikācijas departamenta Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Galvenie pienākumi komunikācija ar masu mediju pārstāvjiem; preses ziľojumu 

sagatavońana par sociālās apdrońināńanas un sociālo pakalpojumu 

politiku; mediju monitoringa veikńana par labklājības nozari; 

informācija par Eiropas Sociālā Fonda projektiem, to īstenońanu; 

informācijas aktualizēńana interneta mājas lapā u.c.  

Darba vietas nosaukums LR Labklājības ministrija 

  

Izglītība  

Laika periods  Uzsāktas studijas 2008.gadā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Stradiľa universitātes Komunikācijas studiju katedras 

doktorantūras studiju programma „Socioloģija‖ 

  

Laika periods 2005. - 2007.gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes Politikas zinātnes 

nodaļa 

  

Laika periods 2001. - 2005. gads 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Bakalaura grāds komunikācijas zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultāte 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda Latviešu  

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāńana Rakstīńana 

 Angļu   laba laba laba 

 Krievu   ļoti laba laba vāja 

Spāľu   pamatzināńanas pamatzināńanas pamatzināńanas 

  

Citas prasmes Teicamas zināńanas datoru programmās (MS Word; MS Excel; MS 

PowerPoint; Internet Explorer, MS FrontPage; MS Outlook u.c.). 

Labas komunikācijas prasmes 

  

Zinātniskā darbība un publikācijas 

 

 

 

14.05.2010. - Dalība zinātniski praktiskā konferencē „Sabiedrisko 

attiecību speciālistu izglītības un profesionālās darbības 

aktualitātes‖ ar stenda referātu „Jauno sabiedrisko attiecību 

speciālistu zināńanas un to pielietońana praksē‖ /Liepājas 

Universitātē/ 

 

2011.gads - raksts „Latvijas Valsts prezidentu G.Ulmaľa, V.Vīķes-

Freibergas un V.Zatlera verbālās komunikācijas efektivitāte‖, 

Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences 

materiālu krājums: Daugavpils, 2011. gads 

 

Papildu informācija 

 

Ir atsauksmes no EP deputāta Valda Dombrovska, īpańu uzdevumu 

ministra sabiedrības integrācijas lietās Oskara Kastēna, Valsts kases 

pārvaldnieka K.Āboliľa. 

 

Aktualizēts: 

 

22.03.2011. 
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Europass 

Curriculum Vitae 

 

 

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Vagalis Andris  

Personas kods 070367-10234 

Dzimńanas vieta Krāslava, Latvija 

Adrese  Naujenes ielā 57-1, Daugavpils, LV5414 

Tālrunis 5430270 Mobilais tālrunis +371 26433285 

E-pasts andris@du.lv, andris@riseba-d.lv  

Pilsonība Latvijas 

Dzimums Vīrietis 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Dabaszinātľu maģistrs datorzinātnēs 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods no 1998.g. līdz ń.d.  

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RISEBA) 

Laika periods 1992.g. līdz ń.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte, Informātikas katedra 

  

Izglītība  

Laika periods 09/1994 - 06/1996 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr. 000255, Datorzinātľu maģistrs,  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte, maģistrantūra, neklātiene 

Laika periods 1988 - 1992 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms par iegūto augstāko izglītību , Diploma Nr. 520622, "Fiziskās 

kultūras, darba apmācības, militārās apmācības pamatu un skaitļońanas 

tehnikas skolotājs" 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Fiziskās audzināńanas fakultāte, 

pilna laika 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citas valodas Krievu, angļu 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji 

Krievu  *   *   *   

Angļu   *    *   * 
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Datora lietońanas prasmes 1. veiksmīgi nokārtots tests un iegūts "Microsoft Certified Professional" 

sertifikāts par kursu "Implementing and Supporting Windows 95" (070-

064) 

2. nokārtots ECDL (European Computer Driving License) pārbaudes tests 

un iegūts ECDL sertifikāts. 

3. veiksmīgi nokārtots eksāmens 70-290 ―Managing and Maintaining a 

Microsoft® Windows® Server 2003 Environment‖ un atjaunots MCP 

statuss 

Zinātniskā darbība  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Andris Vagalis, Vija Vagale, "Kad bērnam uzticēta datorpele", ņurnāls 

"Mans mazais",2001 Nr. 9, 40-41 lpp. 

2. Uzstāńanās starptautiskajā konferencē "Person. Color. Nature. Music", 

The Fourth International Conference May 18-21, 2005, Daugavpils, 

Latvia. Referāta tēma: Andris Vagalis, "Open Source Using Facility in 

Multimedia Technologies"  

3. Publikācija konferences "Person. Color. Nature. Music", The Fourth 

International Conference May 18-21, 2005, Daugavpils, Latvia rakstu 

krājumā. Andris Vagalis, "Open Source Using Facility in Multimedia 

Technologies" 530-535 lpp 

4. Uzstāńanās konferencē. Andris Vagalis, "Atvērtā koda programmatūra 

izglītības sistēmā". Starptautiskā konference "Dabaszinātnes un 

matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās", 2006. 

gada 1.-3. februārī 

5. Publikācija konferences "Information technologies for rural 

development", International Scientific Conference October 19-20, 2006, 

Jelgava, Latvia rakstu krājumā. Andris Vagalis, "Open Source software 

for Rural Development " 28-33 lpp 

6. Uzstāńanās konferencē. Andris Vagalis, "Open Source Software for 

Rural Development". Starptautiskā zinātniskā konference "Information 

technologies for rural development ", 2006. gada 19.-20. oktobrī, 

Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē 

7. Publikācija V starptautiskās konferences "Person. Color. Nature. 

Music" zinātnisko rakstu krājumā, ISBN-978-9984-14, 2007. gada 17.-

21. oktobris, Daugavpils. Andris Vagalis, "Open Source software for 

Education" 340.-345. lpp. 

8. Uzstāńanās ar referātu V starptautiskajā konferencē "Person. Color. 

Nature. Music", 2007. gada 17.-21. oktobris, Daugavpils. Andris 

Vagalis, "Open Source software for Education". 

9. Uzstāńanās ar refrātu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

Bilingvālās izglītības centra organizētajā konferencē "Tehnisko mācību 

palīglīdzekļu izmantońana bilingvālās stundās", 2009. gada 8. aprīlis,  

Daugavpils, Andris Vagalis "Tehniskie mācību palīglīdzekļi: vakar, 

ńodien un rīt" 

10. Uzstāńanās ar referātu Daugavpils Universitātes 52. 

zinātniskaja konferencē 2010. gada 14.-16. aprīlis, Daugavpils. Andris 

Vagalis "Application of open solution in education". 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Veinberga Sandra 

Adrese Ulņa iela 7, LV 1012, Rīga, Latvija 

Tālrunis 0037167994425 Mobilais tālrunis 26558897 

Fakss 004687673693 

E-pasts sandra@balticmedia.net 

Dzimńanas datums 1959.24.02 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods 1974 -1976 

Profesija vai ieľemamais amats Producente, radio un televīzijas raidījumu vadītāja. 

Galvenie pienākumi Radio un TV raidījumu veidońana. 

Darba vietas nosaukums Latvijas radio un TV komiteja,  Doma laukums 4. Rīga. 

   

Laika periods 1980 - 1990 

Profesija vai ieľemamais amats  Latvijas Valsts universitātes pasniedzēja – docente. 

Galvenie pienākumi Docētāja pienākumi. 

Darba vietas nosaukums Latvijas Valsts universitāte, Visvalņa ielā 4a, Rīga. 

 

Laika periods 

 

1991 - 1993 

Profesija vai ieľemamais amats Ņurnāliste, analītiskās ņurnālistu grupas vadītāja, nodaļas vadītāja. 

Galvenie pienākumi Pētījumu organizēńana un publikāciju gatavońana par Baltijas valstu 

politisko un ekonomisko attīstību. 

Darba vietas nosaukums The Baltic Tmes, ņurnāls Stokholmā, Sveavägen 114, Zviedrijā. 

 

Laika periods 

 

1993  - ńodien 

Profesija vai ieľemamais amats Profesinālās izglītības vadītāja Skandināvijas un Baltijas filiālēs. 

Galvenie pienākumi Kursu organizēńana un vadīńana. 

Darba vietas nosaukums Baltic Media (Skandināvija, Baltijas valstis), Elīzabetes ielā 2A, Rīga.  

 

Laika periods 

 

1996 – ńodien 

Profesija vai ieľemamais amats Ārzemju korespondente (Ziemeļvalstu reģions). 

Galvenie pienākumi Regulāra informatīva un analītiska materiāla gatavońana Latvijas 

sabiedriskās televīzijas ēteram, ziľu dienestam,             „Panorāma―. 

Darba vietas nosaukums Latvijas Televīzija, Zaķusalas krastmala 3. Rīga. 

 

Laika periods 

 

2009 – ńodien 

Profesija vai ieľemamais amats Viesprofesore/ Vadońā pētniece Vadībzinātľu institūtā. 

Galvenie pienākumi Pedagoģiskais darbs ar studentiem, zinātniskais darbs PR un mediju 

pētniecības jomā, pedagoģiskais darbs ar studentiem. 

Darba vietas nosaukums Liepājas universitāte/Vadībzinātľu institūts, Lielā iela 14, Liepāja. 
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Laika periods 

 

 2011 – ńodien 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja, lektore. 

Galvenie pienākumi Pedagoģiskais darbs ar studentiem, lekcijas un studiju projektu 

vadīńana. 

Darba vietas nosaukums RISEBA, Meņa ielā 3, Rīga.  

 

 Laika periods 

 

1991 – ńodien 

Profesija vai ieľemamais amats Zviedrijas Publicistu kluba un Starptautiskās ārzemju Ņurnālistu 

asociācijas (FPA) biedre.   

 

 

 

Izglītība 

 

Laika periods 1972 – 1976 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Ņurnāliste.  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Valsts universitāte, Ņurnālistikas nodaļa, Visvalņa ielā 4A, 

Rīga.  

 

Laika periods 

 

1977 - 1979 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/Pieńķirtā kvalifikācija 

Doktorante/pētniece, zinātľu doktore. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, Ņurnālistikas fakultāte, 

Mohovaja ulica 9, Maskava. 

 

Laika periods 

 

1987 -1988 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/Pieńķirtā kvalifikācija 

Pētniece 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Stokholmas universitāte, Ņurnālistikas augstskola, Gjörvellsgatan 28,  

Stokholma. 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda Latviešu  

Citas valodas Krievu, vācu, angļu, zviedru, franču  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Zviedru  

 

 
labi labi labi 

Vācu  

 

 
labi labi labi 

Angļu  

 

 
labi labi labi 

Krievu  

 

 
labi labi labi 

Franču   ar vārdnīcu - - 
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Citas prasmes Lekciju lasīńana Eiropas Savienības institūcijām, Skandināvijas 

uzľēmumiem: 

 ASPHER, 2005, Riga.  

 S.I.M GICO Branch, Roma, 2003. 

 PR prakses ekspertīze Eiropas parlamenta deputātu LPP grupai, Group 

of the European People`s Party in the European Parliament. Brussels, 

European Parlament, 12 stundas. 2008. 17 - 19. 10.  

 PR prakses un mediju darba analīze, ekspertīze un sistematizācija 

Eiropas Parlamenta preses dienestam. Brussels, Demos AS, 2 dienas, 

2008. 06.10; 02.12.  

 

 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs  

Piedalīńanās Zviedrijas Izglītības departamenta starptautiskajā 

augstskolu izglītības programmu apmaiľas centra (IPK) pētījumā un 

uzstāńanā noslēguma konferencē Stokholmā. Projekts nr. 20, Nordplus 

2007. 

‖ Nordplus - horizontālā ass Zviedrija - Baltijas valstis‖.   

Noslēguma konference Stokholmā, 2008.11.12.   

 

 

Līgumdarbu dalībnieks vai vadītājs   Latvijas Radio ziľu dienesta struktūras analīze, izpēte un priekńlikumi. 

Analītisks līgumdrabs, pētījums, atskaite. Referāts un prezentācija. 

Rīga, 2006. gada maijs - augusts.   

 Latvijas Televīzijas ziľu dienesta programmu formātu izpēte un 

analīze, atskaite, referāts, prezentācija.Rīga 2006. gada augusts - 

oktobris.   

 Informācijas aprites nozīme. Mediju un PR spēles noteikumi 

modernajā laikā un demokrātiskas sabiedrības apstākļos. VID esońās 

prakses analīze, izpēte un sistematizācija. Apmācības kusa 

sagatavońana un realizēńana. 2007. 30 - 31.05. Rīgā.    

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

 

 Mediju misija, Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts 

neatkarības atjaunońanas (1990-2010), monogŗafija, latvieńu valodā, 

apgāds Zvaigzne, Rīgā, 2010, 158 lpp.  

 Censorship - The Mission of The Media. Zinātnisku eseju krājums, 

angļu valodā, apgāds LiePa Publishing Latvia, Liepāja, 2010, 151.lpp. 

 Publiskās attiecības jeb PR. Teorija un prakse. Monogrāfija. Zvaigzne, 

Rīga, divi izdevumi 2004, 2008. 325.lpp. 

 Masmediji. Prese, radio un televīzija. Monogrāfija, Zvaigzne, Rīga, 

divi izdevumi, 2005, 2007. 358.lpp.  
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Citas publikācijas   Televīzijas ērkńķainais ceļń, raksts rakstu krājumā „Cilvēki TV 

viļľos, Latvijas Televīzijai 50 gadu―, Valters un Rapa, Rīga, 2004. 

445. – 449. lpp. 

 Konflikten i Vaxholm stötande för letter. Publikācija, zviedru 

valodā, ņurnālā Fokus, Stokholmā, 2006. 02. 12.  

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

 Atomenerģijas jautājuma caurspīdīgums sabiedrībā un publiskā 

lēmuma nepiecieńamība. Jaunā Ignalina - ieguvumi un draudi, 

konference 2007. gada 26. janvārī Rīgā, Rīga domes plenārsēņu zālē. 

Latvieńu valodā.    

 Vaxholmskonflikten - vad händer nu? Konferens, Ordfront 

Stockholm, 2006.30.05. Zviedru valodā. 

 Wikileaks grundare Julian Assange på Sverige besök. Gräv 2010, 21. - 

23. mars, Radiohuset, Stockholm. Zviedru valodā.  

 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs.  
 ‖Efekta verdzība kā satura kvalitātes defekts‖, uzstāńanās LiepU 13. 

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē,‖ Sabiedrība un kultūra: Haoss 

un harmonija‖. 2010. gada 30. Aprīlī, publicēta Liepu gadskārtējā 

konferenču ‖Sabiedrība un kultūra‖ rakstu krājumā. 

 Nacionālās identitātes mīkla medijos un audiovizuālajā kultūrā. 

Uzstāńanā sLiepu 17. Znātniskajā konferencē „ Aktuālas problēmas 

literatūras zinātnē. Nacionālās identitātes meklējumi Baltijas literatūrā 

un kultūrā: stabilais, mainīgais un zaudētais―. 2011. gada 3.- 4. martā.  

 

Zinātniskā kvalifikācija,diplomi 

 
 Filoloģijas zinātľu doktora diploms, FL Nr. 003412, 

pieńkīrusi PSRS Augstākā atestācijas komisija 1980. gada 11. jūnijā. 

Maskavā. 

 Docenta atsetāts, Ņurnālistikas nozarē, DC Nr. 095230, 

pieńķīrusi PSRS Ausgtākā Atestācijas komisija 1986. gada 26. 

novembrī, Maskavā.  

 

 

Aktualizēts: 

 

 

01.04.2011 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

 

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Veinbergs Guntars 

Adrese Ulņa iela 7 LV 1024 Rīga 

Kompassvägen 1 , SE18129 Lidingö, Stockholm, Zviedrija 

Tālrunis 004687676024 Mobilais tālrunis 0037129109062 

Fakss 004687673693  

E-pasts g.veinberg@balticmedia.net  

Dzimńanas datums 28.03.1954. 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods 2002.g.- līdz ńim brīdim  

Profesija vai ieľemamais amats Valdes priekńsēdētājs   

Galvenie pienākumi Vadīt starptautisku uzľēmumu 

Darba vietas nosaukums Baltic Media Ltd, PTC, Elizabetes iela 2, LV1340 Rīga. 

 

Laika periods 

 

2004.g.- 2009.g   

Profesija vai ieľemamais amats Valdes loceklis 

Galvenie pienākumi Piedalīties vadońa Latvijas mediju uzľēmuma valdes darbā.  

Darba vietas nosaukums SIA Mediju Nams, Cēsu ielā 31/2, Rīgā, LV-1012, Rīga 

 

Laika periods 

 

1995.g.- līdz ńim brīdim 

Darba vietas nosaukums Baltic Media AB, Stockholmsvagen 33, Box 1230, 18124 Lidingo, 

Zviedrija.  

Profesija vai ieľemamais amats Valdes priekńsēdētājs, izpilddirektors, projektu vadītājs  

Galvenie pienākumi Vadīt daudzvalodu pakalpojumu uzľēmumu Zviedrijas tirgū 

 

Laika periods 

 

1993.-1995.g.    

Profesija vai ieľemamais amats Producents   

Galvenie pienākumi Producēt un vadīt ziľu un komentāru raidījumus latvieńu valodā 

 Radio Sweden, Zviedrijas sabiedriskais radio koncerns Sveriges radio. 

Sveriges Radio AB 105 10 Stockholm Oxenstiernsgatan 20 

 

Laika periods 1995.g.-1997.g  

Profesija vai ieľemamais amats Reklāmas un mediju konsultants 

Galvenie pienākumi Organizēt un gatavot publikācijas, pārdot reklāmu 

Darba vietas nosaukums Uzľēmumā  Strix, kas izdeva ņurnālu Baltic Times Magazine,  

Stokholmā, Zviedrija  

 

Laika periods 

 

1987.g. -1989. g.  

Profesija vai ieľemamais amats Atbildīgais sekretārs 

Galvenie pienākumi Organizēt ņurnāla materiālus un tā izdońanu  

mailto:g.veinberg@balticmedia.net
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Darba vietas nosaukums Latvijas teātra biedrības izdevums Teātra Vēstnesis  Ed. Smiļģa iela 

37/39, LV-1002, Rīga, Latvija 

  

Laika periods 1982.g.-1989.g.  

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Gatavot un lasīt lekciju kursus, vadīt kursa un diplomdarbus  

Darba vietas nosaukums Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes ņurnālistikas 

nodaļā Visvalņa iela 4a, Rīga 

 

Laika periods 

 

1977.g.-1987.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Redaktors, producents, galvenā reņisora vietas izpildītājs, 

programmu vadītājs 

Galvenie pienākumi Producēt un vadīt TV raidījumus  

 Latvijas Televīzija (LPSR valsts televīzijas un radioraidījumu 

komiteja) L. Laicena iela 62, Rīga (tagad Nometľu 62, Rīga, LV-

1002) 

  

Laika periods 1974.g.-1977.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas vadītājs 

Galvenie pienākumi Organizēt studentu kultūras un izklaides pasākumus  

 Latvijas Universitātes Studentu klubs, Raiľa bulv. 8, Rīga 

 

Laika periods 

 

1973.g.-1975.g.  

Profesija vai ieľemamais amats Tehniķis  

Galvenie pienākumi Teletaipa ziľu piegāde ziľu raidījumam  Panorāma 

Darba vietas nosaukums Latvijas radio un televīzijas centrs  (LPSR valsts televīzijas un 

radioraidījumu komiteja) 

 

Izglītība 

 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Filoloģijas doktora diploms, 1987. g. 28. okt. 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 1985. 03. – 1987. 03. aspirants Maskavas Lomonosova Universitātes 

ņurnālistikas fakultātes TV un radioņurnālistikas katedrā.  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Ņurnālista kvalifikācijas diploms  

Izglītības iestādes nosaukums un veids 1972. 01.09.  līdz 1977. 06.30. Dienas nodaļas students Latvijas Valsts 

Universitāte, Filoloģijas fakultāte,  ņurnālistikas nodaļa. 

 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda Latviešu  

Pańnovērtējums  

  Sapratne Runāńana Rakstīńana 

Zviedru   x x x 

Angļu  x x x 

Krievu  x x x 

 

Aktualizēts 

 

01.04.2011 
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 Europass 

Curriculum Vitae 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vnukovs Dmitrijs 

Dzimńanas datums 05.08.1978. 

Adrese  Puńkina iela 90 – 31, LV-5412, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29768168 

E-pasts dvnukov@gmail.com 

Pilsonība Latvijas  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Filosofijas doktors (Dr.phil..)  

 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods no 2007.gada septembra līdz ń.d.  

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods 2009.gada  līdz ń.d. 

Profesija vai ieľemamais amats   biznesa treningu kompleksa izstrāde un realizēńana 

(„Individuālo atńķirību biznesā tipoloģija (MBTI)‖, „Efektīvu pārrunu 

un pārdońanu prakse‖, „Līderība un pārvaldības prasmes‖ u.c.) 

Darba vietas nosaukums  mācību centrs SIA „LatInSoft‖ 

Laika periods   2009.gada maijs – augusts, 2010.gada maijs  

Profesija vai ieľemamais amats Praktiskā kursa vidusskolēniem „Efektīvas mijiedarbības biznesā 

psiholoģija‖ izstrāde un lasīńana - projekta līdzautors  

Darba vietas nosaukums  valodu centrs „Kora‖, Daugavpils 

Laika periods 2007.gada septembris  -  2008.gada maijs 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Transporta un Sakaru institūta Daugavpils filiāle 

Laika periods 2006 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats konsultants 

Darba vietas nosaukums  „N Consalting Company‖, Maskava Krievija 

Laika periods 2005 - 2006 

Profesija vai ieľemamais amats Projektu menedņeris 

Darba vietas nosaukums  „Tsifrograd company‖ 

Laika periods 2004 - 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Menedņeris, angļu valodas pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  „Severen‖ 

 

Izglītība 

 

Laika periods 2001 - 2004    

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

PhD (Phil)  



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

313 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Filosofijas fakultāte 

Laika periods 1996 - 2001 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Augstākās izglītības diploms filisofijā 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Filosofijas fakultāte 

Laika periods 1998 - 2000 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā 

kvalifikācija 

Tulkotāja diploms (Angļu valoda) 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Filoloģijas fakultāte  

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Pańnovērtējums  

  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji 

Latviešu   *   *   *  

Angļu  *   *   *   

 

Papildu informācija 

Publikācijas atbilstošajā 

zinātľu nozarē  

Raksti recenzētos izdevumos   

un citas publikācijas  

Piedalīńanās konferencēs 

 

 

 „Strategic vision of Latvia‘s regional development in the light of 

cross-cultural bussiness values‖ // RSEBAA, Ventspils Augstskolas 

un Banku Augstskolas rīkota 4.starptautiskajā konference 

„Information Society and Modern Business‖ , 2009.gada 14. - 

16.maijs, Ventspils, Ventspils Augstskola 

Pārējā zinātniskā un 

pedagoģiskā  darbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

 Informatīvas – mācību tīkla vietnes www.subguru.ru izveides un 

uzturēńanas līdzautors. Tīkla vietnē ir atrodamas slavenu biznesa guru 

aktuālas uzstāńanās, kurām tiek nodrońināti subtitri angļu un krievu 

valodās. 

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekts „Studentu 

apmācības Latvijas augstskolās „Kļūsti par uzľēmēju 5 dienās!‖ 

(projekta identifikācijas numurs 2DP/2.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/002). 

Studiju kursa 3.moduļa „Biznesa modeļu veidońana‖ sagatavońana un  

vadīńana 

 ESDES School of Management (Université Catholique de Lyon) 

ERASMUS ID code: F  LYON10, Lekciju kurss „Personāla vadība‖, 

vasaras skolas studentiem ietvaros, 2010.gada jūnijs 

  

24.11.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subguru.ru/
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Europass 

Curriculum Vitae 

 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Volkovičs Boriss  

Personas kods 161136-10232 

Dzimńanas vieta Daugavpils, Latvija 

Adrese  Viestura iela 88/92 – 9, Daugavpils, LV – 5403, Latvija 

Tālrunis 54-20287 Mobilais tālrunis 26739059 

Pilsonība Latvijas 

Dzimńanas datums 1936.gada 16.novembrī 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Vēstures maģistrs 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods 1996.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  DPU Ekonomikas un sociālo zinātľu katedra 

 

Laika periods 1999 – 1996 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  DPU socioloģijas, filozofijas un ekonomikas katedra 

 

Laika periods 1971 – 1991 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākais pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  DPI Filozofijas un politkomitejas katedra 

 

Laika periods 1967 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  DPI Filozofijas un politkomitejas katedra 

 

Laika periods 1964 

Profesija vai ieľemamais amats Katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums  DPI Marksisma Ļeninisma katedra 

 

Laika periods 1962 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākais laborants 

Darba vietas nosaukums  DPI Marksisma Ļeninisma katedra 

 

Laika periods 1959 

Profesija vai ieľemamais amats laborants 

Darba vietas nosaukums  DPI Krievu un aizrobeņu literatūras katedra 
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Izglītība 

 

Laika periods 1991 - 1993 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms, vēstures maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

DPU, pilna laika 

Laika periods 1955 – 1960 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms, vēstures un krievu valodas 5 – 7. kl. skolotāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

DPI, pilna laika 

Laika periods 1955  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Atestāts, vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils 3. vidusskola 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas Latvieńu 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi v

ā

j

i 

Latviešu  *   *   *   
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Zinātniskā darbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сионизм и сионисты в Даугавпилсе (1900 – 1940)// Евреи в 

Даугавпилсе. – Даугавпилс, 1993. – С.91 – 229. 

2. Иудаизм в Латвии (1920 – 1940)// Reliģija. Vēsture. Dzīve. – 

R., 1993. – 185. – 210. lpp. 

3. Еврейские организации в Даугавпилсе (1920 – 1940)// Вторые 

Добычинские чтения. – Ч.П. – Даугавпилс, 1994. – С.55 – 67. 

4. Еврейская община Даугавпилса (1920 – 1940)//Kultūra un 

Vārds. - Multinacionālas kultūras centra izdevums: Daugavpils, 

Latvija, 1994. – janvāris. 

5. ОЗЕ – общество здравоохранения евреев в Даугавпилсе (1920 

– 1940)// Kultūra un Vārds - Multinacionālas kultūras centra 

izdevums: Daugavpils, Latvija, 1994. – oktobris. 

6. Общество распространения ремесленного труда среди евреев 

(ОРТ) в Динабурге – Двинске - Даугавпилсе// Kultūra un 

Vārds - Multinacionālas kultūras centra izdevums: Daugavpils, 

Latvija, 1994. – oktobris. 

7. Страницы истории еврейского народа. Даугавпилс, 1995 (в 

соавторстве с И.Штейманом). 

8. Еврейские спортивные организации Маккаби и ДИСК 

//Latgales Sports. - 1995. – 29.06. 

9. Иудаизм Даугавпилсе. – Гешарим, бюллетень Рижской 

еврейской религиозной общины совместно с фондом 

«Шамир» им. М.Дубина. – 1995. -№ 9 – 11. 

10. Иудаизм в Даугавпилсе (1920 – 1940)// Latgale, Daugavpils: 

Vēsture un Kultūra. – Daugavpils, 1996. – 93. – 116. lpp. 

11. Раввины в Даугавпилсе (1920 – 1940) Kultūra un Vārds - 

Multinacionālas kultūras centra izdevums: Daugavpils, Latvija, 

1996. – aprīlis. 
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12. Еврейская община Даугавпилса: исторические традиции и 

современность//Евреи в меняющемся мире: Материалы 1-ой 

международной конференции. 1. – Рига, 1996. – С.284 – 288. 

13. Pupil‘s personality in teachers‘ conception// Book of Abstracts. – 

Netanya, 1996 (в соавторстве с В.Домбровским). 

14. The Jewish Community of Daugavpils: Historical tradition and 

Our Time: Materials of the First International conference. – R., 

1997. – P. 258. – 263.  

15. М.Шац-Анин и Общество содействия еврейской 

колонизации (ОСЕК)// Макс Шац-Анин. Жизнь. Наследие. 

Судьба: Материалы научной конференции… - Р., 1998. С. 61 

– 65. 

16. Даугавпилс и белорусы: История и современность (1920 – 

1997)//Приграничное и региональное сотрудничество: Новые 

задачи и пути их решения. Тезисы докладов Международной 

конференции… - Витебск, 1998. – С.56 – 59.  

17. Еврейские организации в Даугавпилсе. – Даугавпилс, 1998. 

18. «Мизрахи» - партия религиозных сионистов в Латвии (1920 – 

1934) //Евреи в меняющемся мире: Материалы 2-ой 

международной конференции. 2. – Рига, 1998. – С.333 – 352. 

19. О курсе истории религии в школе// 6 . ikgadējās zinātniskās 

konferences Rakstu Krājums. A 6. 2. daļa. – Daugavpils, 1998. – 

161. – 167. lpp. 

20. Тематический указатель публикаций З.Якуба в печати (1940 

– 1997)// З.Якуб. Даугавпилс в прошлом. – Даугавпилс, 1998. 

– С. 289 – 298. 

21. Даугавпилсское отделение Бунда (1920 – 1934) /по 

материалам газеты «Латгальская мысль»/ //Евреи в 

Даугавпилсе: Книга вторая. – Даугавпилс, 1999. – С.34 – 81. 

22. Агуддат Исраэль – еврейская религиозная партия в Латвии 

(1920 – 1934) //Евреи в Даугавпилсе: Книга вторая. – 

Даугавпилс, 1999. – С.82 – 95. 

23. Еврейские учительские, родительские и студенческие 

организации в Даугавпилсе (1920 – 1940) //Евреи в 

Даугавпилсе: Книга вторая. – Даугавпилс, 1999. –  С.96 – 

114. 

24. Руководство редколлегией книги  «Евреи в Даугавпилсе: 

Книга вторая. – Даугавпилс, 1999. 

25. Население Даугавпилса перед первой мировой 

войной//Динабург, Двинск, Даугавпилс в истории, культуре, 

литературе. Даугавпилс, 1999. – С.68 – 80. 

26. Евреи Даугавпилса на фронтах Второй мировой войны. – 

Даугавпилс, 2000 (в соавторстве с И.Штейманом и 

Е.Фердманом). 

27. Раввины в Даугавпилсе (1920 – 1940) //Евреи в меняющемся 

мире: Материалы 3-ей международной конференции. 3. – 

Рига, 2000. – С.124 – 134. 

 

 

 

 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

318 

28. Еврейские учительские организации в Латвии (1920 – 1940) 

//Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē: DPU Ekonomikas 

nodaļas pasniedzēju un studentu zinātniski metodiskas konferences 

materiāli (A5). Daugavpils, 2001. – 18. – 21. lpp.  

29. Ответственный редактор сборника «Akadēmiskās izglītības 

problēmas universitātē: DPU Ekonomikas nodaļas pasniedzēju un 

studentu zinātniski metodiskas konferences materiāli (A 5). – 

Daugavpils, 2001.   

30. Евреи в Латгале// Latgale. – 2001. - № 1 (marts/aprīlis). – 26.lpp. 

31. Евреи и изобразительное искусство и кино в Латвии (1918 – 

1940)// DPU 9. ikgadējās zinātniskās konferences Rakstu Krājums (A 

13). - Daugavpils, 2001. - 117. – 121. lpp. 

32. Именной указатель к книге И.Штеймана «Время и люди» 

(Резекне, 2001). – С.195 – 202. 

33. Руководство редколлегией книги «Евреи в Даугавпилсе: Книга 

третья. – Даугавпилс, 2001. 

34. Канторское пение в Латвии (20 – 30-е годы ХХ 

века)//Humanitārās Fakultātes X1 zinātniskie lasījumi. Vēstures 

sekcija. 2001.gada 25. – 26. janvāri. – Daugavpils, 2001. – С.186 – 

191. 

35. Из истории еврейской культуры в Латвии и Даугавпилсе (20 – 30-

е годы)//Евреи в Даугавпилсе: Исторические очерки. Книга 

третья: часть 1. – Даугавпилс, 2001. – С. 33 – 142. 

36. Из истории еврейского театра в Латвии (1920 – 1940)//Atmiľa 

kultūrvēsturiskā kontekstā: Starptautiskās konferences materiāli. 1. 

daļa. – Daugavpils, 2002. – 101. – 109. lpp. 

37. Из истории еврейской культуры в Латвии (1918 – 1940). – 1 

часть. - Даугавпилс, 2002. 

38. Из истории еврейской культуры в Латвии (1918 – 1940). – 2 

часть. - Даугавпилс, 2002.  

39. Проблемы образования в Латвийской республике (1918 – 

1940)//Евреи в   меняющемся мире.IY. Материалы 4-ой 

Международной конференции. – Р., 2002. –   С.122 – 136.  

40.Еврейская община Латвии в 20 – 30-е гг. ХХ века (основные 

проблемы)//История евреев в Центральной и Восточной Европе: 

Тезисы. – М., 2003. – С.2 – 3. 

41. Еврейская печать в Латвии (1918 – 1940)//Daugavpils Universitātes 

Humanitārās Fakultātes XII. Zinātniskie lasījumi: Vēsture. YI (II). – 

Daugavpils, 2003. – 84. – 91.lpp. 

42. Холокост в Латгалии. – Даугавпилс, 2003 (в соавторстве).          

43. Еврейская община Латвии в 20 – 30-е годы ХХ в. (Основные 

проблемы)//Материалы Десятой ежегодной Международной и 

Междисциплинарной конференции по иудаике. Часть 1. – М., 

2003. – С. 203 – 219. 

44. Сионистское движение в Латвии (1918 – 1940) (тезисы доклада 

на Одиннадцатой ежегодной Международной и 

Междисциплинарной конференции по иудаике 3 – 5 февраля 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

319 

2004 г.//Тезисы докладов секции «Сионизм и Государство 

Израиль». – М., 2004. – С. 4 – 5. 

45. Именной указатель к книге И.Штеймана «Pasaules ebreju vēstures 

pētnieki» (Rēzekne, 2004). – 248. – 259. 

46. Сионистское движение в Латвии (1918 – 1940) //Материалы 

ежегодной Одиннадцатой Международной и 

Междисциплинарной конференции по иудаике. Часть 1. – М., 

2004. 

47. К вопросу о еврейских погромах в России до 1917 г. и в 

Латвии в 1918 – 1920 гг. (тезисы доклада на Двенадцатой 

ежегодной Международной и Междисциплинарной конференции 

по иудаике  1 - 3  февраля 2005 г.//Тезисы докладов секции 

«Сионизм и Государство Израиль». – М., 2005. 

48. Некоторые аспекты преподавания религии в 

школе//Vēstures mācību akrualitātes skolā. V Metodiskās 

konferences materiāli. – Daugavpils, 2005. – 16. – 21. lpp. 

49. Именной указатель к книге И.Штеймана «Latgale 1914 - 

1920» (Rezekne, 2005. – 96. – 99, lpp.). 

50. Хаим Нахман Бялик в Даугавпилсе//Hronos: 

Провинциальный альманах. - № 6. – Даугавпилс, 2005. – С. 141 – 

150. 

51. Руководство редколлегией книги «Руководство 

редколлегией книги «Евреи в Даугавпилсе: Книга четвертая. – 

Даугавпилс, 2005. 

52. Еврейская община Даугавпилса (1920 – 1940)// Евреи в 

Даугавпилсе: Книга четвертая. – Даугавпилс, 2005. – С. 6 – 16. 

53. Иудаизм в Даугавпилсе (1920 – 1940) // Евреи в 

Даугавпилсе: Книга четвертая. – Даугавпилс, 2005. – С. 17 – 46. 

54. Раввины в Даугавпилсе (1920 – 1940) // Евреи в 

Даугавпилсе: Книга четвертая. – Даугавпилс, 2005. – С. 47 – 83. 

55. Общество распространения ремесленного труда среди 

евреев (ОРТ) в Динабурге – Двинске - Даугавпилсе// Евреи в 

Даугавпилсе: Книга четвертая. – Даугавпилс, 2005. – С. 84 – 90. 

56. ОЗЕ – Общество здравоохранения евреев в Даугавпилсе 

(1920 – 1940) // Евреи в Даугавпилсе: Книга четвертая. – 

Даугавпилс, 2005. – С. 91 – 100. 

57. Хаим Нахман Бялик в Даугавпилсе// Евреи в 

Даугавпилсе: Книга четвертая. – Даугавпилс, 2005. – С. 101 – 

110. 

58. Названия улиц Динабурга – Двинска - Даугавпилса// 

Евреи в Даугавпилсе: Книга четвертая. – Даугавпилс, 2005. – С. 

362 – 372. 

59. «Хистадрут- Хационит» - партия общих сионистов в 

Латвии (1919 – 1934)..Евреи в меняющемся мире: Материалы V 

Международной конференции. – Р., 2005. – С. 301 – 315. 

60.  О Еврейской национально-демократической партии 

(ЕНДП) и партии Фолкс партей (Народной партии)//Vēsture. 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

320 

Avoti un cilvēki. Starptautiskās konferences «XV zinātniskie 

lasījumi» materiāli. – Daugavpils, 2006. – 182. – 190. lpp. 

61. К вопросу о еврейских погромах в России в 1917 г. и 

Латвии в 1918 – 1920 гг. //Vēsture. Avoti un cilvēki. Humanitārās 

fakultātes XVI Starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture X. 

– Daugavpils, 2007. – 199. – 220. lpp. 

62. Евреи Латвии в период между двумя мировыми 

войнами (Вводная лекция)//Уничтожение евреев Латвии 1941 – 

1945. Цикл лекций. – Рига, 2007. – С. 5 – 35. 

63. Штрихи к жизни евреев Двинска в начале XX в. (по 

материалам газеты «Двинский листок»//Провинциальный 

альманах № 9. – Даугавпилс, 2007. – С. 54 – 59.  

64. Сионистское движение в Латвии (1918 – 1940). Книга I. 

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule. 2008. 506 c.   

65. Сионистское движение в  Латгалии (до 1917 г.)//Latgale 

kā kultūras pierobeņa.      

       Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule. 2008. - 90. – 

104. lpp. 

66. Евреи Латвии в период между двумя мировыми 

войнами (Вводная лекция)//Уничтожение евреев Латвии 1941 – 

1945. Цикл лекций. 2-ое издание, исправленное и дополненное.– 

Рига, 2008. – С. 5 – 35. 

67. Ebreji Latvijā starp diviem pasaules kariem (Ievadlekcija) 

//Ebreju iznīcināńana Latvijā 1941. – 1945. Lekciju cikls. Rīga, 2008. 

5. – 31. lpp. 

68. Jews in Latvia in the period between the two world wars 

(introductory lecture)// Extermination of the Jews in Latvia 1941 – 

1945. Series of lectures. Riga, 2008. P. 5 – 35. 

69. Die Juden in Lettland zwischen den beiden Weltkriegen 

(Einfűhrungsvortrag) //Die Vernichtung der Juden in Lettland, 1941 – 

1945: Eine Vortragsreihe. Riga, 2008. S. 5 – 37. 

70. Les Juifs de Lettonie pendant L'Eentre-Deux-Guerres 

(Introduction) //L'Etermination des Juifsen Lettonie, 1941 – 1945: 

Cycle de confe'rences. Riga, 2008. P. 5 – 36. 

71. То же – на иврите. C. 6 – 28. 

72. Сионистские молодежные организации в Латвии (1920 – 

1940)// Vēsture: avoti un cilvēki. XVII zinātniskie lasījumi. Vēsture 

XI. Daugavpils, 2009. – 241. – 247. lpp. 

73. Левосионистские политические партии в Латвии (1918 – 

1934) //Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XVIII 

starptautisko lasījumu materiāli. Vēsture XII. Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2009. – 212. – 221. lpp. 

74. Сионистское движение в Латвии (1918 – 1940). Книга II. 

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule. 2009. 291 c. 

75. Zionist  Movement in Latgale (till 1917) // Latgale as a 

Culture Borderzone. Comparative Studies. Vol. 11 (1). Daugavpils 

University Academic Press „Saule‖, 2009. – pp. 55 – 70.  
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76. Еврейские студенческие организации в Латвии (1918 – 

1940) // Евреи в меняющемся мире. Материалы 6-й 

Международной конференции. Рига, 11 – 14 сентября 2006 г. 

Рига, 2009. С. 310 – 340. 

77. Предисловие // Евреи в Даугавпилсе. Исторические 

очерки. Книга пятая. Даугавпилс, 2011. С. 3 – 5. 

78. Штрихи из жизни евреев Двинска в начале 20 в. (по 

материалам газеты «Двинский листок») // Евреи в Даугавпилсе. 

Исторические очерки. Книга пятая. Даугавпилс, 2011. С. 8 – 13. 

79. Пресса Даугавпилса и сионистское движение в 1920 – 

1930-е годы// Евреи в Даугавпилсе. Исторические очерки. Книга 

пятая. Даугавпилс, 2011. С. 14 – 46. 

80. Как евреи Латвии, Латгалии и Даугавпилса голосовали 

на выборах делегатов на Всемирные конгрессы Сионистской 

организации// Евреи в Даугавпилсе. Исторические очерки. Книга 

пятая. Даугавпилс, 2011. С. 47 – 60. 

81. Иудейская община Даугавпилса после Второй мировой 

войны (1945 – 1973) // Евреи в Даугавпилсе. Исторические 

очерки. Книга пятая. Даугавпилс, 2011. С. 69 – 86. 

82. Даугавпилсский краевед Залман Якуб (в соавторстве) // 

Евреи в Даугавпилсе. Исторические очерки. Книга пятая. 

Даугавпилс, 2011. С. 87 – 127. 

83. Отзыв о первой книге «Евреи в Даугавпилсе 

(публикация Б.Волковича) // Евреи в Даугавпилсе. Исторические 

очерки. Книга пятая. Даугавпилс, 2011. С. 190. 

84. В лополнение к напечатанному (о С.Э.Радлове) // Евреи 

в Даугавпилсе. Исторические очерки. Книга пятая. Даугавпилс, 

2011. С. 191 – 192. 

85. О еврейском молодежном ансамбле «Авива» («Весна») 

// Евреи в Даугавпилсе. Исторические очерки. Книга пятая. 

Даугавпилс, 2011. С. 193 – 194. 

86. Возвращаясь к напечатанному: Улицы Даугавпилса; 

Список членов Даугавпилсской организации Вселатвийского 

молодежного общества сионистов-ревизионистов Брит 

Трумпельдор (Союз Йосефа Трумпельдора) в 1936 – 1941 гг.; 

Население Двинска по данным переписи 1897 г. // Евреи в 

Даугавпилсе. Исторические очерки. Книга пятая. Даугавпилс, 

2011. С. 195 – 196. 

87. Редактирование книги «Евреи в Даугавпилсе. 

Исторические очерки. Книга пятая»  (Даугавпилс, 2011).  
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Europass 

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Vārds / Uzvārds   Aleksejs Vorobjovs 

Adrese  Aptiekas 28-1, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Pilsonība Latvijas 

Dzimńanas datums 15.08.1948 

Dzimums Vīrietis 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 
Hab.Dr.ped., Dr.psych. 

  

Darba pieredze  

Laika periods Kopń 2003.g.  

Profesija vai ieľemamais amats Sociālo zinātľu fakultātes Sociālās psiholoģijas katedras profesors 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitātes  

 

Laika periods 

 

2001. –2003.  

Profesija vai ieľemamais amats Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas katedras profesors 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte 

 

Laika periods 

 

1997. -2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Pedagoģijas un psiholoģijas institūta Latgales nodaļas vadītājs  

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes  

 

Laika periods 

 

1994.- 2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Pedagoģijas un psiholoģijas katedras profesors 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskās universitāte  

 

Laika periods 

 

1991.– 1994. 

Profesija vai ieľemamais amats Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskās universitātes  

 

Laika periods 

 

1987. – 1991. 

Profesija vai ieľemamais amats Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docents 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskā institūta  

 

Laika periods 

 

1985. – 1987. 

Profesija vai ieľemamais amats Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vecākais pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskā institūts 

 

Laika periods 

 

1979.- 1985. 

Profesija vai ieľemamais amats Pedagoģijas un psiholoģijas katedras pasniedzējs  

Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskā institūts 
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Izglītība  

Laika periods 1998.gada 31.martā 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Habilitētā doktora diploms C-Dh Nr.000188 

Psiholoģijas habilitētā doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Latvijas Universitāte 

Laika periods 1993.g. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms C-Dh Nr.000102 

Hab.Dr.ped. 

 

Laika periods 

 

1992.gada 10.decembrī 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms C-D Nr.000658 

Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.psych) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Latvijas Universitāte 

 

Laika periods 

 

1987.g.  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms Nr.001746 

Psiholoģijas zinātľu kandidāts  

 

Laika periods 

 

1985.g. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 
Aspirantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

PSRS Pedagoģijas Zinātľu akadēmijas Vispārīgās un pedagoģiskās 

psiholoģijas zinātniski pētnieciskais institūts 

 

Laika periods 

 

1979. – 1980. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr.005059 

Psiholoģijas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

PSRS Zinātľu akadēmijas Universitāńu un pedagoģisko augstskolu 

pasniedzēju kvalifikācijas celńanas un pārkvalifikācijas institūts 

 

Laika periods 

 

1968. – 1972. 

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Pieńķirtā kvalifikācija 

Diploms Щ № 356645 

Fizikas un matemātikas vidusskolu skolotāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Daugavpils Pedagoģiskā institūts 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas Latvieńu 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latvieńu  X   X   X   
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Papildu informācija  

 

 Kopń 2004.g. Daugavpils Universitātes akreditētās doktora studiju 

programmas sociālās psiholoģijas apakńnozarē direktors 

 2004.-2006.g. Daugavpils Universitātes akreditētās maģistra studiju 

programmas ―psiholoģija‖ (sociālā psiholoģija) direktors 
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Doktorantu darba vadība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā darbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperta darbība Latvijas Zinātnes 

Padomes starptautiskajos projektos 

un programmās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātnisko un akadēmisko komisiju 

vai koleģiālo institūciju vadība vai 

līdzdalība to darbībā 

 

 

Kopń 2004.gada tika aizstāvēti četri promocijas darbi:  

 A.Ruņa „Latvijas iedzīvotāju sociālie priekństati par ES valstīm‖ 

(2006) 

 I.Ińmuhametovs „Jaunieńu priekństatu par vientulību sociāli 

psiholoģiskais modelis‖ (2007) 

 L.Brokāne „Dzimtes reprezentācija: īpatnības un izpausmes garīgās 

kultūras aspektā tradicionālās reliģiskās konfesijās Latvijā‖ (2008) 

 A.Dudkina „Piedońanas divu dimensiju sociāli psiholoģiskā satura 

modelis‖ (2008) 

Divi promocijas darbi ir rekomendēti aizstāvēńanai: 

 A.Buls „Nacionālo Bruľoto spēku karavīru personības iezīmju 

izmaiľas starptautisko misiju apstākļos” 

 M.Zakriņevska „Latvijas iedzīvotāju sociālie priekństati par ideālo 

politiķa tēlu‖ 

Uz doto brīdi tiek vadīti četri promocijas darbi: 

 V.Jolkins (1.st.g.) ―Personības sociāli psiholoģiskais modelis 

destruktīvā kultā‖ 

 I.Ruņa (2.st.g.) „Latvijas iedzīvotāju kauzālās atribūcijas īpatnības 

par laulības neuzticību‖ 

 S.Vorone (3.st.g.) „Latvijas iedzīvotāju labizjūtas modelis‖ 

 S.Blumberga (4.st.g.) „Augstskolas docētāja personības autoritātes 

sociāli psiholoģiskais modelis‖ 

Maģistra darbu vadība (psiholoģijas nozare): kopń 2004.g. vadīti 45 darbi 

 

Latvijas Zinātnes Padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu 

vadība vai līdzdalība to īstenońanā. 

LZP pētījumu projekti: 

2004.-2007.g. Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās 

kartes (Psychological concepts of Latvia and Europa of  Latgalian 

inhabitants). Projekta vadītājs. 

2006.g – Mūsdienu Latvijas iedzīvotāju sociālās selektivitātes un 

sensitivitātes saturs un īpatnības. Projekta vadītājs. 

Jauna koncepcija hiperaktīvu bērnu uzmanības deficīta un atmiľas 

traucējumu agrīnajā korekcijā Nr. 06.2004, 2005.-2008. Projekta 

dalībnieks 

 

IZM pētījumu projekti: 

„Jaunatnes socializācija un dzīves ceļń‖ Nr.5-8/08.121.03.2008. - 

31.12.2008. Projekta vadītājs. 

 Latvijas Zinātľu akadēmijas psiholoģijas nozares eksperts (2002-

2005) 

 Latvijas Universitātes promocijas padomes psiholoģijas eksperts 

 Daugavpils Universitātes promocijas padomes pedagoģijā eksperts 

 Daugavpils Universitātes psiholoģijas promocijas padomes vadītājs 

 Latvijas Universitātes profesoru padomes psiholoģijas eksperts 

 Daugavpils Universitātes profesoru padomes pedagoģijas eksperts 

 Daugavpils Universitātes profesoru padomes psiholoģijas eksperts 

 

 

 

 

- Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas loceklis 
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Zinātnisko izdevumu redakcijas 

kolēģijas vadība vai līdzdalība to 

darbībā 

 

 

 

 

Augstskolas, fakultātes, institūta, 

profesoru grupas, katedras, 

laboratorijas vadība 

 

-  

-  

- Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes zinātniskā ņurnāla 

―Sociālo zinātľu vēstnesis‖ redakcijas kolēģijas loceklis (pastāvīgi); 

- The First International Psychology School (2009) redakcijas kolēģijas 

loceklis; 

- 45. Starptautiskā Lietińķā Militārās psiholoģijas simpozija rakstu krājuma 

„Identifying the personality of a solder in the science of psychology – a 

step forward in the future‖. (2010) zinātniskais recenzents, redakcijas 

kolēģijas loceklis. 

 

 

-  

- kopń 1994.g. Daugavpils Universitātes Senāta loceklis; 

- kopń 2003.g. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes Domes 

loceklis; 

- kopń 2007.g. Daugavpils Universitātes Doktorantūras padomes loceklis. 
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Starptautisko konferenču 

organizācijas komisijas vadība 

vai līdzdalība to darbībā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikācijas 

 

 

 

Lekciju lasīńana ārvalstu augstskolās 

 

 

 

 

 

Zinātniskās publikācijas izdevumos, 

kuri iekļauti LZP apstiprinātajā 

vispāratzīto recenzējamo zinātnisko 

izdevumu sarakstā (kopń 2004.g.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadēmiskā un zinātniskā darba stāņs: 

- no tiem augstskolā 31 gads (kopń 1.10.1979.); 

- profesora amatā – kopń 1994.g. 

-  

- starptautiskā konference ―Person. Color. Nature.Music‖. DU 2004, 

2007 – organizācijas komitejas loceklis; 

- starptautiskā konference ―Drońība un tautas attīstība‖. DU 2004 – 

organizācijas komitejas priekńsēdētāja vietnieks; 

- 45. Starptautiskā Lietińķās Militārās psiholoģijas simpozija 

organizācijas komitejas priekńsēdētāja vietnieks. 

 

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavońana vai izdotie darbi  

1. Vorobjovs A., Kudiľń A. (2005) No domas līdz zinātnei. Psiholoģijas 

vēsture. Rīga: Izglītības soļi, 239 lpp. ISBN 9984-712-63-x. 

 

 

Maskavas Valsts psiholoģijas un pedagoģijas universitāte (16 stundas – 

lekcijas, semināri, master klase), 27.012009.-1.02.2009. 

 

 

 

1. A.Vorobjovs, A.Buls (2010) Transformation of the soldiers` 

personality in the International Operation Theatre and in the Post – 

operational Stage // Applied Techlologies and Innovations‖ Prague, In 

Press. ISSN 1804-1191. 

2. А.Воробьев, И.Островска. (2010) Мотиваторы в образовании 

жителей Латвии. // „Partnerstwo i Wspolpraca a Kryzys 

Gospodarczo – Spoleczny w Europie Srodkowej i Wschodniej‖. T II, 

Wydawnictwo KUL, Lublin. 244.-250.lpp. ISBN 978-83-7702-016-6. 

3. A.Vorobjovs, I.Ostrovska. (2010) Peculiarities of Education mental 

evaluation from the Point of view of inhabitants of Latvian reģions. 

Reģionālais ziľojums (Regional review). Research papers, Nr. 5. 

Daugavpils: DU Saule, 50.-64.lpp. ISSN 1691-6115, ISBN 978-9984-

14-478-8. 

4. A.Vorobjovs, I.Ostrovska. (2010) Izglītība kā mentālā novērtējuma 

īpatnības Latvijas iedzīvotāju vērtējumā. // Daugavpils Universitātes 

51.Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: DU 

Saule, 371.-382.lpp. ISBN 078-9984-14-481-8. 

5. A.Buls, A.Vorobjovs. (2010) The results of the „Operation Iraqi 

freedom‖ - soldier‘s personality restructuring // Scientific Articles of 

the 45th International applied military psychology symposium 

„Identifying the personality of a solder in the science of psychology – 

a step forward in the future‖. Daugavpils: DU Saule, Pp. 56-63. ISBN 

978-9984-14-476-4. 

6. A.Vorobjovs, A.Ruņa, V.Rańčevskis, V.Murańovs (2010) Social 

representations of military power of EU states among Latvian 

inhabitants // Scientific Articles of the 45th International applied 

military psychology symposium „Identifying the personality of a 

solder in the science of psychology – a step forward in the future‖. 

Daugavpils: DU Saule,  Pp. 106-116. ISBN 978-9984-14-476-4. 
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7. A.Buls, A.Vorobjovs. (2010) Soldiers‘ personality restructuring in a 

post-mission service stage // 45th International applied military 

psychology symposium „Identifying the personality of a solder in the 

science of psychology – a step forward in the future‖. Daugavpils: DU 

Saule, Pp. 134-139. ISBN 978-9984-14-476-4. 

8. M. Zakriņevska, A. Vorobjovs. (2008) Social Representations about 

Politician Research Draft. // The science of psychology in the 

changing world. Moscow-Daugavpils, 23-27 pp. ISBN 978-5-89774-

731-3 

9. Ращевский В., Ружа А., Воробьев А. (2008) Изучение этнической 

идентичности и этнических ытереотипов у юношей из различных 

типов социальной среды. // The science of psychology in the 

changing world. Moscow-Daugavpils, Pp. 96-117. ISBN 978-5-

89774-731-3. 

10. A. Buls, A. Vorobjovs. (2008) The Change in the Content of 

Personality in the Latvian Military: the Results of the „Operation Iraqi 

Freedom‖. // The science of psychology in the changing world. 

Moscow-Daugavpils, 15-23.pp. ISBN 978-5-89774-731-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Vorobjovs A., Ruņa A., Rańčevskis V., Murańovs V. (2006) Social 

representations of EU states among Latvian inhabitants // Reģionālais 

ziľojums,  Nr. 2., Daugavpils: DU Saule, 112. - 187.lpp. ISBN – 

9984-14-299-x. 

12. Vorobjovs A., Ruņa A., Rańčevskis V., Murańovs V. (2006) Social 

representations of safety and living inEU states among Latvian 

inhabitants // Sociālo zinātľu vēstnesis Nr. 1, Daugavpils: DU Saule, 

133. – 154.lpp. ISSN 1691-1881. 
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Piedalīńanās ar referātu cita veida 

konferencēs 

 

Piedalīńanās ar referātiem 

akadēmiskajās konferencēs 

 

 

 

 

Piedalīńanās starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs Latvijā 

un ārvalstīs (kopń 2004.g.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

 A.Vorobjovs. Психология в Латвии сегодня. Юбилейная Х 

зимняя психологическая школа (с международным участием). 

2009.g. 27.janvāris – 1.februāris. 

 A.Vorobjovs. Современная система психологического 

образования в Латвии. The first international psychology school. 

The science of psychology in the changing world. Riga-Daugavpils, 

Latvia, October 6-11, 2008. 

 

 

 

1. XI Miedzynarodowej konferencji naukowej „Partnerstwo i 

Wspolpraca a Kryzys Gospodarczo – Spoleczny w Europie 

Srodkowej i Wschodniej‖. Polija, Lublina, 2010.g. 5.-7.maijs. 

2. The 52
th

 International Scientific conference of Daugavpils 

University. Latvija, Daugavpils, 2010.g. 14.-17.aprīlis.  

3. The 51
th

 International Scientific conference of Daugavpils 

University. Latvija, Daugavpils, 2009.g. 15.-18.aprīlis. 

4. 45th International applied military psychology symposium. Latvija, 

Rīga, 2009.g. 1.-5.jūnijs. 

5. The 50
th

 International Scientific conference of Daugavpils 

University. Latvija, Daugavpils, 2008.g. 15.-17.maijs. 

6. XXIX International Congress of Psychology. Vācija, Berlīne. 

2008.g. 22.-25.jūlijs.  

7. 44th International applied military psychology symposium. 

Krievija, Sankt-Pēterburga, 2008.g. 8.-12.septembris. 

8. 5th International conference „Person. Color. Nature. Music.‖ 

Latvija, Daugavpils. 2007.g. 17.-21.oktobris. 

9. 9
th

 Europen Congress of Psychology. Spānija, Granada. 2005.g. 3.-

8.jūlijs. 

10. 28th International Congress of Psychology. Ķīna, Pekina. 2004.g. 

8.-13.augusts 

 

 

11.01.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 
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Europass 

Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

Vārds / Uzvārds  Zakriţevska Maija  

Adrese Antonijas, Riga, LV-LV1010 (Latvija) 

Tālrunis + 371 67336095 Mob.tel. + 371 29438435 

Fakss + 371 67336095 

E-pasts m.zakrizevska@inbox.lv 

Pilsonība Latvija  

Dzimńanas datums 10/05/1972 

Dzimums Sieviete  

Vēlamā nodarbońanās/ profesionālā 

joma 

Psihologs 

  

Darba pieredze  

Laika periods 03/1998 - 02/2003  

Profesija vai ieľemamais amats Projektu vadītāja 

Galvenie pienākumi Ieviest un vadīt jaunus projektus 

Darba vietas nosaukums un adrese Privātais Investīciju Fonds 

Laika periods 03/2002 - 06/2003  

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja 

Galvenie pienākumi Lietińķās saskarsmes pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Starptautiskā Mākslas Grima skola 

Laika periods 10/2003 - 01/2005  

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Galvenie pienākumi Psiholoģijas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Humanitārā vidusskola 

Laika periods 02/2007 →  

Profesija vai ieľemamais amats Psiholoģe 

Galvenie pienākumi Psiholoģiskā konsultēńana 

Darba vietas nosaukums un adrese Privātprakse 

Laika periods 06/2003 →  

Profesija vai ieľemamais amats Rīkotājdirektore 

Galvenie pienākumi Uzľēmuma vadīńana 

Darba vietas nosaukums un adrese Nature Logos 

Laika periods 09/2006 →  

Profesija vai ieľemamais amats Vieslektore 

Galvenie pienākumi Teorētisko kursu pasniedzēja psiholoģijā 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Stradiľa universitāte 

Laika periods 09/2007 - 09/2010  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Teorētisko kursu psiholoģijā pasniedzēja 
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Darba vietas nosaukums un adrese Alberta koledņa 

Laika periods 05/2010 →  

Profesija vai ieľemamais amats Supervīzore 

Galvenie pienākumi Supervīziju vadīńana 

Darba vietas nosaukums un adrese Privātprakse 

Laika periods 05/2010 →  

Profesija vai ieľemamais amats Mākslas terapeite 

Galvenie pienākumi Darbs individuāli un grupās 

Darba vietas nosaukums un adrese Privātprakse 

Laika periods 09/2010 →  

Profesija vai ieľemamais amats Programmas direktore 

Galvenie pienākumi Programmas "Biznesa psiholoģija" vadīńana 

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Laika periods 

Galvenie pienākumi 

 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

 

10/2010 → 

Veikt pētījumus, izstrādāt zinātniskos darbus, organizēt starptautiskās 

zinātniskās konferences 

Pētniece 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Zinātnikais 

kreativitātes institūts 

Izglītība  

Laika periods 07/1996 - 02/2001  

Galvenie mācību priekńmeti / iegūtās 

profesionālās prasmes 

Praktiskā psiholoģija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Starptautiskais Praktiskās Psiholoģijas Institūts 

  

Laika periods 09/2000 - 06/2001  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā / skolas un ģimenes 

psihologa kvalifikācija psiholoģijā (diploma Nr. 000439) 

Galvenie mācību priekńmeti / iegūtās 

profesionālās prasmes 

Skolas un ģimenes psiholoģija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

  

Laika periods 09/2002 - 06/2004  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā 

Galvenie mācību priekńmeti / iegūtās 

profesionālās prasmes 

Sociālā psiholoģija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

  

 

Laika periods 09/2006 - 01/2009  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita 

profesionālā kvalifikācija 

Galvenie mācību priekńmeti / iegūtās 

profesionālās prasmes 

Medicīna un veselības aprūpe 
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Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Stradiľa Universitāte 

  

Laika periods 09/2006 - 06/2010  

Pieńķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Pieńķirtā kvalifikācija 

Doktora grāds sociālā psiholoģija apakńnozarē 

Galvenie mācību priekńmeti / iegūtās 

profesionālās prasmes 

Zinātniskā darbība 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu  
C2  

Augst. 

līmenis  
C1  

Augst. 

līmenis  
C2  

Augst. 

līmenis  
C2  

Augst. 

līmenis  
B1  

Vid. 

līmenis  

Angļu  
B2  

Vid. 

līmenis  
B2  

Vid. 

līmenis  
B2  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vid. 

līmenis  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis  

 

Papildu izglītība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mākslas terapeita darbības formas. Izvērtēńana mākslas terapijā, 

mērķu noteikńana un Starptautiskās funkcionēńanas nespējas un 

veselības klasifikācija (SFK). Iegūta apliecība Nr. 

3./22.05.10/TM2 

 „Sensoro sistēmu fizioloģija‖, Rīgas Stradiľa universitāte, 2 KP 

apjomā. Iegūts sertifikāts Nr. 00057. Sertifikāts izsniegts 01/2009.  

 „Psihoterapijas virzieni‖, Rīgas Stradiľa universitāte, 2 KP 

apjomā. Iegūts sertifikāts Nr. 00056. Sertifikāts izsniegts 01/2009.  

 „Sociālpediatrija‖, Rīgas Stradiľa universitāte, 2 KP apjomā. 

Iegūts sertifikāts Nr. 00055. Sertifikāts izsniegts 01/2009.  

 „Veselības aprūpe un medicīniskā rehabilitācija‖, Rīgas Stradiľa 

universitāte, 4 KP apjomā. Iegūts sertifikāts Nr. 00058. Sertifikāts 

izsniegts 01/2009.  

 „Inegratīvā medicīna‖, Rīgas Stradiľa universitāte, 2 KP apjomā. 

Iegūts sertifikāts Nr. 00059. Sertifikāts izsniegts 01/2009.  

 The First International Psychology School „Science of Psychology 

in the Changing Word. Moscow City University of Psychology 

and Education, Daugavpils University. Riga – Daugavpils, 

(Latvija). Certificate Nr. 536, 06/10/2008 - 11/10/2008. 

 No Rīgas Stradiľa universitātes Mākslas terapijas akadēmiskās 

skolas sadarbībā ar Belfāstas Karalisko universitāti ir iegūts 

apliecinājums Nr. 31-7-23/41-n par teorētisko un praktisko 

supervīzijas apmācību 400 stundu apmērā mākslas terapijā, 

12/2006 – 11/2007. 

 Ir iegūta apliecība Nr. 011-5 par pilnu praktisko un teorētisko 

file:///C:\Users\Jonuz\Documents\glorijas%20dokumenti\Akreditacija\ECV-72039.odt\%3f%3f%3flv\preview\linkToGridTable%3f%3f%3f\lv
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Kvalifikācijas celšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sagatavońanu mākslas terapijā (286 st.), (Krievija). 

Sanktpēterburgas Personības institūts, Sanktpēterburgas Mākslas 

terapijas asociācija, 09/2002 – 06/2003. 

 No Latvijas Transoloģiskās psihoterapijas asociācijas ir iegūts 

sertifikāts Nr. 086 un ir tiesības praktizēt par psihoterapeiti, 

11/1999 - 01/2001. 

 Transoloģiskās psihoterapijas praktisko iemaľu apgūńana 

klasiskajā hipnozē, pańterapija, supervīzijas, Jāľa Zālīńa klīnikā, 

izdota apliecība, 09/2000. 

 „Simbolu - drāma,‖ meistarklase, Sanktpēterburgas Valsts 

Universitātes apmācība, V. Ńčogoļevs, (Krievija). Iegūta apliecība, 

05/1999 - 09/1999. 

 Angļu valodas apmācība Latvijā, Educational Center „Durbe tūre‖, 

Intermediate Level, sertifikāts, 01/2006 - 05/2006. 

 Angļu valodas apmācība Latvijā, Educational Center R&V, 

Intermediate Level Part – I, sertifikāts, 06/2002. 

 Angļu valodas apmācība Latvijā, Kultūras un izglītības centrā 

„Mirte‖, atestāts Nr. 1295, 09/1999.  

 Angļu valodas apmācība Latvijā, Kultūras un izglītības centrā 

„Mirte‖, atestāts Nr. 1057, 09/1998 - 04/1999. 

 Angļu valodas apmācība Anglijā, Londonā, Anglo World 

Education skolas sertifikāts, 03/1999. 

 Angļu valodas apmācība Anglijā, Oksfordā, Mertonas koledņā, 

The British Association of Boarding School Summer Courses 

sertifikāts, 09/1998. 

 Angļu valodas apmācība Latvijā, Kultūras un izglītības centrā 

„Mirte‖, atestāts Nr. 767, 02/1998 - 06/1998. 

 

 

 „Mirrors and Reflections‖, C. Sibbet, W.Thomson (UK/Northem 

Ireland), 08/2010, 16 stundu apmērā. Iegūta apliecība 

Nr.178/06.08.20101/CS. 

 Mākslas terapeita darbības formas. Izvērtēńana mākslas terapijā un 

mērķu noteikńana un Starptautiskā funkcionesanas nespējas un 

veselības klasifikācija, tālākizglītības seminārs. K. Mārtinsone, I. 

Krēziľa, I. Dreifelde – Gabruńeva, S.Tomsone, (Latvija). O5/2010. 

Iegūta apliecība Nr. 3./22.05.10/TM2. 

 „Mācīńanās metodes‖, seminārs, I. Ivanova, (Latvija), Alberta 

Koledņa, 11/2009. Iegūta apliecība. 

 „Mārketings un inovācijas‖, seminārs, V. Siperkovskis, (Latvija), 

Alberta Koledņa, 01/2009. Iegūta apliecība. 

 „Komandu darba metodes izglītībā‖, seminārs, R. Zālīte, (Latvija), 

Alberta Koledņa, projekts „Diskusijas pie kafijas tases‖. 02/2008. 

Iegūta apliecība.  

 „Pats sev laimes kalējs‖ (laika plānońana veiksmīgai dzīvei), I. 

Matuze - Karabeńko (Latvija), Alberta Koledņa, projekts 
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„Diskusijas pie kafijas tases‖. 05/2008. Iegūta apliecība. 

 „Kā būt godīgam‖, eksistenciālā pieredzes grupa, G. Deģe, L. 

Reinholde, (Latvija), 40 stundu apmērā. 01/2007. Iegūts sertifikāts.  

 „Burvju dārzs‖, mākslas terapijas seminārs, S. Michaelson, 

(Anglija), 30 stundu apmērā. 08/2007. Iegūts sertifikāts. 

 „Kā sagatavot studentus diplomdarbu izstrādei‖, L. Vilka, 

(Latvija), Alberta Koledņa, projekts „Diskusijas pie kafijas tases‖ 

.11/2007. Iegūta apliecība Nr. 503. 

 ―Meditatīvā zīmēńana‖, A. Budza, (Krievija), 24 stundu apmērā. 

01/2006. Iegūts sertifikāts. 

 Mākslas terapijas izaugsmes grupa, C. Sibbett, W. Thompson, 

(Īrija), 50 stundu apmērā. 11/2006. Iegūts sertifikāts. 

 ―Mākslas terapija pedagoģijā un psiholoģijā‖, L. Ļebedeva, 

(Krievija), 72 stundu apmērā. 05/2005. Iegūts sertifikāts. 

 III Starptautiskā Mākslas terapijas konference – vasaras skola. (72 

stundu apmērā), t. sk., „Transpersonal art psychotherapy‖, (48 

stundu apmērā). Vadītājs F. S. Sommer (Ńveice), 07/2005. Iegūts 

Transpersonālās psiholoģijas un radońās mākslas terapijas institūta 

sertifikāts, akceptēts Londonas Universitātes Mākslas terapijas 

programmā.  

 „Transpersonālās psiholoģijas un mākslas terapijas teorija un 

prakse‖ 1. līmenis. N. Purnis (Krievija), 36 stundu apmērā. 

09/2005. Iegūts Eiropas psihoterapijas asociācijas sertifikāts. 

 „Transpersonālās psiholoģijas un mākslas terapijas teorija un 

prakse‖ 2. līmenis. N. Purnis (Krievija), 36 stundu apmērā. 

10/2005. Iegūts Eiropas psihoterapijas asociācijas sertifikāts. 

 „Transpersonālās psiholoģijas un mākslas terapijas teorija un 

prakse‖ 3. līmenis. N. Purnis (Krievija), 36 stundu apmērā. 

11/2005. Iegūts Eiropas psihoterapijas asociācijas sertifikāts. 

 Transpersonālā mākslas terapija. Integratīva pieeja, F. S. Sommers, 

(Ńveice), 72 stundu apmērā. 11/2005. Iegūts sertifikāts. 

 „Mūzikas terapija‖, Moreno, (ASV), 20 stundu apmērā. 06/2004. 

Iegūts sertifikāts. 

 „Art Therapy: Work with Clay‖, practical seminar, A. Losmanova, 

(Čehija), 14 stundu apmērā. 05/2003. Iegūts sertifikāts. 

 „Foto terapija‖, A. Kopitins, (Krievija), 20 stundu apmērā. 

03/2003. Iegūts sertifikāts. 

 Foundation Course of the Aura-Soma,‖Colour System‖, Level 1, 

International Academy of Colour Therapeutics, D. Braziulyte, 

(Lietuva), 03/2003. Iegūts sertifikāts. 

 „Mākslas terapijas metodes psiholoģiskā konsultēńanā un sociālajā 

darbā‖(5 līmeľi), A. Kopitins, (Krievija), 136 stundu apmērā. 

10/2002 – 03/2003. Iegūta apliecība. 

 ―An Existential Approach to Understanding of Crisis Situations, 

Crisis Therapy and Counselling‖, R. Kačiunas, (Lietuva), 05/2002. 
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Zinātniskā darbība un publikācijas 

Zinātniskās publikācijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iegūts sertifikāts. 

 Workshop on the subject of Greek/Roman mythology, psychology 

of women and Jungian archetypal psychology "Goddesses in every 

woman", comprising 28 hours of instruction, including theory and 

meditation, D. Braziulyte, (Lietuva), 06/2001. Iegūts sertifikāts.  

 „Pārdońanas māksla‖, Komin mācību centrs, (Latvija), 30 stundu 

apmērā. 11/2001. Iegūts sertifikāts. 

 ―Ģimenes psihoterapeitiskā konsultēńana‖, O. Lapinas, (Lietuva), 

24 stundu apmērā. 04/2000. Iegūts sertifikāts. 

 Intensīvās treniľa programmas "NLP izmantońana psiholoģiskajā 

konsultēńanā", neirolingvistiskās programmēńanas apmācońā 

semināra pirmais un otrais līmeľi, N. Ńčerbakovs, (Latvija), 80 

stundu apmērā. 07/2000. Iegūts sertifikāts.  

 ―Psiholoģiskā palīdzība bērnam posttraumatiskā stresa situācijās‖, 

N. Ivanova, (Latvija), 40 stundu apmērā. 08/2000. Iegūts 

sertifikāts. 

 ―Attīstības – psiholoģiskā konsultēńana‖, A. Karabanova, I. 

Zaharova, (Krievija), 40 stundu apmērā. 03/1999. Iegūts 

sertifikāts.  

 ―Psihodrāma‖, V. Zeļejeva, (Krievija), 60 stundu apmērā. 10/1999. 

Iegūts sertifikāts. 

 „Empātiskā klausīńanās‖, N. Ivanova, (Latvija), 52 stundu apmērā. 

08/1998. Iegūts sertifikāts. 

 „Veiksme un veselība zemapziľas tēlu spogulī‖, V. Afanasjevs, 

(Krievija), 20 stundu apmērā. 09/1998. Iegūts sertifikāts. 

 „Motivation – Movement Towards the Future. Psychology and 

Management,‖ E. Povel, Senior management trainer, (Holande), 64 

stundu apmērā. 02/1997. Iegūts sertifikāts.  

 „Hypnosis for Change II,‖ M. J. White, (ASV), 36 stundu apmērā. 

04/1997. Iegūts sertifikāts.  

 „Teorijas un tehnikas individuālajā psihoterapijā‖, F. Vasiļuks, 

(Krievija), 64 stundu apmērā, 09/1997. Iegūts sertifikāts. 

 „Personības izaugsmes tehnoloģijas‖, V. Makarevičs, (Latvija), 56 

stundu apmērā, 09/1997. Iegūts sertifikāts. 

 „Kompetence saskarsmē‖, L. Petrovska, (Krievija), 48 stundu 

apmērā, 09/1997. Iegūts sertifikāts. 

 ―Mental Medicine,‖ M. J. White, (ASV), 88 stundu apmērā, 

10/1996. Iegūts sertifikāts. 

 ―Ievads psihoterapijā,‖ A. Spivakovska, (Krievija), 42 stundu 

apmērā, 09/1996. Iegūts sertifikāts. 

 „Ievads ontopsiholoģijā‖, J. Mihailovs, (Latvija), 30 stundu 

apmērā. 09/1996. Iegūts sertifikāts. 

 „Emocionālās pańpieredzes grupa‖, I. Pļaviľa, A. Deksnis, 
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Tēzes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Latvija), 48 stundu apmērā. 09/1996. Iegūts sertifikāts.  

 „Psihoterapeitiskā kontakta pamati‖, A. Spivakovska, (Krievija), 

64 stundu apmērā. 09/1996. Iegūts sertifikāts. 

 „Seksoloģijas aktuāli jautājumi‖, N. Ńčerbakovs, (Latvija), 60 

stundu apmērā. Iegūts sertifikāts. 07/1996. 

 

 

 Mārtinsone, K., Jirgena, S., Paipare, M., Zakriņevska, M., (2007). 

3rd Annual International Scientific     Conference ―New 

Dimensions in the Development of Society‖. The Crisis coping of 

Art Therapy. Rakstu krājums, Latvian University of Agriculture, 

308 - 315.lpp.  

 Mārtinsone, K., Dreifelde - Gabruńeva, I., Jirgena, S., Zakriņevska, 

M., (2007). Mākslas terapijas metodes kreativitātes attīstībā. 

Zinātnisko rakstu krājums „Radońa personība V‖, 279 - 289. lpp. 

ISBN 978-9984-39-372-8. 

 Zakriņevska, M., Mihailovs, J. I. (2008). Kreativitātes elementi 

politiķa tēla veidońanā. Zinātnisko rakstu krājums „Radońa 

personība VI‖, 80 - 89. lpp. ISBN 978-9984-9965-1-6.  

 Zakriņevska, M., Mihailovs, J. I. (2008). Изучение и 

исследования теории социальных представлений в Латвии. 

Pedagogical and Psychological Problems in Modern Education. 

Problems of education in the 2a1 st Century, vol 4, pp. 82 - 89. 

ISSN 1822-7864 The article indexed and abstracted in EBSCO and 

Copernicus.  

 Mārtinsone, K., Mihailovs, J. I., Zakriņevska, M., (2008). 

Проблемы подготовки супервизоров в Латвии. Recent Issues in 

Education. Problems of education in the 21 st Century, vol.6, p. 

211 - 217. ISSN 1822-7864. The article indexed and abstracted in 

EBSCO and Copernicus. 

 Zakriņevska, M., Mihailovs, J. I. (2008). Квалификационная 

практика в высшем образовании Латвии: Ситуация и 

перспективы развития. Peculiarities of Contemporary Education. 

Problems of education in the 21 st Century, vol.7, p. 192 – 200. 

ISSN 1822-7864. The article indexed and abstracted in EBSCO 

and Copernicus. 

 Mārtinsone, K., Jirgena, S., Mihailovs, J. I., Zakriņevska, M. 

(2008). Sociālie priekństati par mākslas terapiju. 10. starptautiskā 

zinātniskā konference. Cilvēkresursu attīstība zināńanu sabiedrībā. 

Liepājas pedagoģijas akadēmija. Sabiedrība un kultūra. Rakstu 

krājums X. Liepāja: LiePA, 65. – 73.lpp.  

 Zakriņevska, M. (2008). Social Representations about Politician: 

Research Draft. The Science of Psychology in the Changing Word. 

Moscow City University of Psychology and Education, Daugavpils 

University, Moscow - Daugavpils, p. 23 - 28. ISBN 978-5-89774-

731-3. 

 Zakriņevska, M., Mihailovs, I. J., Rasnačs, O. (2008). Sociālie 

priekństati par politiķa tēlu: pilotpētījuma rezultātu analīze. 4rd 

Annual International Scientific Conference ―New Dimensions in 

the Development of Society‖, Jelgava: Latvian University of 
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Iesniegtās tēzes, raksti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture, 105 - 112. lpp. ISBN 978-9984-784-92-2. The article 

indexed and abstracted in EBSCO.  

 Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, J. I., Zakriņevska, M. 

(2008). Supervīzoru izglītības modelis Latvijā: Vīzijas un 

perspektīvas. analīze. 4rd Annual International Scientific 

Conference ―New Dimensions in the Development of Society‖, 

Jelgava: Latvian University of Agriculture, 250 - 257.lpp. ISBN 

978-9984-784-92-2. The article indexed and abstracted in EBSCO.  

 Zakriņevska, M., Mihailovs, J.I. (2008). Sociālo priekństatu teorija 

Eiropas zinātnieku skatījumā un Latvijas psihologu izglītībā. I 

Starptautiskā zinātniskā konference „Psiholoģijas aktualitātes 

mūsdienu izglītībā‖. Zinātnisko rakstu krājums I, Liepāja, 82 - 

91.lpp. 

 Zakriņevska, M. (2009). Sociālie priekństati par politiķa tēlu: 

Teorētiskie aspekti. RSU zinātniskie raksti, 2008. gada sociālo 

zinātľu pētnieciskā darba publikācijas. Rīga: RSU, 39 - 47. lpp. 

ISBN 978-9984-788-33-3, ISSN 14-9453. 

 Zakriņevska, M. (2009). Ārstu un pedagogu sociālie priekństati par 

mākslas terapiju. Mākslas terapija, teorija un prakse. Rakstu 

krājums. Sastādīja K. Mārtinsone Rīga: Drukātava. 80 -104.lpp. 

ISBN 978-9984-789-97-4. 

 Mārtinsone, K., Dreifelde-Gabruńeva, I., Zakriņevska, M., Majore-

Dūńele, I., Paipare, M. (2009). Art based approaches - qualitative 

base of reflective practice in arts therapies supervision. 5rd Annual 

International Scientific Conference "New dimensions in the 

development of society 2009". ISBN 978-9984-48-005-3. The 

article indexed and abstracted in EBSCO.  

 Zakriņevska, M., (2010). Studentu sociālie priekństati par politiķa 

tēlu. Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskās zinātniskās 

konferences rakstu krājums, vol. 2, 428. - 434.lpp. 

 Zakriņevska, M. (2010). Sociālie priekństati par politiķa tēlu: 

Pilotpētījuma rezultātu analīze. 2 International interdisciplinary 

scientific conference „Society, Health, Welfare‖, RSU zinātniskie 

raksti, 2008. gada sociālo zinātľu pētnieciskā darba publikācijas. 

Rīga: RSU. 

 

 

 Zakriņevska, M. (2007). Mākslas terapija mūņizglītības kontekstā. 

Mūsdienu izglītības problēmas. Tēzes. Rīga: TSI, 74. - 75.lpp., 

(līdzautori: Mārtinsone, K., Jirgena, S., Mihailovs, J. I.). 

 Zakriņevska, M. (2007). Mākslas terapijas krīzes pārvarēńanā. 

2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: RSU, 259. lpp., 

(līdzautori: Mārtinsone, K., Jirgena, S.). 

 Mārtinsone, K., Zakriņevska, M. (2007). Sociālie priekństati par 

mākslas terapiju. 2007. gada Starptautiskā 5. Mākslas terapijas 

konference ―Integratīvā mākslas terapija‖. Tēzes, Rīga: RSU, 23. 

lpp.  

 Zakriņevska, M. (2007). Sociālie priekństati par politiķa tēlu: 

Teorētiskie aspekti. International interdisciplinary scientific 
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conference „Society, Health, Welfare‖. Tēzes. Rīga: RSU, 53. lpp. 

 Mārtinsone, K., Jirgena, S., Mihailovs J. I., Zakriņevska, M. 

(2007). The borders of the art contexts: art therapy. 5th 

International Conference „Person, Color, Nature. Music‖. Tēzes, 

Daugavpils, 355 - 357.lpp. ISBN – 978-9984-14-367-5. 

 Zakriņevska, M. (2008). Sociālie priekństati par mākslas terapiju: 

pilotpētījums. 6. Mākslas terapijas zinātniskā konference. Tēzes. 

Rīga: RSU. 51 - 53.lpp. 

 Zakriņevska, M., Zemīte, N. (2008). Mākslu terapija veselības 

aprūpes kontekstā: iespējas un grūtības. 6. Mākslas terapijas 

zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: RSU. 60 - 62.lpp. 

 Zakriņevska, M. (2008). Sociālie priekństati par politiķa tēlu: 

Pilotpētījuma rezultātu analīze. 2 International interdisciplinary 

scientific conference „Society, Health, Welfare‖. Tēzes. Rīga. 

RSU, 96 - 97.lpp. 

 Zakriņevska, M. (2009). Studentu sociālie priekństati par politiķa 

tēlu. Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā zinātniskā 

konference. Tēzes. Daugavpils: DU, 124 - 125.lpp. 

 Zakriņevska, M., Rasnačs, O. (2009). Ārstu un pedagogu sociālie 

priekństati par mākslas terapiju: pilotpētījums. 7. Mākslas terapijas 

zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: RSU, 36 - 38.lpp.  

 Zakriņevska, M. (2009). RSU un Latvijas Zinātľu akadēmijas 

Baltijas Stratēģisko pētījumu centru Zviedrijas Drońības un 

politikas attīstības institūtu Mykolas Romeris Universitāti un 

Igaunijas Universitāti Nord rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Drońības nostiprināńanas problēmas krīzes apstākļos‖. 

‖Sociālie priekństati par politiķa tēlu krīzes apstākļos.‖ Tēzes. 

Rīga: RSU, 53 - 54.lpp. 

 Mārtinsone, K., Mihailovs, J. I., Zakriņevska, M. (2009). RSU un 

Latvijas Zinātľu akadēmijas Baltijas Stratēģisko pētījumu centru 

Zviedrijas Drońības un politikas attīstības institūtu Mykolas 

Romeris Universitāti un Igaunijas Universitāti Nord rīkotajā 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Drońības nostiprināńanas 

problēmas krīzes apstākļos‖. ‖Mākslas terapijas izmantońanas 

iespējas krīzes situācijā‖. Tēzes. Rīga: RSU, 49 - 50.lpp. 

 Mārtinsone, K., Mihailovs, J. I., Zakriņevska, M. (2009). RSU un 

Latvijas Zinātľu akadēmijas Baltijas Stratēģisko pētījumu centru 

Zviedrijas Drońības un politikas attīstības institūtu Mykolas 

Romeris Universitāti un Igaunijas Universitāti Nord rīkotajā 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Drońības nostiprināńanas 

problēmas krīzes apstākļos‖. „Traumatiskās krīzes pārvarēńana, to 

ietekmējońie faktori un simptomātiskās izpausmes‖. Tēzes. Rīga: 

RSU, 51 - 52.lpp. 

 Zakriņevska, M. (2010). RSU un Latvijas Zinātľu akadēmijas 

Baltijas Stratēģisko pētījumu centru Zviedrijas Drońības un 

politikas attīstības institūtu Mykolas Romeris Universitāti un 

Igaunijas Universitāti Nord rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Drońības nostiprināńanas problēmas krīzes apstākļos: 

jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas‖. ‖Sociālie priekństati 

par reālo politiķa un ideālo politiķa tēlu‖. Tēzes. Rīga: RSU, 58. – 
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59. lpp. 

 Zakriņevska, M. (2010). Latvijas iedzīvotāju sociālie priekństati 

par ideālo politiķa tēlu. Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskā 

zinātniskā konference. Tēzes. Daugavpils: DU, (elektronisks 

resurss). 

 

 Zakriņevska, M., (2009). Politiķa tēla veidońanas kreativitātes un 

ētiskie aspekti. Zinātnisko rakstu krājums „Radońa personība VIII‖ 

Rīga: Jumi, (līdzautors: Mihailovs, J. I.), (iesniegts publicēńanai). 

 Zakriņevska, M., Mihailovs J.I. (2009). Sociālo priekństatu teorija 

sociālo zinātľu studijās un pētniecībā. Starptautiskā zinātniskā 

konference „Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā‖, 

(iesniegts publicēńanai). 

 Zakriņevska, M. (2010). Social Representations about the Image of 

Ideal Politician. 4th Annual International Conference on 

Psychology. Abstract. Greece: Athens, (iesniegts publicēńanai). 

 Zakriņevska, M., (2010). Latvijas iedzīvotāju sociālie priekństati 

par ideālo politiķa tēlu. Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskā 

zinātniskā konferences rakstu krājums, Daugavpils: DU, (iesniegts 

publicēńanai). 

 

 

 Brińko, B., Mihailova, S., Mihailovs, I.J., Zakriņevska, M. (2008). 

Ievads sociālajā psiholoģijā. Rīga: Alberta koledņa. 143.lpp. (2; 

3.1.; 3.6.; 3.7.; 4.5.; 5.2.; 5.4. nodaļas), ISBN 978-9984-9633-2-7. 

 Mārtinsone, K., Mihailova, S. Mihailovs, I.J., Majore – Dūńele, I., 

Upmale, A., Dreifelde – Gabruńeva, I., Zakriņevska, M., Paipare, 

M. (2009). Sast. K. Mārtinsone, Supervīzija un tās specifika 

mākslu terapijā. Atgriezeniskā saite supervīzijā. Rīga: SIA 

„Drukātava‖. 165 lpp. ISBN 978-9984-789-97-4. 

 Mārtinsone, K., Mihailova, S., Vagale, A., Sudraba, V., Dreifelde 

– Gabruńeva, I., Zakriņevska, M., Zālīte, R., Blauzde, O. (2010). 

Sast. K. Mārtinsone, Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā 

darbībā. Rīga: Raka. 

 Zakriņevska, M. (2010). Godīgs politiķis – Latvijas sabiedrības 

cerība. Rīga: Drukātava. ISBN 978-9984-49-124-0. 

 

 

 Mārtinsone, K., Zakriņevska, M., Vāverniece, I., 6. Starptautiskā 

Mākslu terapijas konferences tēņu krājums. Mūsdienu mākslu 

terapija – teorija un prakse. Rēzekne un Rēzeknes rajons, Latvija, 

2008. gada 18. - 20. jūlijs. Veidoja un ir atbildīgās par RSU tēņu 

krājumu. 

 Mārtinsone, K., Zakriņevska, M., Vāverniece, I., 7. Starptautiskā 

Mākslu terapijas konferences tēņu krājums. Mūsdienu mākslu 

terapija – teorija un prakse. Cēsis, Latvija, 2009. gada 17. - 19. 

jūlijs. Veidoja un ir atbildīgās par RSU tēņu krājumu. 
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Dalība projektos, stipendijas 

 Mārtinsone, K., Zakriņevska, M., Rumkovska, A. (2003). Mākslas 

un terapijas sintēze. Psiholoģijas pasaule, Nr. 7, 8 - 11.lpp.  

 Mārtinsone, K., Zakriņevska, M. (2007). Mākslas terapija stresa 

pārvarēńanā. Psiholoģija mums, Nr. 8, 4 - 12.lpp. 

 Mārtinsone, K., Zakriņevska, M. (2009). Mākslas terapija iespējas. 

Psiholoģija mums, Nr. 8, 4 - 12.lpp. 

 Zakriņevska, M. (2009). Mākslas terapija speciālajā izglītībā. 

Psiholoģija mums, Nr. 8, 4 - 12.lpp. 

 

 

 4th Annual International Conference on Psychology. Paper: Social 

Representations about the Image of Ideal Politician. Greece: 

Athens. 27.05.2010 - 30.05.2010. 

 Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskā zinātniskā konferencē 

ar ziľojumu: Latvijas iedzīvotāju sociālie priekństati par ideālo 

politiķa tēlu. Daugavpils. 14.05.2010. 

 RSU un Latvijas Zinātľu akadēmijas Baltijas Stratēģisko pētījumu 

centru Zviedrijas Drońības un politikas attīstības institūtu Mykolas 

Romeris Universitāti un Igaunijas Universitāti Nord rīkotajā 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Drońības nostiprināńana 

krīzes apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas‖ ar 

ziľojumu „Sociālie priekństati par reālo un ideālo politiķi Latvijā.‖ 

Rīga. 08.04.2010. 

 RSU un Latvijas Zinātľu akadēmijas Baltijas Stratēģisko pētījumu 

centru Zviedrijas Drońības un politikas attīstības institūtu Mykolas 

Romeris Universitāti un Igaunijas Universitāti Nord rīkotajā 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Drońības nostiprināńanas 

problēmas krīzes apstākļos.‖ Ziľojumi: ‖Sociālie priekństati par 

politiķa tēlu krīzes apstākļos‖, ‖Mākslas terapijas izmantońanas 

iespējas krīzes situācijā‖, ‖Traumatiskās krīzes pārvarēńana, to 

ietekmējońie faktori un simptomātiskās izpausmes‖. Rīga. 

16.09.2009. 

 Liepājas Universitātes Pedagoģijas fakultātes Psiholoģijas katedras 

2. starptautiskā zinātniskā konference „Psiholoģijas aktualitātes 

mūsdienu izglītībā‖. Ziľojums: „Sociālo priekństatu teorijas 

iespējas psiholoģijas studijās‖. Liepāja. 30.10.2009 

 RPIVA rīkotajā XIV starptautiskā Kreativitātes konferencē 

―Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā‖. Ziľojums: „Politiķa 

tēla veidońanas kreativitātes un ētiskie aspekti‖. Rīga. 06.11.2009. 

- 07.11.2009. 

 5rd Annual International Scientific Conference ―New Dimensions 

in the Development of Society‖, Jelgava: Latvian University of 

Agriculture. Ziľojums: „Supervīzijas mākslu terapijā pamats 

refleksīvā prakse‖. 02.11.2009. - 03.11.2009. 

 VII Mākslas terapijas starptautiskā zinātniskā konference. 

Ziľojums: „Ārstu un pedagogu sociālie priekństati par mākslas 

terapiju.‖ RSU. Cēsis. 17.07.2009 - 19.07.2009. 

 11 th European Congess of Psychology. Poster session with 

contribution: Social representations about formation the image of 
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politician. Oslo. 06.07.2009 – 09.07.2009. 

 Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā zinātniskā konference. 

Ziľojums: „Studentu sociālie priekństati par politiķa tēlu.‖ 

Daugavpils. 15.04.2009 – 18.04.2009. 

 2 International interdisciplinary scientific conference „Society, 

Health, Welfare‖, RSU. Ziľojums: „Sociālie priekństati par 

politiķa tēlu: pilotpētījuma rezultātu analīze.‖ Rīga. 06.11.2009 – 

07.11.2009. 

 Dalība Rīgas domes Atkarības profilakses centra rīkotajā 

konferencē „Kur sākas azartspēļu atkarība?‖ Rīga. Iegūta 

apliecība. 29.10.2008. 

 VI Mākslas terapijas zinātniskā konference. Stenda referāts: 

„Mākslu terapija veselības aprūpes kontekstā: iespējas un 

grūtības‖, (līdzautore: Zemīte, N.), RSU. 12.07.2008 -15.07.2008. 

 VI Mākslas terapijas starptautiskā zinātniskā konference, Stenda 

referāts: „Sociālie priekństati par mākslas terapiju: pilotpētījums.‖ 

RSU. Liepāja. 12.07.2008 - 15.07.2008. 

 XXIX International Congress of Psychology. Poster session with 

contribution: Social Representations about the Image of Politician: 

Theoretical Aspects. Berlin. 20.07.2008 - 25.07.2008.  

 Liepājas Universitātes Pedagoģijas fakultātes Psiholoģijas katedras 

1. Starptautiskā zinātniskā konference „Psiholoģijas aktualitātes 

mūsdienu izglītībā‖. Ziľojums: „Sociālo priekństatu teorija Eiropas 

zinātnieku skatījumā un Latvijas psihologu izglītībā.‖ Liepāja. 

22.11.2007. 

 RPIVA rīkotajā XII starptautiskā kreativitātes konference 

„Kreativitāte kā personības īpańība.‖Ziľojums: „Kreativitātes 

elementi politiķa tēla veidońanā.‖ Rīga. 9.11.2007 – 10.11.2007. 

 International interdisciplinary scientific conference „Society, 

Health, Welfare‖, RSU. Ziľojums: „Sociālie priekństati par 

politiķa tēlu: Teorētiskie aspekti.‖ Rīga. 8.11.2007 – 9.11.2007. 

 V Starptautiskā Mākslas terapijas konference „Integratīvā Mākslas 

terapija – teorija un prakse‖. Ziľojums: „Sociālie priekństati par 

mākslas terapiju‖, (līdzautore: Mārtinsone, K.), Liepāja. 

15.07.2007 – 18.07.2007. 

 IV Starptautiskā Mākslas terapijas konference „Integratīvā 

Mākslas terapija‖, Ziľojums: „Latvijas Mākslas terapijas 

asociācijas projekti. Nākotnes vīzija‖, (līdzaut.: Dreifelde -

Gabruńeva, I.), Valmiera. 16.07.2006 – 20.07.2006. 

 Starptautiskā konference „Psiholoģiska palīdzība un psihoterapija 

bērniem – formas un iespējas‖, Ziľojums: „Mākslas terapija kā 

metode emocionālo problēmu risināńanai 5 - 6 klases bērniem‖, 

(līdzaut: Mārtinsone, K., Dreifelde - Gabruńeva, I., Dzilna, S.), 

Ventspils, 07.07.2006 - 08.07.2006. 

 VII Baltieńu starptautiskā psiholoģijas konference „Baltic 

Psychology in Global Context: Where do we stand?‖. Stenda 

referāts: „Mākslas terapija krīzes pārvarēńanā‖. Rīga, (līdzaut: 

Mārtinsone, K., Jirgena, S., Paipare, M., Dzilna, S.), 15.06.2006 - 
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17.06.2006. 

 Dalība Starptautiskā konferencē „Sociālpediatriskā aprūpe bērniem 

un viľu ģimenēm‖, Rīga, 09.06.2006. - 10.06.2006. 

 Dalība Starptautiskā konferencē - Sabiedrības veselības tīklu 

attīstība jaunajās ES dalībvalstīs „Latvijas NVO sadarbība – tilts 

uz Eiropas Savienību‖. Ķegumā, 24.08.2006. - 25.08.2006. 

 Dalība III Starptautiskā Mākslas terapijas konferencē, 13.07.2005. 

- 22.07.2005. 

 I Starptautiskā mākslas terapijas konference International Summer 

Conference of Art Therapy. Ziľojums: ‖Mākslas terapijas metoņu 

pielietojums pusaudņu trauksmes līmeľa samazināńanai un 

pańattieksmes mainīńanai‖, Jūrmala, 04.08.2003. - 08.08.2003. 

 VII International Summer University on „Ctreativity. Art and 

dreams,‖ Latvija, Rīga, 06/1997. 

 

 VII International Art - therapy Conference, Cēsis. Organizācijas 

komitejas locekle, 17.07.2009 – 19.07.2009. 

 VI International Art - therapy Conference, Rēzekne. Organizācijas 

komitejas locekle, 12.07.2008 – 15.07.2008. 

 V International Art - therapy Conference, Liepāja. Organizācijas 

komitejas locekle, 15.07.2007 – 18.07.2007. 

 IV International Art - therapy Conference, Valmiera. Organizācijas 

komitejas locekle, 16.07.2006 – 20.07.2006. 

 II International Art - therapy Conference, Rīga. Organizācijas 

komitejas locekle, 12.07.2004 - 16.07.2004. 

 Dalība organizācijas komitejā praktiskam semināram ‖Foto 

terapija‖, 03.02.2004 – 07.02.2004. 

 Organizācijas komitejas priekńsēdētāja apmācībai ‖Mākslas 

terapija‖, 08/2003 – 06/2004. 

 I International Art - therapy Conference, Jūrmala. Organizācijas 

komitejas priekńsēdētāja, 04.08.2003 – 08.08.2003. 

 

 

 07/2008 – pańreiz ASV Psiholoģijas Zinātnes Asociācijas (APS) 

biedre. 

 02/2006 – pańreiz sabiedriskās organizācijas „Veselības aprūpes 

un attīstības fonds‖, valdes priekńsēdētāja. 

 01/2006 – 06/2007 sabiedriskās organizācijas „Latvijas Mākslas 

terapijas asociācija‖, valdes priekńsēdētājas vietniece. 

 06/2003 - 07/2004 sabiedriskās organizācijas „Latvijas Mākslas 

terapijas asociācija‖, valdes priekńsēdētājas vietniece. 

 

 

 2010. gadā Alberta Koledņa izteica pateicību par ieguldījumu un 
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patriotismu koledņas darbībā. 

 2009. gadā Latvijas Mākslas terapijas asociācija izteica pateicību 

par nozīmīgo ieguldījumu starptautisko mākslu terapijas 

konferenču rīkońanā un ieguldījumu profesijas - mākslas terapeits 

attīstībā. 

 2004. gadā Rīgas Humanitārajā vidusskola saľemta vidusskolas 

skolnieku atzinība par iegūto labākās skolotājas vērtējumu 

vidusskolēnu aptaujā „Skolotāju darba vērtējums skolēnu 

skatījumā‖. 

 1998. gadā Mertonas Koledņas Vasaras skola Lielbritānijā izteica 

atzinību kā vislabākajai studentei. 

 

 

 Eiropas Ekonomikas zonas finanńu instrumenta un Norvēģijas 

valdības divpusējā finanńu instrumenta Stipendiju grantu shēmas 

„Skolotāju, augstākās izglītības iestāņu docētāju, ekspertu un 

izglītības administratoru mobilitāte‖ ietvaros 01.07.2009 ieguvu 

granta EEZ granta stipendiju „Izglītības darbinieku mobilitāte‖ 

The 11th European Congress of Psychology (ECP2009) 

apmeklēńanai. 

 ESF projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju 

īstenońanai" ietvaros 01.10.2009 – 31.08.2010 kā zinātniskā grāda 

pretendente ieguvu mērķstipendiju promocijas darba „Latvijas 

iedzīvotāju sociālie priekństati par ideālo politiķa tēlu‖ izstrādei. 
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III Pielikums 

Programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” RISEBA akadēmiskais 

personāls 
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Programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” RISEBA akadēmiskais personāls 

 

Nr. 

p.k. 

Docētāja vārds, uzvārds Zin. vai akad. grāds, 

zin. nosauk. 

Akadēmiskais amats  

1. Artūrs Lindemanis Dr.sc.ing. RISEBA, 

Uzľēmējdarbības 

katedras vadītājs 

2. Ludmila Bahmane Dr. oec. RISEBA, docente 

3. Guna Matule Dr.sc.soc. RISEBA, docente 

4. Tatjana Bartele Dr.hist. RISEBA, asoc.prof. 

5. Andrejs Čirjevskis Dr.oec. RISEBA, profesors 

6. Raina Vīra Dr.paed. RISEBA, asoc.prof. 

7. Sandra Veinberga Dr.philol. RISEBA, asoc.prof. 

8. Linda Piusa Dr.iur. RISEBA, docente 

9. Maija Zakriņevska Dr.psych. RISEBA, docente 

10. Normunds Gūtmanis Dr.sc.ing. RISEBA, asoc.prof. 

11. Irina Kuzmina-Merlino Dr.oec. RISEBA, profesore 

12. Artis Pabriks Dr.sc.pol. RISEBA, profesors 

13. Dite Liepa Dr.philol. RISEBA, docente 

14. Dmitrijs Vnukovs Dr.phil. RISEBA, lektors 

15. Andrejs Nikolajevs Dr.oec. RISEBA, asoc.prof. 

16. Artis Eglītis Mg.sc.soc. RISEBA, lektors 

17. Boriss Volkovičs Mg.hist. RISEBA, lektors 
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IV Pielikums 

Programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” īstenošanā pieaicinātie 

docētaji 
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Programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” īstenošanā pieaicinātie docētaji 

 

Nr. 

p.k. 

Docētāja vārds, uzvārds Zin. vai akad. grāds, 

zin. nosauk. 

Pamatdarba vieta, 

amats  

1. Lilija Gorbaceviča Dr.phil. DU, docente 

2. Inta Ostrovska Dr.paed. DU, lektore 

3. Māris Buiķis Dr.math. RTU, profesors 

4. Svetlana Ignatjeva Dr.phys. DU, docente 

5. Aleksejs Ruņa Dr.psych. DU, docents 

6. Guntars Veinbergs Dr.philol. Baltic Media Ltd, valdes 

priekńsēdētājs 

7. Aleksejs Vorobjovs Dr.psych. DU, profesors 

8. Dmitrijs Oļehnovičs Dr.hist. DU, lektors 

9. Ivars Bērziľń Dr. phil. LKA, asoc.prof. 

10. Ilmārs Jargans Mg.paed., Mg.sc.soc., 

MBM 

Aizkraukles banka, SA 

nodaļas vadītājs 

11. Aleksandrs Mirlins Mg.sc.soc. SIA Komunikoloģisko 

pētījumu centrs, 

rīkotājdirektors 

12. Kaspars Rūklis Mg.sc.soc. ViA, lektors 

13. Regīna Ločmele-Luľova Mg.sc.soc. Radiostacijas TOP 

RADIO un TOP RADIO 

LIEPĀJA, galvenā 

producente 

14. Zane Ńneidere Mg.sc.pol Dome Hotel&SPA, 

mārketinga direktore 

 

15. Ina Gudele 

 

Augstākā izglītība SIA EURO DATA, 

valdes locekle 

 

16. Andris Vagalis Mg.sc.komp. DU, lektors 

17. Vineta Apse Mg.paed., MBA LU, lektore 
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V Pielikums 

7. Prasības pasniedzējiem saistībā ar RISEBA studiju programmas 

īstenošanu 
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8.  
9. 1.pielikums 

10. Prasības pasniedzējiem 

11. saistībā ar RISEBA studiju programmas īstenošanu 

1. DARBA DISCIPLĪNA 

1.1.Pasniedzējam jāievēro studiju procesa organizēńanu RISEBA, augstskolas 

normatīvie dokumenti un darba disciplīnu: 

 nodarbības jāsāk paredzētajā laikā, neatkarīgi no studējońo skaita 

auditorijā. (tas var būt arī tikai viens studējońais).  

 ja nav ieraduńies studējońie, par to pasniedzējs paziľo attiecīgās 

studiju programmas metodiķim vai studiju programmas direktoram. 

 precīzi jāievēro nodarbības ilgumu un starpbrīņu ilgumu, 

nenokavējot nākońās nodarbības sākumu.  

1.2.Katra semestra sākumā pasniedzējam ir jāiesniedz savs konsultāciju grafiks 

attiecīgās katedras vadītājam vai studiju programmas direktoram, lai to nodotu 

attiecīgās nodaļas vai studiju programmas metodiķim. Ieplānotais konsultāciju 

grafiks ir stingri jāievēro, paziľojot iepriekń, ja to nepiecieńams mainīt. 

 

2. NODARBĪBAS APMEKLĒTĪBAS KONTROLE  

2.1.Pirms nodarbību sākuma katrs studiju kursa pasniedzējs attiecīgajā katedrā, 

attiecīgajā nodaļā vai pie attiecīgās studiju programmas metodiķa paľem 

studējońo apmeklētības kontroles lapu visām ieplānotajām nodarbībām. Ńo 

sarakstu sagatavo attiecīgās studiju programmas metodiķis. 

2.2.Katras nodarbības laikā studējońiem jāparakstās apmeklētības kontroles lapās 

attiecīgās dienas datuma ailē. Aizpildītas apmeklētības lapas ir nepiecieńams 

nodot attiecīgajā katedrā vai nodaļā glabāńanai pie attiecīgās studiju 

programmas metodiķa. 
 

3. IZDALES (METODISKO) MATERIĀLU IZMANTOŠANA NODARBĪBĀS 

3.1.Ja nepiecieńama materiālu pavairońana, oriģināls ir jāsagatavo un jāiesniedz 

elektroniski vai rakstiski attiecīgās studiju programma metodiķei vai kopētājai 

vismaz 1 dienu pirms nodarbības. Materiālu kopēńana nedrīkst notikt nodarbību 

laikā. 

3.2.Vismaz 1 dienu iepriekń pasniedzējam ir jāpaziľo metodiķim par kodoskopa, 

projektora vai citu specifisku mācību līdzekļu, programmatūru nepiecieńamību 

konkrētā auditorijā. 

3.3.Stingri aizliegts pavairot materiālus, kas nav saistīti ar studiju kursu un 

nodarbībām RISEBA. 

 

4. PATSTĀVIGIE (KONTROLES) DARBI  

4.1.Jebkuram studējońā darbam jābūt noformētam ar speciālu titullapu, kura atbilst 

RISEBA studiju procesa reglamentējońiem dokumentiem. Bez titullapas 

studējońā darbu nedrīkst pieľemt. Atsauksmes, vērtējumu un piezīmes par darbu 

pasniedzējs ieraksta titullapas atbilstońajās ailēs. 

4.2.Visi studējońo darbi tiek vērtēti pēc 10 ballu sistēmas, atbilstońi LR IZM un 

RISEBA  noteiktajiem kritērijiem. 
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4.3.Pasniedzējam RISEBA noteiktajā kārtībā ir jāinformē studējońos par darbu 

iesniegńanas termiľiem.  

4.4.Studējońo darbus, kuri ir laicīgi iesniegti pasniedzējam, ir jāpārbauda 10 darba 

dienu laikā no iesniegńanas datuma un darba vērtējums jāpaziľo studējońajam. 

4.5.Izlabotie darbi jāatdod attiecīgās studiju programmas metodiķei vai personīgi 

studējońam, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms gala pārbaudījuma (eksāmena). 

Studējońie ńos darbus uzglabā pie sevis visu studiju laiku. 

 

5. PĀRBAUDĪJUMI  

5.1.Pasniedzējam sagatavotos un datorā noformētus darba uzdevumus 

(kontroldarbus, patstāvīgos darbus, ieskaites, eksāmenus u.c.) jāiesniedz 

attiecīgās katedras vadītājam vai attiecīgās studiju programmas direktoram 

apstiprināńanai ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms attiecīgā studiju kursa 

uzsākńanas vai vismaz reizi semestrī. 

5.2.Pasniedzējam ir jāizstrādā eksāmena uzdevumu (biļeti) pēc RISEBA 

izstrādātajām prasībām un jāapstiprina tā pie attiecīgās katedras vadītāja vai pie 

attiecīgas studiju programmas direktora. 

5.3.Pilnībā noformētās eksāmena biļetes pasniedzējam jāiesniedz attiecīgās studiju 

programmas metodiķim ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms eksāmena, to 

pavairońanai. 

5.4.Ne vēlāk kā pusstundu pirms eksāmena sākuma pasniedzējs no attiecīgās studiju 

programmas metodiķa saľem eksaminācija lapu (protokolu). Eksaminācijas lapā 

ir norādīts studiju kursa nosaukums mācībspēka vārds, uzvārds, eksāmena 

datums un studējońo vārdi, uzvārdi. Eksaminācijas lapā pasniedzējam ir 

nepiecieńams ierakstīt pārbaudīto darbu rezultātus un studējuńo kopējo 

novērtējumu par attiecīgo studiju kursu. 

5.5.Pirms eksāmena pasniedzējs no attiecīgās studiju programmas metodiķa saľem 

nokopētas eksāmena biļetes, titullapas un speciāli iezīmētas darba izpildes lapas. 

Studējońie eksāmenā var izmantot tikai augstskolas izsniegtās titullapas un lapas 

ar RISEBA iezīmi.  

5.6.Pasniedzējam ir tiesības neatļaut kārtot pārbaudījumu studējońam, kurń nav 

izpildījis visus studiju kursā noteiktos kontroldarbus un patstāvīgus darbus.  

5.7.Eksāmena laikā auditorijā visu laiku jāatrodās pasniedzējam vai tā asistentam.  

5.8.Ja studējońais eksāmena vai kontroldarba laikā izmanto neatļautus 

palīglīdzekļus, pasniedzēja pienākums ir ńo darbu anulēt, nosakot citu datumu 

zināńanu pārbaudei. 

5.9.Eksaminācijas lapu, kurā ir studējońo vērtējums ir jānodod ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pēc eksāmena attiecīgās studiju programmas metodiķim vai attiecīgas 

katedras laborantei. Nekādā gadījumā eksaminācijas lapu un studējońo 

novērtējumu nedrīkst atstāt kādai citai personai. 

5.10. Ja studējońais kārto eksāmenu citā laikā, tad pasniedzējs drīkst studējońo 

pieľemt tikai pēc atļaujas (individuālās eksaminācijas lapas) saľemńanas. 

 

6. ATĻAUJA( INDIVIDUĀLĀ EKSAMINĀCIJAS LAPA) 

6.1.Atļaujā (individuālajā eksaminācijas lapā) jābūt visiem datiem par studējońo un: 

 reģistrācijas numuram; 

 izsniegńanas pamatam; 

 attiecīgās studiju programmas metodiķa parakstam. 
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6.2.Atļauja (individuālā eksaminācijas lapa) ir derīga tikai piecas darba dienas pēc 

tās izsniegńanas datuma. Pēc eksāmena pasniedzējam individuālā eksaminācijas 

lapa ir jāiesniedz attiecīgās studiju programmas metodiķim.  

6.3.Atļaujā nedrīkst būt neaizpildītas ailes. Ja studējońam kādu iemeslu dēļ neatļāva 

kārtot eksāmenu vai arī studējońais nav ieradies uz eksāmenu, tas jāieraksta 

atļaujā. Pēc eksāmena eksaminācijas lapa nododama attiecīgās studiju 

programmas metodiķim. 

6.4.Atļaujā nedrīkst būt labojumi un papildinājumi /piem., nedrīkst pierakstīt 

uzvārdu, ja tas nav iepriekń ierakstīts eksaminācijas lapā / utt., un nedrīkst būt 

daņādi datumi. 

 

7. STUDĒJOŠO NOVĒRTĒŠANA 

7.1.Pasniedzējam pirmajā nodarbībā ir jāinformē studējońos par attiecīgā studiju 

kursa saturu, apgūstamajām tēmām, par mājas darbu, kontroldarbu, patstāvīgo 

darbu skaitu un to nodońanas termiľiem, vērtējuma kritērijiem, noformēńanas 

prasībām, literatūru un metodiskiem materiāliem. Studējońiem ir jāzina attiecīgā 

darba vērtējuma īpatsvars, lai saľemtu galīgo vērtējumu pēc eksāmena sekmīgas 

nokārtońanas. 

 

Piemēram:  patstāvīgais darbs  eksāmens        

kopējā atzīme 

Saľemtās balles: 55  70 

 62,5 

Katra pārbaudījuma 

īpatsvars:   50%  50%                     

100% 

 

Galīgo atzīmi aprēķina: 

patstāvīgā darba balles * svars (%) + eksāmena balles * svars(%) = 

   55 * 0.5 + 70 * 0.5 = 62,5 = 63 balles = 6 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prorektors studiju darbā                                                                                                   I.Kreituss  

 

 

  

Nr. Vārds, uzvārds Novērtējums Eksaminētāja 

paraksts Kontrold. Kontrold. Eksāmens Kopējā 

  Nov/% Nov/% Nov/% Nov/%  

1. Jānis Bērziľń 5 (55) 6 (60) 7 (70) 6 (64)  
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VI Pielikums 

Studiju plāni pilna un nepilna laika studijām un studiju kursu iedalījums 
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Profesionālā maģistra studiju programmas 

„Sabiedrisko attiecību vadība“  

kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika 

studijām 

(studējošajiem ar iepriekšēju profilējošo izglītību) 

 

Nr. 
p.k. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem.  

 Obligātā A daļa      
1. Korporatīvā 

komunikācija un 

sabiedriskās 

attiecības 

A  4  Eksāmens 

2. Starpkultūru 

komunikācija un 

globālais mārketings 

A  2  Eksāmens 

3. Sabiedrisko attiecību 

pētniecības metodes 

A 2   Eksāmens 

4. Statistiskās metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

A 2   Eksāmens 

5. Stratēģiskā vadība A  2  Eksāmens 

6. Organizāciju 

vadīńana 

A 4   Eksāmens 

7. Sabiedrisko attiecību 

stratēģijas valsts, 

privātajā un 

sabiedriskajā sektorā 

A 2   Eksāmens 

8. Inovācijas 

komunikācijā un IT 
A 2   Eksāmens 

9. Publisko attiecību 

attīstības tendences 

komunikācijas 

zinātnē 

A  2  Eksāmens 

10. Vadības psiholoģija A 2   Eksāmens 

11. Prakse A  6  Aizstāvēńana 

12. Maģistra darbs A   20 Aizstāvēńana 

 Kopā: 50 14 16 20  

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

     

1. Ekonomiskie procesi 

tautsaimniecībā 
B 2   Eksāmens 

2. Komunikācijas 

vadīńana un 

sabiedriskās 

attiecības Eiropā 

B 2   Eksāmens 

3. Politika un politiskā 

komunikācija 

B  2  Eksāmens 
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4. Valsts, privātā un 

sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

B  4  Eksāmens 

5. Komunikācijas 

metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

B 2   Eksāmens 

6. Korporatīvās 

reputācijas vadība 
B 2   Eksāmens 

7. Valodas prakse masu 

komunikācijā 
B 2   Eksāmens 

8. Privātā atbalsta veidi 

un tā piesaistes 

metodes 

(sponsorēńana, 

mecenātisms, 

ziedojumi utt.) 

B  2  Eksāmens 

9. Mūsdienu 

ņurnālistikas un 

sabiedrisko attiecību 

mijiedarbība 

B  2  Eksāmens 

 Kopā: 10 6 4   

 Pavisam kopā: 60 20 20 20  
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Profesionālā maģistra studiju programmas 

„Sabiedrisko attiecību vadība“  

kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepilna laika 

studijām 

(studējošajiem ar iepriekšēju profilējošo izglītību) 

 

Nr. 
p.k. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 
 

4.sem  

 Obligātā A daļa       
1. Korporatīvā 

komunikācija un 

sabiedriskās attiecības 

A  4   Eksāmens 

2. Starpkultūru 

komunikācija un 

globālais mārketings 

A  2   Eksāmens 

3. Sabiedrisko attiecību 

pētniecības metodes 

A 2    Eksāmens 

4. Statistiskās metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

A 2    Eksāmens 

5. Stratēģiskā vadība A  2   Eksāmens 

6. Organizāciju vadīńana A 4    Eksāmens 

7. Sabiedrisko attiecību 

stratēģijas valsts, 

privātajā un 

sabiedriskajā sektorā 

A 2    Eksāmens 

8. Inovācijas 

komunikācijā un IT 
A 2    Eksāmens 

9. Publisko attiecību 

attīstības tendences 

komunikācijas zinātnē 

A  2   Eksāmens 

10. Vadības psiholoģija A 2    Eksāmens 

11. Prakse A   6  Aizstāvēńana 

12. Maģistra darbs A   8 12 Aizstāvēńana 

 Kopā: 50 14 10 14 12  

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

      

1. Ekonomiskie procesi 

tautsaimniecībā 
B 2    Eksāmens 

2. Komunikācijas 

vadīńana un 

sabiedriskās attiecības 

Eiropā 

B  2   Eksāmens 

3. Politika un politiskā 

komunikācija 

B  2   Eksāmens 

4. Valsts, privātā un 

sabiedriskā sektora 

B  4   Eksāmens 
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partnerības principi 
5. Komunikācijas 

metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

B 2    Eksāmens 

6. Korporatīvās 

reputācijas vadība 
B  2   Eksāmens 

7. Valodas prakse masu 

komunikācijā 
B 2    Eksāmens 

8. Privātā atbalsta veidi 

un tā piesaistes 

metodes 

(sponsorēńana, 

mecenātisms, 

ziedojumi utt.) 

B   2  Eksāmens 

9. Mūsdienu 

ņurnālistikas un 

sabiedrisko attiecību 

mijiedarbība 

B   2  Eksāmens 

 Kopā: 10 2 6 2   

 Pavisam kopā: 60 16 16 16 12  
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Profesionālā maģistra studiju programmas 

„Sabiedrisko attiecību vadība“  

kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika 

studijām  

(studējošajiem ar iepriekšēju akadēmisko profilējošo izglītību) 

 

Nr. 
p.k. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 
 

4.sem  

 Obligātā A daļa       
1. Korporatīvā 

komunikācija un 

sabiedriskās attiecības 

A  4   Eksāmens 

2. Starpkultūru 

komunikācija un 

globālais mārketings 

A  2   Eksāmens 

3. Sabiedrisko attiecību 

pētniecības metodes 

A 2    Eksāmens 

4. Statistiskās metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

A 2    Eksāmens 

5. Stratēģiskā vadība A  2   Eksāmens 

6. Organizāciju vadīńana A 4    Eksāmens 

7. Sabiedrisko attiecību 

stratēģijas valsts, 

privātajā un 

sabiedriskajā sektorā 

A 2    Eksāmens 

8. Inovācijas 

komunikācijā un IT 
A 2    Eksāmens 

9. Publisko attiecību 

attīstības tendences 

komunikācijas zinātnē 

A  2   Eksāmens 

10. Vadības psiholoģija A 2    Eksāmens 

11. Prakse A 2 10 14  Aizstāvēńana 

12. Maģistra darbs A    20 Aizstāvēńana 

 Kopā: 70 16 20 14 20  

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

      

1. Ekonomiskie procesi 

tautsaimniecībā 
B 2    Eksāmens 

2. Komunikācijas 

vadīńana un 

sabiedriskās attiecības 

Eiropā 

B   2  Eksāmens 

3. Politika un politiskā 

komunikācija 

B   2  Eksāmens 

4. Valsts, privātā un 

sabiedriskā sektora 

B   4  Eksāmens 
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partnerības principi 
5. Komunikācijas 

metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

B 2    Eksāmens 

6. Korporatīvās 

reputācijas vadība 
B   2  Eksāmens 

7. Valodas prakse masu 

komunikācijā 
B 2    Eksāmens 

8. Privātā atbalsta veidi 

un tā piesaistes 

metodes 

(sponsorēńana, 

mecenātisms, 

ziedojumi utt.) 

B   2  Eksāmens 

9. Mūsdienu 

ņurnālistikas un 

sabiedrisko attiecību 

mijiedarbība 

B   2  Eksāmens 

 Kopā: 10 4 0 6 0  

 Pavisam kopā: 80 20 20 20 20  
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Profesionālā maģistra studiju programmas 

„Sabiedrisko attiecību vadība“  

kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepilna laika 

studijām  

(studējošajiem ar iepriekšēju akadēmisko profilējošo izglītību) 

 

Nr. 
p.k. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 3.gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 
 

4.sem 
 

5. sem.  

 Obligātā A daļa        

1. Korporatīvā 

komunikācija un 

sabiedriskās attiecības 

A   4   Eksāmens 

2. Starpkultūru 

komunikācija un 

globālais mārketings 

A  2    Eksāmens 

3. Sabiedrisko attiecību 

pētniecības metodes 
A 2     Eksāmens 

4. Statistiskās metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

A 2     Eksāmens 

5. Stratēģiskā vadība A  2    Eksāmens 

6. Organizāciju vadīńana A 4     Eksāmens 

7. Sabiedrisko attiecību 

stratēģijas valsts, 

privātajā un 

sabiedriskajā sektorā 

A 2     Eksāmens 

8. Inovācijas 

komunikācijā un IT 
A 2     Eksāmens 

9. Publisko attiecību 

attīstības tendences 

komunikācijas zinātnē 

A  2    Eksāmens 

10. Vadības psiholoģija A 2     Eksāmens 

11. Prakse A 2 10 4 10  Aizstāvēńana 

12. Maģistra darbs A    4 16 Aizstāvēńana 

 Kopā: 70 16 16 8 14 16  

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

       

1. Ekonomiskie procesi 

tautsaimniecībā 
B   2   Eksāmens 

2. Komunikācijas 

vadīńana un 

sabiedriskās attiecības 

Eiropā 

B   2   Eksāmens 

3. Politika un politiskā 

komunikācija 
B   2   Eksāmens 

4. Valsts, privātā un 

sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

B   4   Eksāmens 
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5. Komunikācijas 

metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

B   2   Eksāmens 

6. Korporatīvās 

reputācijas vadība 
B    2  Eksāmens 

7. Valodas prakse masu 

komunikācijā 
B   2   Eksāmens 

8. Privātā atbalsta veidi 

un tā piesaistes 

metodes 

(sponsorēńana, 

mecenātisms, 

ziedojumi utt.) 

B    2  Eksāmens 

9. Mūsdienu 

ņurnālistikas un 

sabiedrisko attiecību 

mijiedarbība 

B    2  Eksāmens 

 Kopā: 10 0 0 8 2 0  

 Pavisam kopā: 80 16 16 16 16 16  
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Profesionālā maģistra studiju programmas 

„Sabiedrisko attiecību vadība“  

kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika 

studijām  

(studējošajiem ar iepriekšēju neprofilējošo izglītību) 

 

Nr. 
p.k. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 3.gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 
 

4.sem 
 

5. sem.  

 Obligātā A daļa        

1. Korporatīvā 

komunikācija un 

sabiedriskās attiecības 

A   4   Eksāmens 

2. Starpkultūru 

komunikācija un 

globālais mārketings 

A  2    Eksāmens 

3. Sabiedrisko attiecību 

pētniecības metodes 

A 2     Eksāmens 

4. Statistiskās metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

A 2     Eksāmens 

5. Stratēģiskā vadība A  2    Eksāmens 

6. Organizāciju vadīńana A  4    Eksāmens 

7. Sabiedrisko attiecību 

stratēģijas valsts, 

privātajā un 

sabiedriskajā sektorā 

A 2     Eksāmens 

8. Inovācijas 

komunikācijā un IT 
A 2     Eksāmens 

9. Publisko attiecību 

attīstības tendences 

komunikācijas zinātnē 

A  2    Eksāmens 

10. Masu komunikācijas 

teorijas 
A 2     Eksāmens 

11. Sabiedriskās attiecības 

kā komunikācija 
A 2     Eksāmens 

12. Ņurnālistika kā 

komunikācija 
A 2     Eksāmens 

13. Sabiedrisko attiecību 

ētiskie un juridiskie 

aspekti 

A 2     Eksāmens 

14. Sabiedrisko attiecību 

gadījumu analīze 
A 2     Eksāmens 

15. Vadības psiholoģija A   2   Eksāmens 

16. Prakse A 2 10 4 10  Aizstāvēńana 

17. Maģistra darbs A    10 10 Aizstāvēńana 

 Kopā: 80 20 20 10 20 10  

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 
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1. Ekonomiskie procesi 

tautsaimniecībā 
B   2   Eksāmens 

2. Komunikācijas 

vadīńana un 

sabiedriskās attiecības 

Eiropā 

B   2   Eksāmens 

3. Politika un politiskā 

komunikācija 

B   2   Eksāmens 

4. Valsts, privātā un 

sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

B   4   Eksāmens 

5. Komunikācijas 

metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

B   2   Eksāmens 

6. Korporatīvās 

reputācijas vadība 
B   2   Eksāmens 

7. Valodas prakse masu 

komunikācijā 
B   2   Eksāmens 

8. Privātā atbalsta veidi 

un tā piesaistes 

metodes 

(sponsorēńana, 

mecenātisms, 

ziedojumi utt.) 

B   2   Eksāmens 

9. Mūsdienu 

ņurnālistikas un 

sabiedrisko attiecību 

mijiedarbība 

B   2   Eksāmens 

 Kopā: 10 0 0 10 0 0  

 Pavisam kopā: 90 20 20 20 20 10  
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Profesionālā maģistra studiju programmas 

„Sabiedrisko attiecību vadība“  

kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepilna laika 

studijām  

(studējošajiem ar iepriekšēju neprofilējošo izglītību) 

 

Nr. 
p.k. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 3.gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 
 

4.sem. 
 

5. sem. 6. sem.  

 Obligātā A daļa         

1. Korporatīvā 

komunikācija un 

sabiedriskās 

attiecības 

A    4   Eksāmens 

2. Starpkultūru 

komunikācija un 

globālais 

mārketings 

A   2    Eksāmens 

3. Sabiedrisko 

attiecību 

pētniecības 

metodes 

A 2      Eksāmens 

4. Statistiskās 

metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

A 2      Eksāmens 

5. Stratēģiskā vadība A  2     Eksāmens 

6. Organizāciju 

vadīńana 

A   4    Eksāmens 

7. Sabiedrisko 

attiecību stratēģijas 

valsts, privātajā un 

sabiedriskajā 

sektorā 

  2     Eksāmens 

8. Inovācijas 

komunikācijā un IT 
A  2     Eksāmens 

9. Publisko attiecību 

attīstības tendences 

komunikācijas 

zinātnē 

A   2    Eksāmens 

10. Masu 

komunikācijas 

teorijas 

A 2      Eksāmens 

11. Sabiedriskās 

attiecības kā 

komunikācija 

A 2      Eksāmens 

12. Ņurnālistika kā 

komunikācija 
A 2      Eksāmens 

13. Sabiedrisko A 2      Eksāmens 
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attiecību ētiskie un 

juridiskie aspekti 
14. Sabiedrisko 

attiecību gadījumu 

analīze 

A 2      Eksāmens 

15. Vadības psiholoģija A   2    Eksāmens 

16. Prakse A 2 10 4 10   Aizstāvēńa

na 
17. Maģistra darbs A    10 10 10 Aizstāvēńa

na 

 Kopā: 80 16 16 14 14 10 10  

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

        

1. Ekonomiskie 

procesi 

tautsaimniecībā 

B   2    Eksāmens 

2. Komunikācijas 

vadīńana un 

sabiedriskās 

attiecības Eiropā 

B    2   Eksāmens 

3. Politika un 

politiskā 

komunikācija 

B    2   Eksāmens 

4. Valsts, privātā un 

sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

B     4  Eksāmens 

5. Komunikācijas 

metodes 

sabiedriskajās 

attiecībās 

B   2    Eksāmens 

6. Korporatīvās 

reputācijas vadība 
B     2  Eksāmens 

7. Valodas prakse 

masu komunikācijā 
B   2    Eksāmens 

8. Privātā atbalsta 

veidi un tā 

piesaistes metodes 

(sponsorēńana, 

mecenātisms, 

ziedojumi utt.) 

B     2  Eksāmens 

9. Mūsdienu 

ņurnālistikas un 

sabiedrisko 

attiecību 

mijiedarbība 

B     2  Eksāmens 

 Kopā: 10 0 0 2 2 6 0  

 Pavisam kopā: 90 16 16 16 16 16 10  
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VII Pielikums 

„Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja” profesijas standarts 

Nr. PS 0226
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APSTIPRINĀTS 

ar Izglītības un zinātnes ministrijas  

2003. gada 29. decembra 

rīkojumu Nr. 649 

PROFESIJAS STANDARTS 
 
Reģistrācijas numurs PS 0226 

 

Profesija  Sabiedrisko attiecību struktūrvienības 

vadītājs 

 

Kvalifikācijas līmenis  5 

 

Nodarbinātības apraksts  Sabiedrisko attiecību (SA) 

struktūrvienības vadītājs plāno un 

organizē uzľēmuma/ organizācijas ārējas 

un iekšējas darbības vides novērošanu, 

informācijas sniegšanu, pārliecināšanu, 

komunikāciju ar daţādām publikām; 

veido un saglabā uzticēšanos 

organizācijas filozofijai un vadībai, 

prognozē un novērš konfliktus, plāno un 

vada organizācijas un korporatīvā 

publiskā tēla veidošanu. Pielieto 

komunikācijas un citas sociālo zinātľu 

teorijas, analizējot un plānojot 

organizācijas/ uzľēmuma operatīvo un 

ilglaicīgo komunikatīvo mērķu 

realizāciju, kā arī pilnveido praktiskās 

komunikācijas metodes. 

       Ir atbildīgs par uzľēmuma/ 

organizācijas iekšējo un ārējo 

komunikāciju kopumā kā viens no tās 

stratēģiskajiem vadītājiem un piedalās 

lēmumu pieľemšanā. Konsultē citus 

vadītājus saskarsmei ar mediju 

pārstāvjiem. Vada sabiedrisko attiecību/ 

integrētas komunikācijas departamentu, 

SA menedţeru un SA speciālistu darba 

grupas.  

 

 
 
Pienākumi un uzdevumi 

Pienākumi  Uzdevumi  

1. Latvijas un ārvalstu 

plańsaziľas līdzekļu, datu bāņu 

u.c. publiskās informācijas 

monitorings un analīze. 

1.1. Padziļināti analizēt sabiedrības, mediju un publisko 

politisko dienas kārtību.  

1.2. Precīzi apzināt un novērtēt attīstību savā nozarē, 

ieskaitot nevalstisko organizāciju sektoru. 

1.3. Vadīt aktuālas informācijas vākńanu par 
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publiskajiem 

viedokļiem, to galvenajām tendencēm, sekot jaunumiem 

likumdońanā. 

1.4. Ziľot par analīzes un pielietojamo pētījumu 

rezultātiem 

organizācijas vadībai. 

2. Sabiedrisko attiecību 

pasākumu plānońana, to 

realizācijas vadīńana un 

izvērtējums. 

2.1. Vadīt publiskās un iekńējās komunikācijas plānu 

izstrādi un realizāciju. 

2.2. Pārraudzīt preses konferenču, prezentāciju, īpańu 

pasākumu (atklāńanas ceremonijas, gadadienu svinības, 

līdzekļu vākńana, augstu amatpersonu vizītes, konkursi, 

apbalvońanas programmas u.c.) sagatavońanu, norisi un 

izvērtēńanu. 

2.3. Plānot un uzraudzīt informācijas sagatavońanu 

izplatīńanai presē, radio, televīzijā, internetā u.c. par savu 

uzľēmumu/ iestādi. 

2.4. Organizēt ilgtermiľa SA un reklāmas pasākumus, 

sponsorēńanas, mecenātisma un citas kampaľas ar 

uzľēmuma piedalīńanos. 

2.5. Koordinēt SA menedņeru un speciālistu darbu, lai 

izstrādātu proaktīvu organizācijas nostādni nozīmīgos 

jautājumos. 

2.6. Vadīt SA bāzes funkciju (novērońana, informēńana, 

komunikācija, pārliecināńana) auditu, kā arī kampaľu un 

citu komunikatīvo aktivitāńu monitoringu un izvērtēńanu. 

3. Pielietojamā (empīriskā) 

pētniecība, mācību 

organizēńana un 

nodrońināńana. 

3.1. Plānot un koordinēt aptaujas par organizācijas darba 

jautājumiem. Sastādīt empīrisko pētījumu programmas, 

nolīgt pētījumu firmas. 

3.2. Pētīt personāla aptauju rezultātus par viľu 

profesionālajām vēlmēm un uzľēmuma darba 

uzlabońanu. Iesniegt priekńlikumus pārmaiľu ievieńanai 

organizācijas kultūrā, struktūrā un menedņmenta 

politikā. 

3.3. Plānot personāla mācības komunikācijas kvalitātes 

un 

kompetences uzlabońanai. Konsultēt uzľēmuma 

augstākos vadītājus sabiedriskās saskarsmes jautājumos. 

3.4. Balstoties uz kvantitatīviem / kvalitatīviem 

pielietojamiem pētījumiem, piedāvāt risinājumus SA 

darba plānońanas un iedarbības uzlabońanai. 

4. Korporatīvās komunikācijas 

stratēģijas plānońana un 

realizēńana. 

4.1. Kopā ar citiem organizācijas vadītājiem sastādīt 

sabiedrisko attiecību programmas un plānus – noteikt 

prioritātes, mērķa/ daļējās publikas un tām adresējamos 

vēstījumus. 

4.2. Izstrādāt detalizētu sabiedrisko attiecību stratēģiju 

un taktiku, ieskaitot krīzes komunikācijas plānu un 

reputācijas nodrońināńanu. 

4.3. Regulāri veicot izvērtēńanu un kontroli, atjaunot un 

pilnveidot esońās stratēģijas un plānus. 

4.4. Vadīt aktivitāńu izpildē iesaistītos SA menedņerus 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

368 

un 

speciālistus un atbildēt par programmu budņeta efektīvu 

izmantońanu. 

5. Profesionālā izaugsme. 5.1. Sekot līdzi jaunākajai Latvijas un ārzemju SA 

mācību un 

teorētiskajai literatūrai, kā arī sabiedrisko attiecību 

profesionālo organizāciju un asociāciju darbībai. 

5.2. Regulāri un plānveidīgi pilnveidot savas zināńanas 

un prasmes, apmeklējot konferences, kursus, seminārus. 

Nodrońināt padoto SA darbinieku profesionālo izaugsmi. 

5.3. Sekot līdzi jaunākajiem pētījumiem un atklājumiem 

sociālajās un citās no organizācijas intereńu viedokļa 

svarīgās zinātnēs. 

5.4. Ieviest jaunākās informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas. Pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci, 

izkopt runātāja, rakstītāja kultūru. 

 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi. 

 Labiekārtota darba vieta. 

 Dators ar pieeju internetam. 

 Preses un elektronisko publikāciju pieejamība. 

 Stacionārie un mobilie telefona sakari. 

  

Īpašas prasības uzdevumu veikšanai. 

 Komunikabilitāte. 

 Fleksibilitāte. 

 Labas runas dāvanas. 

 Laba atmiľa. 

 Laba emocionālā pańregulācija. 

Prasmes 

Kopīgās prasmes nozarē Vispārējās prasmes/ spējas Specifiskās prasmes 

profesijā 

 Pārzināt aktuālos LR 

un ES ekonomiskās un 

politiskās dzīves 

procesus, mērķus un 

lēmumus par to 

sasniegńanas ceļiem; 

 Pārzināt konkurences 

procesus organizācijas 

darbības nozarē un tai 

izvirzītos mērķus; 

 Pielietot jaunākos 

personāla vadības un 

lēmumu pieľemńanas 

optimizācijas moduļus 

un metodes; 

 Pielietot sociālās 

psiholoģijas 

sasniegumus, SA 

 Veidot un vadīt 

komandu, prast motivēt; 

 Efektīvi plānot un 

organizēt savu darbu; 

 Patstāvīgi apgūt jaunas 

zināńanas, izmantojot 

sociālo zinātľu 

pētnieciskās pieejas; 

 Organizēt un vadīt 

pielietojamos 

komunikācijas procesu 

pētījumus; 

 Izmantot moderno 

informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģiju tīklus; 

 Multimediālu 

prezentāciju realizācija; 

 Konsultēńana; 

 Sarunu veńana; 

 Krīzes, konflikta 

menedņēńana; 

 Kompetenta un 

pārliecinońa 

 komunikatīvo situāciju 

analīze; 

 Redakcijas darba 

analīze; 

 Iekńējas komunikācijas 

procesu analīze; 

 Koncepciju izstrādes 

metodika un modeļi; 

 Radońa (kreatīva) darba 

un tā plānońanas 

tehnikas; 

 Problēmjautājumu 
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teorētiskos konceptus 

un prasmes 

organizācijas/ 

uzľēmuma 

komunikācijas procesu 

optimizācijā. 

 

 

 

 

 Emocionālās inteliģences 

faktoru izmantońana; 

 Stimulu pielietojums 

interpersonālajā un 

grupu komunikācijā; 

 Ievērot likumu prasības, 

biznesa ētiku un SA 

ētikas kodeksu normas. 

 

 

atpazīńana un dzīves 

cikla analīze; 

 Stratēģiskā plānońana un 

rīcība; 

 Taktikas realizācija, 

izmantojot piemērotus 

pasākumus un 

instrumentus; 

 Darba organizācija un 

optimizācija; 

 Izvērtēńana un kontrole; 

 Mērķa grupu un daļējo 

publiku noteikńana. 

 

 Zināšanas 

Zināšanas 

Zināšanu līmenis 

Priekšstats Izpratne Pielietošana 

Sabiedriskās attiecības       

Mārketinga komunikācija       

Ņurnālistika       

Reputācijas teorijas       

Plańsaziľas līdzekļu un reklāmas darbību 

regulējońā likumdońana       

Komunikācijas teorijas       

Pārliecināńanas komunikācija       

Politiskā komunikācija       

Starptautiskā un starpkultūru komunikācija       

Socioloģija       

Politoloģija       

Uzľēmējdarbības ekonomika       

Organizāciju teorija       

Valsts valoda       

Sveńvalodas       

 

Profesijas standarta izstrādes grupa: 

  Miervaldis Mozers LU docents, Dr. art. 

  Ojārs Skudra LU docents, Dr. hist. 

 

Konsultanti: 

  Inta Brikńe LU as. prof., Dr. paed. 

  Aleksandrs Mirlins, Mag.soc. 

Profesijas standarta eksperti: 

  G.Veismane, Valsts kanceleja, direktore. 
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VIII Pielikums 

RISEBA un Austrijas Vīnes Augstskolas  FHWien Zinātľu universitātes 
studiju programmu salīdzinājums 
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RISEBA un Austrijas Vīnes Augstskolas  FHWien zinātľu universitātes studiju 

programmu salīdzinājums 

 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 

biznesa administrācijas augstskola 

Austrijas  Vīnes Augstskola  FHWien 

Nr.p. 

k. 

Priekšmeta nosaukums Kop. 

kredītp 

skaits, 

ECTS 

Kop. 

kredītp 

skaits, 

ECTS 

Priekšmeta nosaukums 

 Obligātā A daļa    

1. Korporatīvā komunikācija 

un sabiedriskās attiecības 

6 6 

3 

Integrētās komunikācijas vadības 

modeļi 

Korporatīvā sociālā atbildība 

2. Starpkultūru 

komunikācija un globālais 

mārketings 

3 4,5 

1,5 

Starpkultūru komunikācijas 

menedņments 

Stratēģiskais mārketings 

3. Sabiedrisko attiecību 

pētniecības metodes 

3 3 Tirgus pētīńana un trendu pētīńana 

4. Statistiskās metodes 

sabiedriskajās attiecībās 

3   

5. Stratēģiskā vadība 3 3 Stratēģiskā vadība 

6. Organizāciju vadīńana 6 8 

1,5 

Organizācijas attīstība komunikācijas 

procesiem 

Cilvēkresursu vadība 

7. Sabiedrisko attiecību 

stratēģijas valsts, privātajā 

un sabiedriskajā sektorā 

3 3 Stratēģiskās komunikācijas 

menedņments 

8. Ņurnalistika kā 

komunikācija* 

3   

9. Inovācijas komunikācijā 

un IT 

3   

10. Publisko attiecību 

attīstības tendences 

komunikācijas zinātnē 

3 1,5 Mūsdienu trendi komunikācijā 

11. Masu komunikācijas 

teorijas* 

3 4 Fundamentālie komunikācijas pamati 

12. Vadības psiholoģija 3 3 Konfliktu menedņments 

 

13. 

Sabiedrisko attiecību 

ētiskie un juridiskie 

aspekti* 

3   

14. Sabiedriskās attiecības kā 

komunikācija* 

3   

15. Sabiedrisko attiecību 

gadījumu analīze* 

3  Sistēmiskā integrētās komunikācijas 

izpēte 

16. Prakse 9 1,5 Prakse komunikācijā 

17. Prakse* 39   

18. Maģistra darbs 30 18 Maģistra darbs 

   12 Maģistra eksāmens 

 Ierobeţotās izvēles B    
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daļa 

19. Ekonomiskie procesi 

tautsaimniecībā 

3 2 Biznesa plānońana 

20. Komunikāciju vadīńana 

un sabiedriskās attiecības 

Eiropā 

3 1,5 

1,5 

Problēmu menedņments 

Attiecības ar investoriem 

21. Politika un komunikācija 3   

22. Valsts, privātā un 

sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

6   

23. Komunikacijas metodes 

sabiedriskajās attiecībās 

3 3 

1,5 

1,5 

1,5 

Komunikācija un vienońanās 

Ietekmēńanas menedņments 

Lobēńana 

Krīzes komunikācija 

24. Korporatīvās reputācijas 

vadība 

3 3 Brends kā integrācijas faktors 

25.  Valodas prakse masu 

komunikācijā 

3   

26. Privātā atbalsta veidi un tā 

piesaistes metodes 

3   

27. Mūsdienu ņurnālistikas un 

sabiedrisko attiecību 

mijiedarbība 

3 2 Mediju menedņments vadītājiem 

    Studiju kursi, kuri nesakrīt ar 

RISEBA programmu 

   1,0 Ievadkurss 

   2 Komunikācijas budņetēńana un 

kontrolēńana 

   6 Akadēmiskās metodes 

   2,5 Pārmaiľu komunikācija 

   1,5 Komunikācijas konsultanta karjeras 

ceļń 

   3 Novērtēńanas centra treniľń 

   12 Integrētās komunikācijas 

menedņmenta praktiskie projekti 

   5,5 Angļu valoda komunikācijas 

menedņeriem 

 

* obligāta studējońiem ar iepriekńēju neprofilējońu izglītību 
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IX Pielikums 

Maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” un Varnas 

Brīvās universitātes ( Bulgārija) maģistra studiju programmas 

„Reklāma un sabiedriskās attiecības biznesa vadībā” studiju kursu 

salīdzinājums 
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Maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” studiju kursu 

salīdzinājums ar Varnas Brīvās universitātes ( Bulgārija) maģistra studiju 

programmu „Reklāma un sabiedriskās attiecības biznesa vadībā” 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola 

Varnas Brīvā universitāte 

 (Varna Free University) 

 

Nr.p. 

k. 

Priekšmeta nosaukums Kop. 

kredītp 

skaits, 

ECTS 

Kop. 

kredītp 

skaits, 

ECTS 

Priekńmeta nosaukums 

 Obligātā A daļa    

1. Korporatīvā komunikācija 

un sabiedriskās attiecības 

6 4,5 Teorija par sabiedriskajām 

attiecībām un reklāmu biznesā 

2. Starpkultūru komunikācija 

un globālais mārketings 

3 4,5 

3 

Globalizācija un mūsdienu 

sabiedrība 

Starptautiskais mārketings* 

3. Sabiedrisko attiecību 

pētniecības metodes 

 

3 4,5 Mārketinga petījumi 

4. Statistiskās metodes 

sabiedriskajās attiecībās 

3   

5. Stratēģiskā vadība 3 3 Mazā un vidējā biznesa vadība 

6. Organizāciju vadīńana 6 4,5 

4,5 

Menedņmenta socioloģija* 

Cilvēkresursu vadība* 

7. Sabiedrisko attiecību 

stratēģijas valsts, privātajā 

un sabiedriskajā sektorā 

3   

8. Ņurnālistika kā 

komunikācija* 

3   

9. Inovācijas komunikācijā un 

IT 

3 3 Informācijas tehnoloģijas un 

komunikācija 

10. Publisko attiecību attīstības 

tendences komunikācijas 

zinātnē 

3   

11. Masu komunikācijas 

teorijas* 

3   

12. Vadības psiholoģija 3 3 Socialā komunikācija 

 

13. 

Sabiedrisko attiecību 

ētiskie un juridiskie 

aspekti* 

3 3 Tiesību normas reklāmā un 

sabiedriskajās attiecībās 

14. Sabiedriskās attiecības kā 

komunikācija* 

3   

15. Sabiedrisko attiecību 

gadījumu analīze* 

3   

16. Prakse 9 3 Pirmsdiploma prakse 

17. Prakse* 39   

18. Maģistra darbs 30 15 Maģistra darbs 

 Ierobeţotās izvēles B daļa    

19. Ekonomiskie procesi 3 4,5 Mikro un makro ekonomika* 



© RISEBA, 2011                                           profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”  

 

375 

tautsaimniecībā 

20. Komunikācijas vadīńana un 

sabiedriskās attiecības 

Eiropā 

3 3 Reklāmas un sabiedrisko attiecību 

vadīńana Eiropā  

 

21. Politika un komunikācija 3   

22. Valsts, privātā un 

sabiedriskā sektora 

partnerības principi 

6 3 Vietējo pańvaldību un reģionālā 

attīstība 

23. Komunikacijas metodes 

sabiedriskajās attiecībās 

3 3 

 

Komunikācija krīzes situācijā 

24. Korporatīvās reputācijas 

vadība 

3 4,5 Personas un korporatīvais tēls 

25.  Valodas prakse masu 

komunikācijā 

3 3 Komunikācijas kultūra 

26. Privātā atbalsta veidi un tā 

piesaistes metodes 

3   

27. Mūsdienu ņurnālistikas un 

sabiedrisko attiecību 

mijiedarbība 

3   

    Studiju kursi, kuri nesakrīt ar 

RISEBA programmu 

   3 Informācijas iegūńanas un 

aizsardzības tiesiskie aspekti 

   3 Ekspertu un analītiskās metodes 

projektu vadībā 

   3 Elektroniskais mārketings 

   4,5 Uzľēmējdarbība* 

   4,5 Inovāciju politika* 

   4,5 Biznesa plānońana* 

 

*obligāta studējońiem ar iepriekńēju neprofilējońu izglītību 
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X Pielikums 

Dokumenti, kas apliecina, ka, gadījumā, ja studiju programma tiek 

likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas 

studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā augstākās izglītības 

programmā vai citā augstskolā 
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XI Pielikums 

12. Pārbaudījuma nosacījumi 
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RSEBAA Senāta sēdē 26.06.2000. 

(ar grozījumiem) 21.06.2004. 

(ar grozījumiem) 30.05.2006. 

 

PĀRBAUDĪJUMU NOSACĪJUMI 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Augstskolā ir divi pārbaudījuma veidi: priekńmeta pārbaudījums un valsts pārbaudījums. 

Priekńmeta pārbaudījums ir kontroldarbs, patstāvīgais darbs un eksāmens. Pārbaudījumos 

studentam jāsniedz atbildes uz jautājumu vai uzdevumu kopumu. 

1.2. Eksāmens ir studējońo zināńanu, prasmju un iemaľu rakstisks pārbaudes veids. Eksāmens 

skaitās nokārtots, ja zināńanas, prasmes un iemaľas tiek novērtētas ne zemāk par 4 ballēm. 

1.3. Pārbaudījumu veids tiek noteikts studiju programmā, pārbaudījuma formu nosaka atbilstońā 

katedra un to norāda studiju priekńmeta programmā. 

1.4. Kontroldarba laiku vai patstāvīgā darba nodońanas termiľu nosaka mācībspēks, bet 

eksāmena laiku nosaka metodiķe, iekļaujot to grafikā. 

1.5. Pārbaudījumu vada un vērtē studiju kursa mācībspēks vai cits katedras norīkots mācībspēks. 

1.6. Studējońie, kuri norādītajā laikā nenokārto pārbaudījumu vai nav ieguvuńi pozitīvu 

vērtējumu vai vēlas uzlabot vērtējumu, saľem pie metodiķes norīkojumu uz pārbaudījumu, 

iepriekń samaksājot  noteikto maksu atkarībā no pārbaudījuma veida un vienojoties ar 

mācībspēku par atkārtota pārbaudījuma laiku. 

 

2.  Studējošā tiesības un pienākumi 

2.1. Studējońā tiesības: 

2.1.1 pirms pārbaudījuma noteiktā laikā saľemt bezmaksas mācībspēka konsultāciju; 

2.1.2. lūgt papildus konsultāciju, par ko iemaksā noteikto pakalpojuma maksu; 

2.1.3. izmantot pārbaudījumā mācībspēka noteiktos palīglīdzekļus; 

2.1.4. nedēļas laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziľońanas apstrīdēt mācībspēka vērtējumu; 

2.1.5. ne vairāk kā divas reizes kārtot pārbaudījumu bez komisijas, lai saľemtu pozitīvu 

vērtējumu. Atkārtota pārbaudījuma laiku nosaka katedra; 

2.2. lūgt saľemt bezmaksas norīkojumu: 

2.2.1. uzrādot slimības lapu ne vēlāk ka pusgada laikā no slimības lapas noslēgńanas datuma; 

2.2.2. pirms noteiktā pārbaudījuma uzrakstot iesniegumu, kurā uzrādīts objektīvs iemesls 

(piemēram darba komandējums) un iesniedzot izziľu no darba vietas ne vēlāk kā pusgada 

laikā; 

2.3. rakstiski lūgt atļaut atkārtoti noklausīties studiju kursu; 

2.4. Studējońā pienākumi: 

2.4.1. ierasties uz pārbaudījumu norādītajā laikā; 

2.4.2. atkārtota pārbaudījuma kārtońanai vismaz dienu iepriekń pieteikt norīkojumu un saľemt  

to no studiju metodiķa; 

2.4.3. ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekń vienoties ar mācībspēku (katedras vadītāju) par 

atkārtotā pārbaudījuma laiku; 

2.4.4. iemaksāt noteikto maksu par atkārtotu pārbaudījumu pirms pārbaudījuma datuma, 

atkārtotu studiju priekńmeta noklausīńanos vai cita veida studiju papildus pakalpojumu. 

 

3. Mācībspēka pienākumi un tiesības 

 

3.1. Mācībspēka pienākumi: 

3.1.1. Mācībspēkam pirmajā nodarbībā ir jāinformē studējońos par attiecīgā mācību 

priekńmeta saturu, apgūstamajām tēmām, par mājas darbu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu 

skaitu, nodońanas termiľiem, vērtējuma kritērijiem, noformēńanas prasībām, literatūru. 
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Studējońam ir jāzina attiecīgā darba vērtējuma īpatsvars, lai saľemtu galīgo vērtējumu pēc 

eksāmena sekmīgas nokārtońanas. 

3.1.2. pirms atļaut studējońam kārtot pārbaudījumu, saľemt no metodiķa pārbaudījuma lapu 

vai no studējońa viľam izsniegto norīkojumu, lai varētu ierakstīt pārbaudījuma vērtējumu; 

3.2. ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc rakstiska pārbaudījuma iesniegt metodiķim materiālus par 

pārbaudījuma rezultātiem. 

3.3.   Mācībspēka tiesības: 

3.3.1. neatļaut kārtot pārbaudījumu studējońam, kurń nav izpildījis visus noteiktos 

kontroldarbus un patstāvīgos darbus. Ńajā gadījumā pārbaudījuma lapā mācībspēks ieraksta 

―nepielaist‖; 

3.3.2. uzdot studējońam papildus jautājumus, lai noteiktu atbilstońu vērtējuma balli; 

3.3.3. pārtraukt pārbaudījumu un ierakstīt ―neieskaitīts‖, ja students izmantojis neatļautus 

palīgmateriālus un līdzekļus; 

3.3.4. nevērtēt pārbaudījuma darbu, ja konstatēts plaģiātisms; 

3.3.5. noteikt studējońam atkārtotu pārbaudījuma laiku; 

3.3.6. neatļaut studējońam kārtot bezmaksas pārbaudījumu pēc noteikta laika, ja studējońais 

nav savlaicīgi uzrakstījis iesniegumu par pārbaudījuma pārcelńanu. 

 

4.  Kursa darbu aizstāvēšana 

 

4.1. Kursa darba aizstāvēńanai katedras vadītājs ar savu rīkojumu apstiprina komisiju. 

4.2. Par katru kursa darbu tā vadītājs sagatavo atsauksmi, novērtējot darba tēmas aktualitāti, 

darba struktūru, darba satura atbilstību izvirzītajam mērķim un uzdevumiem, darba noformēńanas 

kvalitāti, darba raksturu: vai tas ir radońs vai aprakstońs, darbā izmantoto teorētisko atziľu 

pietiekamību, secinājumu un priekńlikumu pamatotību, konstatējot, vai izvirzītais mērķis ir 

sasniegts. 

4.3. Lai studējońā zināńanas varētu labāk novērtēt, studējońam kursa darba tekstā lietderīgi 

akcentēt savu devumu, lēmumu, norādot, ka tās ir autora domas, autora ierosinājumi, viľa 

aprēķini, viľa ierosinātie pasākumi, priekńlikumi.  

4.4. Aizstāvot kursa darbu, studējońam jāsagatavo prezentāciju ar tehnisko līdzekļu palīdzību līdz 

5 minūtēm garu, kurā jāpamato tēmas aktualitāte, jādefinē darba mērķis un uzdevumi, jāinformē, 

kādi pētījumi ir veikti un kādi ir pētījuma galvenie secinājumi un autora priekńlikumi.  

 

5.  Studiju nobeiguma darba (kvalifikācijas darba, diplomdarba, bakalaura vai maģistra 

darba) aizstāvēšanas kārtība 

 

5.1. Studējońam, kurń ir sekmīgi izpildījis studiju programmu, nokārtojis pārbaudījumus un 

ieskaites visos studiju plānā paredzētajos priekńmetos un savācis nepiecieńamo kredītpunktu 

skaitu, ar rektora rīkojumu atļauj aizstāvēt studiju nobeiguma darbu (kvalifikācijas darbu, 

bakalaura darbu, diplomdarbu vai maģistra darbu). 

5.2. Studiju nobeiguma darba aizstāvēńanai ar rektora rīkojumu apstiprina valsts pārbaudījumu 

komisijas sastāvu, kas ir ne mazāk kā 5 (pieci) speciālisti, no kuriem viens ir komisijas 

priekńsēdētājs. Par priekńsēdētāju uzaicina augstas kvalifikācijas speciālistu no citas augstskolas 

vai praktiķi. Priekńsēdētājs vada komisijas darbu, bet viľa prombūtnes gadījumā ńo pienākumu 

veic kāds no komisijas locekļiem, kuru ir pilnvarojis priekńsēdētājs.  

5.3. Studiju nobeiguma darba aizstāvēńanas process tiek protokolēts un apstiprināts ar valsts 

pārbaudījumu komisijas priekńsēdētāja, locekļu un sekretāres parakstiem. 

5.3.1. Studiju nobeiguma darbu aizstāv atklātā sēdē, kurā var tikt uzaicināti piedalīties 

zinātniskie vadītāji un recenzenti. 
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5.3.2. Studiju nobeiguma darba aizstāvēńanā studējońais sniedz ziľojuma prezentāciju (7 – 8 

min.), kurā lakoniski pamato izvēlētās tēmas aktualitāti, raksturo darba nozīmi, darba mērķi, 

risināmos uzdevumus un struktūru, akcentē secinājumus un autora dotos konkrētos 

priekńlikumus. 

5.3.3. Studiju nobeiguma darba aizstāvēńanas laikā studējońam jāizmanto sagatavoto 

prezentācijas materiālu ar mūsdienu tehnisko līdzekļu nodrońinājumu. 

5.3.4. Studiju nobeiguma darba apsprieńana sākas ar recenzijas nolasīńanu. Studējońam 

jāatbild uz recenzenta jautājumiem, jāaizstāv savi darbā izdarītie secinājumi un priekńlikumi. 

Autoram ir tiesības izteikt savas domas par recenziju, nepiekrist recenzentam, argumentējot 

savu viedokli. 

5.3.5. Studiju nobeiguma darba aizstāvēńana turpinās ar valsts pārbaudījumu komisijas 

locekļu un klātesońo uzdotajiem jautājumiem par darba tēmu. 

5.3.6. Studiju nobeiguma darbu vērtēńanu veic vadoties no tādiem rādītājiem kā – problēmas 

definīcija (mērķis un uzdevumi), analīzes pētījuma kvalitāte, secinājumi un rekomendācijas, 

prezentācija, atbildes uz jautājumiem, darba noformējums un kopējais novērtējums. 

5.3.7. Studiju nobeiguma darba vērtēńana notiek valsts pārbaudījumu komisijas slēgtā sēdē.  

5.4. Studiju nobeiguma darbs tiek vērtēts kā sekmīgi aizstāvēts, vadoties no 10 ballu sistēmas. 

5.5. Galīgo lēmumu komisija pieľem ar vienkārńu balsu vairākumu atklāti balsojot. Ja komisijas 

locekļu domas dalās, tad izńķirońais ir priekńsēdētāja vērtējums. 

5.6. Pēc sekmīgas studiju nobeiguma darba aizstāvēńanas, valsts pārbaudījumu komisija ar savu 

lēmumu pieńķir attiecīgo grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju. 

5.7. Pārbaudījuma komisijas lēmumu ieraksta protokolā, studējońā studiju kartē un studiju 

nobeiguma darba pēdējā lappusē. 
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XII Pielikums 

13. Kursa darba un studiju noslēguma darba (kfalifikācijas darba, 

bakalaura darba, diplomdarba vai maģistra darba) izstrādāšanas 

noteikumi 
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14. APSTIPRINĀTS 

RSEBAA Senāta sēdē 
26.06.2000. 
(ar grozījumiem) 
21.06.2004. 
(ar grozījumiem) 
30.05.2006. 
(ar grozījumiem) 
31.05.2007. 

 

15. KURSA DARBA UN STUDIJU NOSLĒGUMA DARBA 

(KVALIFIKĀCIJAS DARBA, BAKALAURA DARBA, 

DIPLOMDARBA VAI MAĢISTRA DARBA) IZSTRĀDĀŠANAS 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie norādījumi 

 

1.1. RSEBAA profesionālās augstākās izglītības studiju programmas paredz kursa darba 

un studiju nobeiguma darba izpildi un to publisko aizstāvēńanu. Ńis Nolikums reglamentē 

kursa darba, kvalifikācijas darba, diplomdarba, bakalaura darba vai maģistra darba 

izstrādāńanas, noformēńanas un aizstāvēńanas kārtību visām RSEBAA studiju 

programmām.  

1.2. Kursa darbs ir svarīgs posms teorijas pētīńanā un studējońo patstāvīgā radońā darba 

iemaľu iegūńanā. Kursa darbu skaits, to priekńmetu virzība un izpildes termiľi tiek noteikti 

studiju plānā atsevińķas studiju programmas ietvaros. Kursa darba mērķis – iegūt 

literatūras un informācijas avotu meklēńanas, izvēles un sistematizācijas iemaľas, iegūt 

prasmes pareizi tos analizēt, veikt kopsavilkumus un secinājumus. Kopumā, kursa darbu 

sistēma tiek izskatīta kā studiju nobeiguma darba izpildes iepriekńējs etaps. 

1.3. Kvalifikācijas darbs ir profesionālās augstākās izglītības (1. līmenis) studiju 

programmas nobeiguma darbs. Kvalifikācijas darba mērķis ir parādīt teorētisko zināńanu 

izmantońanas prasmi praktisko situāciju risināńanā; izejot no izvirzītā darba mērķa, prast 

veikt problēmas analīzi un nepiecieńamus aprēķinus, un, uz iegūto rezultātu pamata izdarīt 

secinājumus un priekńlikumus. 

1.4. Diplomdarbs ir profesionālo studiju nobeiguma darbs, kas paredzēts 2.līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmā un virzīts uz noteiktās praktiskās 

problēmas izpēti vai objekta analīzi noteiktajā ekonomikas, zinātnes un vadības nozarē. 

Diplomdarba mērķis ir iegūt radońās pētīńanas un aktuālo problēmu risināńanas iemaľas 

konkrētajā specialitātē, kurām ir praktiskā nozīme. 

1.5. Bakalaura darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums par aktuālo jautājumu noteiktajā 

nozarē vai noteiktajā organizācijā. Bakalaura darba mērķis ir prasme pielietot teorētiskās 

pētīńanas metodes praktiskās situācijas analīzei attiecīgajā nozarē.  

1.6. Maģistra darbs ir padziļināts zinātnisks pētījums par pastāvońo problēmu noteiktajā 

nozarē. Maģistra darba mērķis – balstoties uz jaunākām teorētiskām izstrādnēm un 

metodēm, kā arī uz empīriska materiāla analīzi, izdarīt patstāvīgus secinājumus un 

izstrādāt konkrētus priekńlikumus praktiskās problēmas risinājumam. 

1.7. Kursa darbs, kvalifikācijas darbs, diplomdarbs, bakalaura darbs un maģistra darbs ir 

zinātnisks pētījums, tāpēc to saturam jāatbilst zinātniskā darba pamatprincipiem: 

- izvēlētai darba tēmai jābūt aktuālai; 

- darbā jāizmanto mūsdienu pētīńanas un informācijas apstrādes metodes; 
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- izklāstītam materiālam jābūt loģiskam un saprotamam; autora secinājumiem un 

priekńlikumiem jāizriet no pētījuma rezultātiem; 

- darba plānam jānodrońina zinātniskās problēmas risinājuma loģisku secību, kura 

izriet no darba mērķa un izvirzītajiem uzdevumiem; jānodrońina pāreju no vienas 

nodaļas uz nākamo; 

- visā darbā jālieto vienota terminoloģija un nosacīti saīsinājumi. 

- izmantotās literatūras un avotu sarakstam jāatbilst darba saturam, tajā jāiekļauj 

pētāmās tēmas mūsdienu publikācijas;  

1.8. Par kursa darba un studiju nobeiguma darba kvalitāti, izmantojamo datu precizitāti, 

veikto aprēķinu pareizību, izdarīto secinājumu un izstrādāto priekńlikumu kvalitāti, kā arī 

darba izpildes un iesniegńanas termiľu ievērońanu, un savlaicīgu darba aizstāvēńanu ir 

atbildīgs studējońais – darba autors. 
 

2. Kursa darba un studiju nobeiguma darba izstrādāšanas posmi 
 

2.1. Kursa darba un studiju nobeiguma darba izstrādāńanas process sastāv no tēmas 

izvēles, darba plāna sastādīńanas, nepiecieńamās informācijas apkopońanas saskaľā ar 

plānu, datu analīzes un apstrādes, darba izstrādāńanas un noformēńanas.  

2.2. Studējońam tiek piedāvāts izvēlēties kuras darba vai studiju nobeiguma darba tēmu no 

katedrās apstiprinātā tēmu saraksta. Studentam ir iespēja piedāvāt arī savu tēmu, izejot no 

savām zināńanām un profesionālajām iemaľām vai konkrētas organizācijas interesēm. 

Izstrādājot studiju nobeiguma darbu, studējońais var turpināt kursa darbā iesāktos 

pētījumus. Studiju nobeiguma darbam jābūt ar zinātniski – pētniecisku ievirzi. 

Kursa darba un studiju nobeiguma darba tematikai jābūt saistītai ar aktuāliem jautājumiem 

ekonomikas, finanńu un vadības jomā, kā arī ar citām problēmām, kuras robeņojas ar citām 

zinātnes jomām.  

Tēmas aktualitāti nosaka attiecīgās problēmas reāla pastāvēńana ekonomikā, 

uzľēmējdarbībā vai sabiedriskajā dzīvē. Kursa darba tēmai jāatbilst studiju programmas 

kursam, kurā tiek veikts ńis darbs. 

2.3. Kursa darbus un studiju nobeiguma darbus vada katedru mācībspēki. Studiju 

nobeiguma darbus var vadīt speciālists ārpus augstskolas. Katram studējońam jāsaskaľo ar 

mācībspēku darba tēmu un plānu.  

2.4. Kursa darba tēmu studējońais izvēlas ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms darba aizstāvēńanas 

datuma. Studiju nobeiguma darba tēmu - ne vēlāk kā 6 mēneńus pirms darba aizstāvēńanas 

datuma. 
2.5. Pēc studiju nobeiguma darba tēmas izvēles un saskaľońanas ar vadītāju, studējońais iesniedz 

savas nodaļas metodiķei iesniegumu. Darbu tēmas un zinātniskos vadītājus apstiprina RSEBAA 

prorektors studiju darbā. Pastāv iespēja precizēt vai koriģēt studiju nobeiguma darba tēmas 

formulējuma gala variantu. 

2.6. Kursa darba un studiju nobeiguma darba tēma ir jānoformulē gan latvieńu, gan angļu 

valodā. 
2.7. Pēc iepazīńanās ar literatūras avotiem, saistītiem ar darba tēmu, studējońais precizē darba plānu 

ar zinātnisko vadītāju.  

2.8. Saskaľā ar plānu, studējońais patstāvīgi izstrādā darba nodaļas. Autoram patstāvīgi jāiegūst 

darba rezultāti un tiem jāatbilst darba saturam. Atbilstońi prasībām noformētu darba melnrakstu 

studējońais iesniedz vadītājam. Kad vadītājs darbu izskatījis, tad, saskaľā ar veiktajām piezīmēm, 

labojumiem, papildinājumiem, darbs tiek noformēts galīgā variantā. Studējońais var konsultēties ne 

tikai ar savu zinātnisko vadītāju, bet ar jebkuru RSEBAA mācībspēku vai speciālistu attiecīgajā 

nozarē. 

2.9. Vadītāja pienākumi ir : 

- palīdzēt noteikt pētījuma virzienu un metodes; 
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- sniegt palīdzību, sastādot darba plāna sākotnējo un galīgo variantu, veidojot 

darba struktūru; 

- izskatīt atsevińķas darba daļas un visu darbu kopumā, norādīt uz kļūdām, 

nepilnībām, nepiecieńamajām izmaiľām un papildinājumiem; 

- izskatīt un parakstīt pabeigtu darbu. 

2.10. Studējońā pienākumi ir: 

- darba vadītāja nozīmētajos termiľos ierasties uz konsultācijām un parādīt 

vadītājam izpildīto darbu; 

- obligāti ievērot ńī Nolikuma prasības; 

- stingri ievērot noteikto darba izstrādāńanas un iesniegńanas kalendāro grafiku. 

 

3. Darba struktūra un saturs 

 

3.1. Kursa darbam un studiju nobeiguma darbam ir noteikta ńāda struktūra: 

1) titullapa (kursa darba un studiju nobeiguma darba nosaukums latvieńu un angļu 

valodā); 

2) satura rādītājs (paraugu skatīt ńī Nolikuma beigās);  

3) anotācijas (tikai studiju nobeiguma darbam); 

4) saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts  (ja nepiecieńams); 

5) ievads; 

6) pētījuma vai projekta (pamatdaļas) izklāsts pa nodaļām; 

7) secinājumi un priekńlikumi; 

8) izmantotās literatūras un avotu saraksts; 

9) galvojums (tikai studiju nobeiguma darbam); 

10) pielikumi (ja nepiecieńams) 

11) izziľa par studiju nobeiguma darba aizstāvēńanas rezultātiem. 

3.2. Ieteicamais apjoms datorsalikumā (bez pielikumiem): kursa darbiem – līdz 25 lpp.; 

kvalifikācijas darbiem – ne mazāk kā 50-60 lpp.; diplomdarbiem un bakalaura darbiem – ne mazāk 

kā 60-70 lpp.; maģistra darbiem – ne mazāk kā 70-100 lpp. Kopējais darba apjoms tiek sadalīts 

ńādā veidā: 

- ievads – 5-7%; 

- darba pamatdaļa – 80-85%; 

- secinājumi un priekńlikumi – 5-8%. 

3.3. Satura rādītājā uzrāda darba sastāvdaļas, kuru nosaukumiem jābūt identiskiem ar 

nosaukumiem darbā. 

3.4. Studiju nobeiguma darbam jāsagatavo 3 īsas anotācijas: latvieńu valodā, angļu valodā un kādā 

no sveńvalodām (krievu, vācu vai citā valodā). Anotācija paredzēta iepriekńējai iepazīstināńanai ar 

darbu. Anotācijai saīsinātā veidā - 1 lpp. apjomā jāsatur ńāda informācija (tikai studiju nobeiguma 

darbam): darba nosaukums, īsas ziľas par darba saturu, pētītās problēmas un nozīmīgākie rezultāti, 

kā arī dati par darba apjomu, pielikumu, tabulu un attēlu skaitu, un izmantotiem literatūras 

avotiem. Anotācijā arī tiek norādīts, kādas zinātniskas vai praktiskas problēmas risināńanā varētu 

būt izmantoti darba rezultāti.  

3.5. Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts tiek pievienots darbam nepiecieńamības 

gadījumā un tiek veidots uz atsevińķas lapas. 

3.6. Darba ievadam obligāti jāsatur: 

- temata aktualitātes pamatojumu; 

- darba mērķi; 

- noteikta mērķa sasniegńanai veicamo uzdevumu formulējumu; 

- pētījuma objektu un priekńmetu; 

- izmantojamo pētīńanas (projektēńanas) metoņu un paľēmienu uzskaitījumu; 
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- izmantotās literatūras un avotu grupu uzskaitījumu (piem., speciālā ekonomiskā 

literatūra, valsts statistikas dati, organizācijas nepublicētie materiāli, 

likumdońanas akti un tml.); 

- darba struktūras aprakstu; 

- pētījuma laika vai citu ierobeņojumu pamatojumu (ja nepiecieńams). 

3.7. Autors formulē darba mērķi, vadoties no temata aktualitātes. Formulējumam jābūt īsam un 

konkrētam, piem.,: „darba mērķis ir uzľēmuma N saimnieciskās darbības analīze un priekńlikumu 

izstrādāńana tās uzlabońanai ‖.  

3.8. Mērķa sasniegńanai nepiecieńams noteikt darbā risināmos uzdevumus. Uzdevumi atspoguļo 

darba galveno saturu. 

Turpinot iepriekńējā punktā minēto piemēru: „izvirzītā mērķa sasniegńanai, darbā risināmie 

uzdevumi‖ varētu var noformulēti ńādā veidā: 

- izpētīt saimnieciskās darbības analīzes teorētiskos pamatus; 

- veikt uzľēmuma N kapitāla veidońanas un izvietońanas analīzi; 

- izpētīt uzľēmuma N finansiālo stāvokli; 

- izanalizēt uzľēmuma N darbības finanńu rezultātus; 

- atklāt pozitīvās īpańības un trūkumus darba organizācijā un darba resursu 

izmantońanā; 

- izstrādāt priekńlikumus uzľēmuma N darbības uzlabońanai. 

3.9. Ievadā tiek norādītas tās metodes no visu kvalitatīvo un kvantitatīvo metoņu klāsta, kas tika 

pielietotas darbā noformulēto uzdevumu risināńanai, piemēram: ekonomiskās analīzes, statistiskās 

analīzes (salīdzināńanas, grupēńanas, vidējo lielumu aprēķināńanas utt.) metodes, ekonomiski 

matemātiskās metodes (korelācijas aprēķināńana, lineārā programmēńana, tīklveida plānońana, 

spēļu teorija u.c.). Arī tiek norādītas darbā izmantojamie programmas un tehniskie līdzekļi. 

3.10. Par pētījuma (projekta) avotiem kalpo kā fundamentālie, tā arī zinātniskie pētījumi, Latvijas 

un citu valstu likumi un valdības lēmumi, vispārējā un speciālā literatūra, valsts statistikas dati, 

periodiskie izdevumi, uzľēmumu un organizāciju nepublicētie materiāli. Par pētījuma avotiem var 

būt arī autora veiktie speciālie apsekojumi (piemēram, aptauja) un eksperimenti, kas veikti autora 

vadībā vai ar viľa līdzdalību. 

3.11. Darba materiāla izklāsta pamatdaļu veido nodaļas. Darba struktūru var uzskatīt par racionālu, 

ja tā sastāv no 2 vai 3 nodaļām. Pamatnodaļas uzdevums ir sistematizētā veidā sniegt problēmas īsu 

teorētisku pamatojumu un stāvokli, un autora darba rezultātus. Darba strukturēńanai lielas nodaļas 

lietderīgi sadalīt apakńnodaļās. Rekomendējamā darba struktūra, kura sastāv no 3 nodaļām var būt 

ńāda. Pirmajai nodaļai ir teorētisks raksturs un tā atspoguļo pētījuma metodoloģiju. Otrajā nodaļā 

autors analizē iegūto informāciju, izmantojot pirmajā nodaļā aprakstītās metodes. Treńā nodaļa – tā 

ir darba konstruktīvā nodaļa, kurā autors apkopo darba analītiskās daļas rezultātus un piedāvā 

pasākumus atklājuńos problēmu risināńanai, pamatojot iespējamo risinājumu diapazonu. Visās 

nodaļās un apakńnodaļās ir vēlami ilustratīvie materiāli – attēli (zīmējumi, grafiki, shēmas), 

aprēķini, tabulas. 

3.12. Secinājumi un priekńlikumi ir darba noslēdzońā daļa. Tie jāraksta tēņu veidā. Secinājumiem 

jāatspoguļo svarīgākās atziľas, kas izriet no pētījuma, jāsatur atbildes uz ievadā izvirzītajiem 

uzdevumiem un darba mērķi. Secinājumos jāpaskaidro veiktā darba tautsaimnieciskā, zinātniskā 

vai praktiskā nozīme un autora personīgais ieguldījums uzdevumu risināńanā. Secinājumiem 

jāizriet no darba un tos nedrīkst pamatot ar datiem un faktiem, kas nav minēti darbā. Secinājumos 

nav pieļaujami citāti no citu autoru darbiem, tajos jāatspoguļo tikai personīgās domas, spriedumi, 

atziľas. Priekńlikumiem jāizriet no darbā izdarītajiem secinājumiem, tiem jābūt konkrētiem un 

pamatotiem. Priekńlikumos apkopo darbā pamatotas rekomendācijas trūkumu novērńanai vai 

pozitīvās pieredzes izmantońanai. Secinājumi un priekńlikumi jānumurē atsevińķi ar arābu 

cipariem. 

3.13. Izmantotās literatūras un avotu saraksts aptver visus literatūras un citus avotus, kas izmantoti 

darba izstrādāńanā.  
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3.14. Studiju nobeiguma darba beigu posmā studējońais paraksta galvojumu, kura atspoguļojas 

personīgā atbildība par patstāvīgi veikto pētījumu un plaģiātisma neizmantońanu. 

3.15. Kursa darbā pēc izmantotās literatūras un avotu saraksta, bet studiju nobeiguma darbā pēc 

galvojuma, seko pielikumi. Pielikumi darba apjomā netiek ieskaitīti un tos numurē secīgi ar arābu 

cipariem. Pielikumos ievieto materiālus, kuri papildina darba tekstu, piemēram, aprēķiniem 

izmantotie dati; starptabulas, kuras ietekmēja tabulu uzbūvi darba tekstā; starpaprēķini; algoritmu 

apraksts; nestandarta formāta tabulas un zīmējumi (vairāk par A4); veikto aptauju anketu paraugi; 

instrukcijas; metodiskie norādījumi; nolikumi u.tml. Darba tekstā jābūt atsaucēm uz visiem 

pielikumiem. Pielikumus jāsakārto tā, lai tie atbilstu atsauču secībai darba tekstā. Katru pielikumu 

jānoformē no jaunas lapas. Lapas augńējā labajā stūrī jānorāda vārds „Pielikums‖ ar kārtas numuru. 

Katram pielikumam jābūt nosaukumam.  

 

4. Darba teksta noformēšana 

 

4.1. Darbs jāraksta literārā valodā, ľemot vērā ńādas prasības: 

- materiāla izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loģiskam, īsam un konkrētam; 

- katru jaunu domu jāsāk rakstīt jaunā rindkopā. Lietderīgi izdalīt paragrāfus ar 

sarkano rindkopu; 

- katru jaunu nodaļu jāsāk jaunajā lappusē, apakńnodaļas - turpināt tekońajā 

lappusē; 

- katrai nodaļai jānorāda kārtas numurs (arābu cipariem) un nosaukums. 

Apakńnodaļu numuram jābūt no attiecīgas nodaļas numura un dotas 

apakńnodaļas kārtas numura. Jāľem vērā, ka attēlus un tabulas numurē tikai 

nodaļu ietvaros, nevis apakńnodaļu ietvaros. Nodaļu un apakńnodaļu 

nosaukumiem jāatbilst satura rādītājam; 

- nav vēlams vietniekvārda ―es‖ un darbības vārda lietońana pirmajā personā, 

piemēram, teiciens ―es uzskatu‖, ―pēc manām domām‖ , ―es domāju, ka...‖. 

Darbs jāraksta tā, lai varētu atńķirt ńī darba autora domas no citu autoru domām.  

4.2. Darbu noformē datorsalikumā. Lapas formāts – A4, burtu lielums tekstā ir 12 ar 1,5 intervāla 

atstarpi starp rindām, ńrifta veids - Times New Roman, lapas laukums: augńā, apakńā un labajā pusē 

20 mm, bet kreisajā 35 mm. Burtu lielums nodaļu virsrakstiem – 14 punkti, citiem virsrakstiem – 

12 punkti. Aiz virsrakstiem neliek punktus un tie nav jāpasvītro. Salīdzinot ar tekstu, virsrakstiem 

jābūt izceltiem, ar tumńāku ńriftu (Bold). 

4.3. Visas darba lapas numurē apakńējās lapas vidū ar arābu cipariem. Pirmā lapa – titullapa, otrā – 

satura rādītājs. Titullapu - nenumurē. 

4.4. Citātu, skaitlisko datu, attēlu, formulu u.c. izmantońana no publicētiem darbiem, kā arī citu 

autoru secinājumu un atzinumu izmantońana (pārstāstot tās) obligāti norādāma atsaucē uz avotu. 

Atsauces izpilda sekojońi: tekstā kvadrātiekavās norādīt ciparus, atdalītus ar komatu (piemēram, 

[5., 37], kur pirmais skaitlis nozīmē literatūras avota kārtas numuru, bet otrs – lappusi, no kuras 

ľemta informācija. Ja atsauci izdara uz vairākiem avotiem, tad tās jāatdala viena no otras ar 

semikolu [5., 37; 8., 12]. 

Citāti jāraksta pēdiľās. Citu autoru domu un atzinumu pārstāstījumam jābūt objektīvam, tos 

nedrīkst kropļot. Mehāniska izmantoto avotu pārrakstīńana nav pieļaujama un kvalificējama kā 

rupjń zinātniskā darba godīguma pārkāpums. 

4.5. Skaitliskajam materiālam, kas daņādu datu aprēķinu un tabulu veidā iegūts no uzľēmumu 

(organizāciju) nepublicētajiem materiāliem un izmantots darbā, jānorāda atsauces, minot datu 

avotu. 

4.6. Ja darbs satur autora aprēķinus, atsaucē jānorāda aprēķinu informācijas avots, piemēram, 

autora aprēķini, izmantojot 200_. gada pārskata datus. 
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4.7. Atsaucoties uz teksta elementiem atkārtoti, apaļajās iekavās jāraksta vārda "skatīties" 

saīsinājums "sk." un jānorāda attiecīgais teksta elements ar numuru, piemēram, (sk. 2.4.att.), (sk. 

16.tab.), (sk. 2.piel.) vai (sk. pielikumu) utt. 

 

5. Tabulu un attēlu noformēšana 

 

5.1. Pārskatāmības dēļ, darbā izmantoto skaitlisko informāciju ieteicams izvietot tabulās. Darba 

ilustrēńanai var izmantot shēmas, diagrammas, grafikus, kartogrammas. Skaitliskais materiāls, kas 

izvietots tabulās vai attēlots grafiski, darbā ir jāizanalizē. 

5.2. Katrai tabulai jābūt kārtas numuram. Tabulas numurē ar arābu cipariem un tos raksta virs 

tabulas, labajā pusē, piemēram: 3.1. tabula. Pirmais cipars nozīmē nodaļas numuru, otrais – tabulas 

kārtas numuru nodaļas ietvaros, nevis apakńnodaļas ietvaros. 

5.3. Katrai tabulai jābūt tās saturam atbilstońam nosaukumam, kuram jāatbild uz jautājumiem: 

Kas? Kur? Kad? Kādās mērvienībās? 

Piemēram: 

3.1. 

tabula 

SIA “N” sniegto pakalpojumu apjoms 2007. gadā [6., 13] (tūkst. Ls) 

 

Nr.p.k. Pakalpojumu 

veids 

Kopā gadā t.sk. pa mēneńiem 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

Ja tabulu pārnes nākońajā lappusē, kā arī ērtākai datu apskatei, tabulas ailes numurē ar 

cipariem. 

Pārnesot tabulu nākońajā lapā, jāraksta ―tabulas turpinājums‖, jānorāda tās numurs un 

jāatkārto tabulas aiļu numerācija.  

Piemēram: 

3.1. tabulas 

turpinājums 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

      

 

Ieteicams izmantot tabulas, kas izvietojamas vienā lapā, bet ne vairāk kā divās. Ja tabulas 

ir lielākas, tās jāizvieto pielikumā. 

5.4. Tabulas jāizvieto darbā tūlīt pēc norādes tekstā uz tām. Atsaucoties uz tabulu, lieto 

vārda ―tabula‖ saīsinājumu un norāda tās numuru, piemēram: (3.1. tab.). Tabulās ieteicams 
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izvairīties no lieliem skaitļiem un lietot palielinātas mērvienības. Skaitlisko datu 

precizitātei jāatbilst attēlojamai mērvienībai. 
5.5. Darbā izmantojamām mērvienībām un to apzīmējumiem jāatbilst standartam. Ja visi tabulas 

dati izteikti vienā mērvienībā, tad tā jānorāda iekavās zem tabulas virsraksta. Ja tabulas dati izteikti 

daņādās mērvienībās, tad tās norāda atsevińķajās ailēs vai ailes nosaukumā, atdalot tās ar komatu. 

 

5.6. Visas ilustrācijas – shēmas, diagrammas, kartogrammas u.c. sauc par attēliem. Tās 

jāizvieto darbā tūlīt pēc norādes uz tiem. Attēlus vēlams izvietot tā, lai tos varētu aplūkot, 

neapgrieņot darbu. Attēlus numurē ar arābu cipariem nodaļu ietvaros. 
Katram attēlam dod atbilstońu nosaukumu, kuru raksta zem tā, vienā rindā ar numuru. 

Piemēram: 
 
 

 

2.4. attēls. Darbu plānošanas secība [6., 11] 
 

 

6. Formulu noformēšana 
 

6.1. Darbā izmantotās formulas numurē, ievērojot secību, ar arābu cipariem nodaļas 

ietvaros. Formulas numuru raksta iekavās lapas labajā pusē, zem formulas nākamajā 

rindkopā. Pēc formulas jāliek komats un jāpaskaidro simboli, kuri izmantoti formulā, 

norādot to mērvienības. Viena un tā pańa parametra mērvienībai visa darba ietvaros jābūt 

nemainīgai. Atsaucoties tekstā uz formulu, jānorāda tās numurs iekavās, piemēram: ―Ar 

formulu (2.5) aprēķina…‖.  

Piemērs: ―Amortizācijas gada normu aprēķina pēc formulas (2.5) [12., 121]‖: 

 

 A= 
F 

ta 

(2.5) 

kur F – pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība, Ls; 

ta – amortizācijas periods, gads. 

 

6.2. Formulām, kuras sastādījis pats autors, jādod atsauce, piemēram: ―formulu (2.5) 

sastādīja autors‖. Formulām, kuras iegūtas no literatūras un citiem avotiem, jādod atsauces 

uz ńiem avotiem. 

 

7. Izmantotās literatūras un avotu saraksta noformēšana 

 
7.1. Literatūras sarakstu noformē atbilstońi Valsts standarta prasībām – LVS 90:1998 

“Bibliogrāfiskais apraksts: Vispārīgi principi”; LVS 195:1999 u.c.  

7.2. Izmantotās literatūras sarakstā jābūt vienotai numerācijai. Avotu aprakstam jābūt tādā pańā 

valodā, kādā tie ir rakstīti. Vispirms izmantoto vai ieteicamo literatūru raksta latviešu valodā, tad 

literatūru citās valodās ar latīľu burtiem, beigās - literatūru kiriliskajā alfabētā (krievu valodā). 

Izmantotās literatūras sarakstā darbus izvieto alfabētiskā secībā pēc autora uzvārda. Viena autora 

darbus ńķiro pēc burta pirmajā zilbē darba nosaukumā vai hronoloģiskā secībā - pēc darbu 

izdońanas gadiem. Sastādot izmantotās literatūras sarakstu jāievēro sekojońu secību:  

- Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti; 
Atveides formula: 

Dokumenta izdevējs (izdońanas datums). Publikācijas dati. 

- Valsts pārvaldes institūciju dokumentu un valsts statistikas publikācijas; 

Analīze  Prasme Mērķis Programm

aaaaaa 

Plāns 
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Atveides formula: 

Dokumenta izdevējs (izdońanas datums). Publikācijas dati. 

- Monogrāfijas un mācību literatūra; 
Atveides formula: 

Autora uzvārds, Iniciālis. Grāmatas nosaukums. Izdońanas vieta: Izdevniecība, 

izdońanas gads. Kopējais lappuńu skaits vai izmantotā lappuse vai lappuses. 

- Rakstu krājumi; 
Atveides formula:  

Autora uzvārds, Iniciālis. Raksta nosaukums. Grām.: (In: vai В кн.:, ja darbs ir 

sveńvalodā). Grāmatas nosaukums. Izdońanas vieta: Izdevniecība, izdońanas gads. 

Izmantotās lappuses vai lappuse. (Sērija). 

- Publikācijas ņurnālos un avīzēs; 
Atveides formula:  

Autora uzvārds, Iniciālis. Izdevuma nosaukums. Gads. [Sējums] (Numurs): lappuses. 

- Arhīva materiāli; 
Atveides formula:  

Kolekcijas nosaukums. Vieta, kur kolekcija glabājas (ńrifts). 

- Interneta avoti;  

Atveides formula:  

Autora uzvārds, Iniciālis (vai autoru kolektīvs, kas sagatavoja publikāciju). 

Publikācijas nosaukums. Norāde, kādā veidā materiāls tika paľemts no Interneta, 

minot datumu, kad tas izpētīts. Publikācijas adrese Internetā. 

- Darbā izmantotie uzľēmuma, organizācijas nepublicētie materiāli; 

 

Piemērs: 

Izmantotās literatūras un avotu saraksts 

1. LR Kredītiestāņu likums (05.10.1995.). Rīga: Latvijas Banka, 2000 

Grozījumi Kredītiestāņu likumā (11.12.2003.). Sk. Internetā (2004. 27.okt.) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=82464  

2. LR MK noteikumi Nr. 278 „Par ietekmes uz vidi novērtējumu‖ (04.08.1998.) Latvijas 

Vēstnesis. 1998. 7.aug. 4. lpp. 

3. Latvijas standarts. Bibliogrāfiskais apraksts. Vispārīgi principi: BA (VP): LVS 90:1998. 

Grupa 01. 01.06.98.-Rīga: Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs, 

1998.-39 LPP. 

4. Latvijas statistikas gadagrāmata 2002. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde,  2003. 

5. Latvijas Bankas gada pārskati, 1995-1999. 

6. Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 1999. 

XII. 

7. Rurāne M. Finanńu pārvaldība. – Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001.-281 lpp. 

8. Kuratko D.F., Hodgetts R.M. Entrepreneurship: A Contemporery Approach. – Boston, 

1989. – 667 p. 

9. Petrovs I. Latvijas uzņēmējdarbība un ekonomika: Diplomdarbs. – Rīga: RSEBAA, 

1999. – 70 lpp. 

10. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. – Москва: Дашков и Ко, 2003. – 

530 с. 

11. Braidoti R. Par nomadismu. Grām.: Pičukāne (red.). Mūsdienu feministiskās teorijas. – 

Rīga: LU Dzimtes studiju; Jumava, 2001.-151.-178. lpp. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=82464
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12. Kuzmina I. Entrepreneurship development in Latvia. In: Small Firms and Economics 

Development in Developed and Transition Economies. – London: Ashgate, 2003. – P. 153-

163. 

13. Вартанова Е. Современная медиаструктура. В кн. : Засурский Я. (ред.). Средства 

массовой информации постсоветской России. – Москва: Аспект Пресс, 2002. – С. 

10-85. 

14. Brikńe I. Masu komunikācijas saturs un tā veidońanas problēmas. Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis. 1997. 51 (1/ 2): 104-108. 

15. Zeļenkovs A. No gaisa pārdońanas uz ekonomisku efektu. Dienas Bizness. 2004. 7.okt. 

21.lpp. 

16. Suler, J. The psychology. Sk. Internetā (2004.08.10) 

http://www.rider.edu/users/suler/psycyber.html  

17. Неопубликованные материалы министерства Земледелия ЛР. 

18. Финансовые отчѐты предприятия N, 2000-2005. 

 

  

http://www.rider.edu/users/suler/psycyber.html
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8. Studiju nobeiguma darba galīgais noformējums un tā recenzēšana 

 

8.1. Pabeigtu studiju nobeiguma darbu iesien cietos vākos, kuros iespiests nosaukums 

„RSEBAA‖, attiecīgais darba nosaukums ―Kvalifikācijas darbs‖, ―Diplomdarbs‖, 

„Bakalaura darbs‖ vai „Maģistra darbs‖ un „attiecīgais gads‖. 

8.2. Studiju nobeiguma darbu autors paraksta uz titullapas un galvojumā. 

8.3. Studējońais iesniedz gatavu studiju nobeiguma darbu zinātniskajam vadītājam ne 

vēlāk kā desmit dienas pirms studiju nobeiguma darba aizstāvēńanas. 

8.4. Zinātniskais vadītājs pārbauda iesniegto studiju nobeiguma darbu un visus 

papildmateriālus. Ja viss atbilst augstāk minētajām prasībām, zinātniskais vadītājs paraksta 

darbu uz titullapas, kurā apliecina studējońa pielaińanu darba aizstāvēńanai. Parakstīto 

darbu studējońais iesniedz reģistrēńanai studiju daļā attiecīgās nodaļas metodiķēm. 

8.5. Gadījumā, ja zinātniskais vadītājs neparakstīja darbu un studējońais atsakās novērst 

vadītāja piezīmes, tad tas tiek nodots prorektoram studiju darbā, kas sastāda neatkarīgu 

komisiju darba kvalitātes atkārtotam novērtējumam un iespējai tās pielaińanai pie 

aizstāvēńanas. Neatkarīga komisija pieľem lēmumu par darba pielaińanu aizstāvēńanai.    

8.6. Ja darbs ir pielaists aizstāvēńanai, tiek nozīmēts recenzents. Par recenzentu var būt 

RSEBAA un citu mācību iestāņu mācībspēki, kā arī uzľēmumu un organizāciju 

kvalificētie speciālisti, ja viľiem ir augstākā izglītība. 

8.7. Studiju nobeiguma darbu iesniedz recenzentam ne vēlāk kā 7 dienas pirms 

aizstāvēńanas. Recenzenta nozīmēńana ir prorektora studiju darbā kompetencē. Recenzents 

nodod darbu ar recenziju studiju daļā vai personīgi darba autoram, bet ne vēlāk kā dienu 

pirms aizstāvēńanas. Recenzentam ir tiesības uzaicināt studējońo paskaidrojumu sniegńanai 

par darbu. 

8.8. Recenzijā tiek vērtēts: 

- studiju nobeiguma darba aktualitāte; 

- pētījuma (projekta) mērķis, uzdevumi un pētījuma metodes; 

- literatūras sarakstā minēto avotu izmantońanas pakāpe; 

- apkopotā materiāla atbilstību pētījuma uzdevumiem; 

- informācijas un datu apstrādes kvalitāte; 

- darba satura atbilstība izvirzītajam mērķim un uzdevumiem; 

- darba noformēńanas atbilstība augstāk minētajām prasībām (teksts, tabulas, 

attēlu noformējums, valodas pareizība u.c.); 

- darba raksturs (radońs, analītisks vai aprakstońs raksturs); 

- secinājumu un priekńlikumu pamatojums, izvirzītā mērķa sasniegńanas pakāpe; 

- pētījuma teorētiskā un praktiskā nozīme. 

Nobeigumā recenzents norāda darba kopēju atbilstību izvirzītajām prasībām un novērtē 

darbu.  

8.9. Gadījumā, ja recenzents negatīvi novērtēja darbu, prorektors studiju darbā iesniedz 

studiju nobeiguma darbu papildus recenzēńanai citam speciālistam attiecīgajā zināńanu 

jomā. Pēc otrās recenzijas pozitīva vērtējuma, studiju nobeiguma darbs tiek pielaists 

aizstāvēńanai, pretējā gadījumā studējońam jāpārstrādā studiju nobeiguma darbs saskaľā ar 

RSEBAA prasībām. Ńajā gadījumā, aizstāvēńanas datums tiek saskaľots ar komisijas 

perspektīvo darba plānu. 
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Studiju nobeiguma darba rekomendējamais saturs 

 
 

    
 

lpp. 

Anotācijas 

…………………………………………………………………………………………............................ 

Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts 

…………………………………….................................................. 

Ievads 

………………………………………………………………………………………………........................... 

 

1. Nodaļas nosaukums 

……………………………………………………………………………………………...     

1.1. Apakńnodaļas 

nosaukums…………………………………………………………………......................... 

1.1.1. Apakńnodaļas nosaukums 

…………………………………………………....................................... 

1.1.2. 

……………………………………………………………………………….......................................     

1.2. 

……………………………………………………………………………………………............................ 

1.2.2. 

………………………………………………………………………………...................................... 

1.3. 

……………………………………………………………………………………………............................ 

1.3.1. 

………………………………………………………………………………...................................... 

1.3.2. 

………………………………………………………………………………...................................... 

 

2. Nodaļas nosaukums 

…………………………………………………………………………………………….. 

 2.1. Apakńnodaļas nosaukums 

………………………………………………………………....... 

 2.2. 

……………………………………………………………………………………………....... 

2.2.1. 

………………………………………………………………………………...................................... 

2.2.2. 

………………………………………………………………………………..................................... 

2.2.3. 

………………………………………………………………………………..................................... 

2.2.4. 

………………………………………………………………………………..................................... 

2.2.5. 

………………………………………………………………………………..................................... 
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2.3. 

…………………………………………………………………………………………….......................... 

2.3.1. 

………………………………………………………………………………..................................... 

2.3.2. 

………………………………………………………………………………..................................... 

2.4. 

……………………………………………………………………………………………......................... 

 

3. Nodaļas nosaukums 

…………………………………………………………………………………………… 

3.1. Apakńnodaļas nosaukums 

………………………………………………………………......................... 

3.1.1. 

……………………………………………………………………………….................................... 

3.2. 

…………………………………………………………………………………………............................. 

3.3. 

…………………………………………………………………………………………............................. 

 

Secinājumi un priekńlikumi 

………………………………………………………………................................... 

Izmantotās literatūras un avotu saraksts 
……………………………………….......................................... 

Galvojums 
………………………………………………………………………………………................................. 

Pielikumi 
…………………………………………………………………………………………................................ 
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XIII Pielikums 

Maģistra diploma un diploma pielikuma paraugi 



RĪGAS STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS UN 

BIZNESA ADMINISTRĀCIJAS AUGSTSKOLA 

 

 

 
 

 

 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA 

DIPLOMS 

 

Sērija PD E 

Nr. 0001 

hologramma 
Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 

20__.gada ___.janvāra lēmumu 

Nr.__ 

Irēna Kalniľa 
personas kods XXXXXX-XXXXX 

 

ieguvusi 

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 
sabiedriskajās attiecībās 

un 
 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU 

STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA   
kvalifikāciju 

Iegūtā kvalifikācija atbilst  

piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

        Z.v. 

      Rektore                                                              Irina Senľikova 

      Valsts pārbaudījuma  

      komisijas priekńsēdētājs                              Jānis Vucāns 

 Rīgā 

20__.gada ___. janvārī 

Reģistrācijas Nr._ _ _ _ 



LATVIJAS REPUBLIKA 
 

 

 

 

LIELAIS VALSTS ĢĒRBONIS 

 

 

 

 

 

DIPLOMS
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DIPLOMA PIELIKUMS (Diplomam PD E Nr. 0001) 
1. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds: Irēna 

1.2. Uzvārds:  Kalniņa 

1.3. Dzimńanas datums (diena/mēnesis/gads): XX.XX.XXXX 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: XXXXXX-XXXXX 

2. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs, 

Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās 

2.2. Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūńanai: 

Sabiedriskās attiecības, vadības zinātne, mārketings  

2.3. Kvalifikācijas pieńķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 

Latvijas valsts beztermiņa akreditēta (28.04.2000), 

juridiskas personas dibināta neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. Studijas administrējońās iestādes nosaukums un statuss: 

tā pati, kas 2.3.punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda: Latviešu, krievu, angļu 

3. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

Otrais profesionālais grāds  

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2,5 gadu pilna laika studijas no 2008.gada 1.septembra  līdz 2011.gada 01.februārim, 

90 Latvijas kredītpunkti, 135 ECTS kredītpunkti 

 

 

3.3. Uzľemńanas prasības: 

 Bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā 

 

4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1.  Studiju veids:  

Pilna laika studijas  
4.2.  Programmas prasības: 

padziļināt komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas un 

prasmes; 

apgūt prasmi analizēt un novērtēt Latvijas un starptautisko sociālo, politisko un ekonomisko 

vidi; 

apgūt prasmi izmantot komunikācijā informācijas tehnoloģiju; 

apgūt prasmi plānot un vadīt uzņēmuma, iestādes vai organizācijas sabiedrisko attiecību 

struktūrvienības darbu atbilstoši noteiktam mērķim un plānam īpašnieku, darbinieku un 

sabiedrības interesēs; 
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apgūt prasmes un iemaņas izmantot komunikācijas teorijas organizācijas komunikatīvo mērķu 

sasniegšanā; 

apgūt zināšanas un prasmes stratēģiskā plānošanā un sabiedrisko attiecību/ integrētās 

komunikācijas departamenta vadīšanā; 

izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu 20 kredītpunktu (30 ECTS kredītpunktu) apjomā, kura 

līmenis atbilst zinātniskās publikācijas prasībām. 

4.3.  Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums / atzīmes / kredītpunkti: 

A DAĻA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums 
Latvijas 

kredītpunkti 

ECTS 

kredītpunkti  
Novērtējums Balles 

Inovācijas komunikācijā un IT 2 3   

Korporatīvā komunikācija un 

sabiedriskās attiecības 
4 6   

Masu komunikācijas teorijas 2 3   

Organizāciju vadīńana 4 6   

Sabiedriskās attiecības kā 

komunikācija 
2 3   

Publisko attiecību attīstības 

tendences komunikācijas zinātnē 
2 3   

Sabiedrisko attiecību ētiskie un 

juridiskie aspekti 
2 3   

Sabiedrisko attiecību gadījumu 

analīze 
2 3   

Sabiedrisko attiecību pētniecības 

metodes 
2 3   

Sabiedrisko attiecību stratēģijas 

valsts, privātajā un sabiedriskajā 

sektorā 

2 3   

Starpkultūru komunikācija un 

globālais mārketings 
2 3   

Statistiskās metodes sabiedriskajās 

attiecībās 
2 3   

Stratēģiskā vadība 2 3   

Vadības psiholoģija 2 3   

Ņurnālistika kā komunikācija 2 3   

B DAĻA (IEROBEŢOTA IZVĒLE) 

Ekonomiskie procesi 

tautsaimniecībā 
2 3   

Politika un politiskā komunikācija 2 3   

Korporatīvās reputācijas vadība 2 3   

Valsts, privātā un sabiedriskā 

sektora partnerības principi 
4 6   

PRAKSE 

Sabiedrisko attiecību prakse 2 3   

Profesionālā prakse 24 36   
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GALA PĀRBAUDĪJUMI 

Maģistra darba izstrāde un 

aizstāvēńana 
20 30   

Maģistra darba nosaukums:  
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Apguves 

līmenis 
Atzīme Skaidrojums Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 

ļoti augsts 
10 Izcili  X 

9 Teicami  X 

augsts 
8 Ļoti labi  X 

7 Labi X 

vidējs 

6 Gandrīz labi X 

5 Viduvēji X 

4 Gandrīz viduvēji X 

zems 3-1 Negatīvs vērtējums X 

   

Kvalifikācijas ieguvēja svērtā vidējā atzīme: X 

 

4.5.  Kvalifikācijas klase: „Standarta” 

kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1.punktā 

 

5. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

 

5.1.  Turpmākās studiju iespējas: 

 Tiesības studēt doktorantūrā 

 

5.2.  Profesionālais statuss: 

 Dod tiesības strādāt „Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja” profesijā 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

 

6.1.  Sīkāka informācija: 

 

 Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD E Nr. 0001 

 Diploma pielikumu latviešu un angļu valodā bez maksas izsniedz  

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA).  

 

  RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

„Sabiedrisko attiecību vadība” ir akreditēta no XX/XX/XXXX līdz XX/XX/XXXX. 

  Piektais kvalifikācijas līmenis - noteiktas nozares speciālista augstākā 

kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un arī veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē 

(ISCED-97 klasifikācijas 5A līmenis).   

 

 

 

 

 

RSEBAA ir starptautiski akreditēta Centrālās un Austrumeiropas Menedţmenta 

attīstības asociācijā (CEEMAN) 2001.gada septembrī. 
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RSEBAA ir Solfordas Universitātes (Lielbritānija) mācību-metodiskais centrs Latvijā. 

  Papildinājums punktam 4.4. 

 kvalifikācijas ieguvēja svērto vidējo atzīmi rēķina kā: 

aw=sum(a*f)/sum(f), kur: 

 aw-svērtā vidējā atzīme, 

 a- studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu, 

 f- šā kursa apjoms kredītpunktos.  

 

  Papildinājums punktam 4.5. 

 kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritēriji: 

izpildītas visas studiju programmas prasības. 

6.2.  Papildinformācijas avoti: 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 

 Meţa ielā 1, k.2, Rīgā, LV-1048, Latvijā, 

 tālr. +371-7500251, fakss 371-7500252,  

 E-pasts: rsebaa@rsebaa.lv, mājas lapa: www.rsebaa.lv 

 

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Daugavpils filiāle, 

 Mihoelsa ielā 47, Daugavpilī, LV-5403, Latvijā, 

 tālr. +371-54 22681, fakss 371-54 22681,  

E-pasts: rsebaa@rsebaa-d.lv, mājas lapa: www.rsebaa-d.lv 

 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 

  Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, Latvijā, 
  tālr. +371-7225155, fakss: +371-7221006 ,  

E-pasts: ieva@aic.lv, baiba@aic.lv, solvita@aic.lv, http://www.aic.lv. 
 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: dd/mm/gggg 

7.2. Paraksts un tā atńifrējums: ____________________________( I. Senņikova) 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:   RSEBAA rektore 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 

8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 

skat. pielikumā.  

mailto:rsebaa@rsebaa.lv
http://www.rsebaa.lv/
mailto:rsebaa@rsebaa-d.lv
http://www.rsebaa-d.lv/
mailto:ieva@aic.lv
mailto:baiba@aic.lv
http://www.aic.lv/
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XIV Pielikums 

 

Studiju programmā iesasitītā akadēmiskā personāla zinātniski 

pētnieciskā darbība (2005. - 2010. gads) 
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Studiju programmā iesasitītā akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā 

darbība (2005. - 2010. gads)  
 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Gads Publikācijas nosaukums 

1.  Apse V. 2010 Raksts ―Issues of Integrating Teaching English for Advertising and 

PR and Presentation Skills‖. Reconsidering Conventions: Essays on 

language and Literature, ed. By M. Knezevic and A.N. Batricevic, 

Filozofski Fakultet, Melnkalnes Universitāte, Nikńica, Melnkalne 

2009 Raksts (CD formāts) ―Discourse Analysis of Advertisements – a Tool 

to Develop Copywriting Skills‖. Starptautiskas zinātniskas 

konferences ―Applied Linguistics for Specialised Discourse‖ rakstu 

krājums, Latvijas universitāte, Rīga, Latvija 

2.  Bahmane L. 2007 Проблемы выработки  маркетинговой стратегии предприятия в 

условиях быстроменяющейся конкурентной среды. Минск, 

2007/Problems of marketing strategy development of an enterprise in 

rapidly changing competition environment. Minsk, 2007/Uzľēmuma 

mārketinga stratēģijas izstrādāńanas problēmas ātri mainońās 

konkurences vides apstākļos. Minska. 

2006 Creative managerial solutions in marketing activities: their 

development and evaluation. 31.augusts – 2. Septembris, Rīga, 

2006.g. . New Venture Creation and the Creative Trajectory: 

Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business. 

International Entrpreneurship Forum 2006. 6th International 

Conference 

2006 Managerials Marketing Solutions: New Tehnologies and 

Possibilities. Socialiniai tyrimai.1(7).Sauliai, Lithuania. 

2005 Cluster Analysis as the Method of Subject Segmentation of European 

Development Funds of Small and Medium-Sized Business in Latvia. 

The 5th Internacional Conference. Reliability and Statistics in 

Transportacion and Communication (RelStat 05). Rīga, Latvija. 

3.  Bartele T. 2009 Moscow Latvian Communist participation in the mobilization section 

of the Red Army (1918-1920)// 17th International Scientific 

Readings of the Faculty of Humanities. History XI,  University of 

Daugavpils, Daugavpils, 

2009 First All-Russian Congress of People's education in non-urban 

locations (December 1913 - January 1914)//18th International 

Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XII,  

University of Daugavpils, Daugavpils, 

4.  Bērziľń I. 2010 Starptautisks zinātnisks rakstu krājums „Zarzadzanie w kulturze – 

Cultural      management – Kulturmanagement―. Jagiellonska 

Krakovas Universitāte, Polija Publikācija: Major aspects of 

development of music management education. (Mūzikas 

menedņmenta izglītības attīstības aspekti). 2010. 

2008 Starptautisks zinātnisks rakstu krājums „Zarzadzanie w kuloturze – 

Cultural      management – Kulturmanagement―. Jagiellonska 

Krakovas Universitāte, Polija Publikācija: „Institutionelle 

Transformation und  Dezentralisierung als Neuformulierung und -

strukturierung der Beziehungen auf den Entscheidungsebenen‖. 

2008. 

5.  Buiķis M. 2006 Buikis M., Babusikna V. Adjustment of Parametres og a tariff 

network of Bonus-Malus System in Latvia. 5
st
 International 

Conference Aplimat. Bratislava,  February 7.-10. 2006.  411 - 415 pp. 

2006 Buikis M., Barsky E. Mathematical modelling of combined 

separapors and evalutiaon of their efficiency. 11
th  

Interantional 

Conference MMA May 31 – June 3, 2006, Latvia.  10 pp 

2008 E.Barsky, M.Buikis. ―Evalution of the Quality of Cascade Separation 

Processes‖. International Conference on Mathematical Modelling 
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and Analysis & 3
rd

 International Conference on Approximation 

Methods and Orthogonal Expansion, June 4-7, 2008, Estonia.  10p. 

 

2009 Buikis M. Multi-port phase locking under noisy calibrating 

oscillator. Abstracts of MMA 2009, May 27-30, 2009, Daugavpils, 

Latvia. 13p. 

2009 J.Petuhova, Y.Merkuryev, M.Buikis. Simulation versus analytical 

modelling for supply chain dynamics analysis. The International 

Conference on Harbor, Maritime & Multimodal Logistics Modeling 

and Simulation, September 23-25, 2009, Spain. 195-200 pp. 

2010 M.Buikis, T.Zidulina. Joint Model of Corporate Default Intensities 

and Macroeconomic Dynamics. Scientific Journal of Riga Technical 

University; Computer Science. Information Technology and 

Management Science; vol 44, 2010, Riga, Latvia. 74-80 pp. 

6. Čirjevskis A. 2006 „Latvian national competitive advantage of Forest industry‖. 

Andrejs Chirjevskis, Asoc. Prof. RSEBAA; Dr.oec.. International 

Scientific Conference ―The Next Decade Challenges for 

Business‖, Proceedings. February 2-3, 2006, Riga, Latvia.  ISBN 

9984- 705- 20- X 

2006 „Industry Life Cycle vs. Gross Domestic Product‖, Andrejs 

Cirjevskis, Associate Professor, RISEBA, March 2006, 

Advertising Express. India. The ICFAI University Press. ISSN 

0972-5326 

2006 „ Core Competence as Sources of Synergy in Mergers and 

Acquisitions Process‖ Andrejs Čirjevskis,  Dr.oec, Associated  

Professor  of RISEBA, Lev Joffe,  Reseach Scholar. 6th 

International Enterpreneurship Forum 2006. New Venture 

Creation and the Creative Trajectory: Enterprenuership, 

Innovation and Creativity in Rusiness. Proceedings. 31 August – 2 

September 2006, Riga, Latvia, ISBN 9984-705-21-8 

2006 „Competitive Advantage based on Cultural Identities of Localities in 

the Era of Globalization‖.  Andrejs Čirjevskis,  Dr.oec, Associated  

Professor  of RISEBA,  Iveta Ludviga, Entreprenuer.  International 

conference: UNCERTAIN TRANSFORMATIONS – NEW 

DOMESTIC AND INTERNATIONAL CHALLENGES Riga, 

Latvijas Universitate November 9-12, 2006. ISBN 9984-802-58-2 

2007 The ICFAI Journal of Mergers & Acquisitions. India. ―How to 

Create Competence-based Synergy in M&A? ―Andrejs Čirjevskis,  

Dr.oec, Associated  Professor  of RISEBA, Lev Joffe,  Reseach 

Scholar. Vol. IV No 1, ISSN 0972-9232. Reference N313-2007-03-

03-01. March 2007 

2008 Journal of Business Management, 2008, No1. Special edition. 

Sustainable Business Development under scenarios of possible 

economic slowdown. ―Searching for Opportunities Outside Home 

Economy: Russian Cargo Transportation Market and its perspective 

and Opportunities for growth‖. ISSN 1691-5348 

 

2009 Journal of Business Management.  ―Innovative business and new 

industrial technologies as possible drivers of the companies‘ growth 

in a condition of economic recession.‖  Andrejs Cirjevskis,  Larisa 

Kulilute, Vitalijs Medvedevs    Riga.  November 2009. N0 2 ISSN 

1991-5348    

2009 International Journal of Diversity in Organization, Communities & 

Nations. USA. ―Managing the Culture of Diversity: National and 

Cultural Identities as the basis of Sustained Competitive Advantages 

in Globalize Markets‖. Volume 9. ISSN- 1447-9583. November 

2009.  

2010 Selected papers of  6th International Scientific Conference May 13–

14, 2010, Iveta Ludviga, Andrejs čirjevskis "The new challenges for 
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strategic management thoery: Globalisation and National Cultures" 

Vilnius, Lithuania BUSINESS AND MANAGEMENT 2010 

Vilnius, 2010, ISSN 2029-4441 

2010  

Journal of Business Management. „ New appraches in measuring and 

assesing viability of Blue OCean Strategu inB2B business”. Andrejs 

Chirjevskis, Gennadijs Homenko and Valerija Lachinova, December, 

2010, Riga, ISSN 1619-5348 

7. Gorbaceviča L. 2007 Качество высшего образования в представлении студентов (на 

примере Даугавпилсского университета и некоторых частных 

вузов Латвии). // Nowoczesność Ponowoczesność. Społeczeństwo 

obywatelskie w Europie środkowej i wschodniej. [Pod redakciją 

Słavomira Partyckiego], T2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007., c. 

219-223 

2007 Inovatīvā sabiedrība un augstākās izglītības kvalitāte // Starptautiskās 

zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos‖ 

2006.g. 9-11 oktobrī. Rakstu krājums. Daugavpils Universitāte: 

Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2007, lpp.6-19. 

2007 Quality of higher education in representation of students (on example 

University of Daugavpils and some private high schools of Latvia) // 
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2008 Brińko, B., Mihailova, S., Mihailovs, I.J., Zakriņevska, M. (2008). 

Ievads sociālajā psiholoģijā. Rīga: Alberta koledņa. 143.lpp. (2; 

3.1.; 3.6.; 3.7.; 4.5.; 5.2.; 5.4. nodaļas), ISBN 978-9984-9633-2-7. 

2007 Mārtinsone, K., Dreifelde - Gabruńeva, I., Jirgena, S., Zakriņevska, 

M., (2007). Mākslas terapijas metodes kreativitātes attīstībā. 

Zinātnisko rakstu krājums „Radońa personība V‖, 279 - 289. lpp. 

ISBN 978-9984-39-372-8. 

2007 Mārtinsone, K., Jirgena, S., Paipare, M., Zakriņevska, M., (2007). 

3rd Annual International Scientific     Conference ―New 

Dimensions in the Development of Society‖. The Crisis coping of 

Art Therapy. Rakstu krājums, Latvian University of Agriculture, 

308 - 315.lpp.  
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XV Pielikums 

 

RISEBA akadēmiskais personāls 
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RISEBA akadēmiskā personāla saraksts 

Nr. 

p.k. 
Uzvārds, vārds Akadēmiskais amats, katedra 

Zinātniskais/

akad. grāds 

1.  Afoľina Ludmila lektore Valodu katedrā  

2.  Bahmane Ludmila docente Mārketinga un menedņmenta katedrā Dr.oec. 

3.  Bartele Tatjana Asoc.profesore Sociālo komunikācijas katedrā Dr.hist. 

4.  Bērziľa Ieva lektore Mārketinga un menedņmenta katedrā 
Mg.oec., 

Mg.paed. 

5.  Blumberga Solveiga docente Mārketinga un menedņmenta katedrā Mg.psych. 

6.  Bulatova Jūlija lektore Sociālo komunikācijas katedrā  Mg. psych. 

7.  Burakovs Georgijs 
asociētais profesors Mārketinga un 

menedņmenta katedrā 
Dr.sc.ing. 

8.  Burke John Joseph asociētais profesors Tiesību katedrā Dr.jur. 

9.  Ceplitis Aigars lektors Sociālo komunikācijas katedrā Mg.art. 

10.  Čirjevskis Andrejs profesors Mārketinga un menedņmenta katedrā  Dr.oec. 

11.  Eglītis Artis lektors Sociālo komunikācijas katedrā Mg.sc.soc. 

12.  Fedotovs Aleksandrs 
asociētais profesors Ekonomikas un finanńu 

katedrā 
Dr.oec. 

13.  Gusevs Aleksandrs docents Sociālo komunikācijas katedrā Dr.paed. 

14.  Gūtmanis Normunds 
asociētais profesors Mārketinga un 

menedņmenta katedrā  
Dr.sc.ing. 

15.  Helde Aivars lektors Sociālo komunikācijas katedrā  

16.  Holńteins Jānis lektors Sociālo komunikācijas katedrā  Mg.oec. 

17.  Ivanova Tatjana docente Ekonomikas un finanńu katedrā Dr.oec. 

18.  Jasjko Danute 
asociētā profesore Ekonomikas un finanńu 

katedrā 
Dr.oec. 

19.  Kalniľa Ella lektore Uzľēmējdarbības katedrā Mg.oec. 

20.  Kreituss Ilmārs docents Mārketinga un menedņmenta katedrā  Dr.chem. 

21.  Kojalo Ilona lektore Informātikas un matemātikas katedrā Mg.oec. 

22.  Konovalova Natālija docente Ekonomikas un finansu katedrā Dr.oec. 

23.  Kozlinskis Vulfs profesors Uzľēmējdarbības katedrā  Dr.habil.oec. 

24.  Krēmers Leonids lektors Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.sc.comp. 

25.  Kurovs Boriss 
asociētais profesors Mārketinga un 

menedņmenta katedrā  
Dr.oec. 

26.  
Kuzmina-Merlino 

Irina 
profesore Ekonomikas un finansu katedrā  Dr.oec. 

27.  Leńinskis Aloizs docents Informātikas un matemātikas katedrā Mg.sc.ing. 

28.  Liede Vitauts docents Mārketinga un menedņmenta katedrā Mg.oec. 

29.  Liepa Dite docente Sociālās komunikācijas katedrā Dr.philol. 

30.  Liepiľa Rūta docente Valodu katedrā Mg.sc.soc. 

31.  Lindemanis Artūrs docents, Uzľēmējdarbības katedrā Dr.sc. ing. 

32.  Limanskis Andrejs 
asociētais profesors Ekonomikas un finanńu 

katedrā 
Dr.oec. 

33.  Lozbiľeva Jeļena lektore Valodu katedrā  

34.  Maļeńko Jeļena docente Valodu katedrā  

35.  Matule Guna docente Sociālo komunikācijas katedrā Dr.sc.soc. 

36.  Muravjovs Valentīns docents Tiesību zinību katedrā   

37.  Naidenko Poļina lektore Mārketinga un menedņmenta katedrā Mg.oec. 

38.  Nipers Aleksejs docents Mārketinga un menedņmenta katedrā Dr.oec. 
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39.  Nikolajevs Andrejs asociētais profesors Daugavpils filiāles  Dr.oec 

40.  Pabriks Artis profesors Sociālās komunikācijas katedrā Dr.sc.pol. 

41.  Pančenko Ērika docente Ekonomikas un finanńu katedrā Dr.sc.ing. 

42.  Petrovs Anatolijs docents Mārketinga un menedņmenta katedrā Dr.oec. 

43.  Pēce Rasa docente Ekonomikas un finanńu katedrā Mg. oec. 

44.  Pētersons Leonīds 
asociētais profesors Mārketinga un 

menedņmenta katedrā 
Dr.sc.ing. 

45.  Polis Fēlikss lektors Tiesību zinību katedrā  Mg.jur. 

46.  Popova Jeļena lektore Valodu katedrā Mg. philol. 

47.  Rēdlihs Jānis lektors Sociālās komunikācijas katedrā  

48.  Rubene Aija lektore Valodu katedrā   

49.  Sarkane Glorija lektore Sociālo komunikācijas katedrā Mg.sc.soc. 

50.  Saveļjeva Aļona lektore Valodu katedrā Mg.philol. 

51.  Seļivanova Nataļja lektore Ekonomikas un finanńu katedrā Mg.oec. 

52.  Semjonova Lidija lektore Sociālo komunikācijas katedrā Mg.sc.soc. 

53.  Senľikova Irina 
asociētā profesore Mārketinga un 

menedņmenta katedrā 
Dr.oec. 

54.  Sidorčuka Irina lektore Valodu katedrā Mg.paed. 

55.  Streļčonoka Anņella docente Valodu katedrā  Mg. philol. 

56.  Treiguts Egmonts docents Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.phys. 

57.  Uzulniece Anita docente Sociālās komunikācijas katedrā Dr.phil. 

58.  Vanags Jānis docents Ekonomikas un finanńu katedrā Mg.oec. 

59.  Vīka Ināra docente Informātikas un matemātikas katedrā Dr.oec. 

60.  Vīra Raina 
asociētā profesore Mārketinga un 

menedņmenta katedrā  
Dr.paed. 

61.  Zakutajeva Tatjana docente Valodu katedrā 
Mg.paed., 

Mg.oec. 

62.  Zakriņevska Maija docente Sociālās komunikācijas katedrā Dr.psych. 

 

RISEBA ārvalstu lektoru saraksts 
Vārds, Uzvārds Pamatdarbs  Moduļi RISEBA 

Pierre Menguy Université Du Havre , France,  French and Business   

Philippe Masson Secretary General; French Latvian 

Chamber of Commerce 

French and Business   

Niko Slavnic IEDC Bled School of Management, 

Slovenia   

International Marketing 

Dr Peter Kelly Helsinki School of Creative 

Entrepreneurship, Finland 

International Finance 

Dr Thomas Ratka Vienna University, Austria International Business Law 

Dr Edward Doran University of  Salford, UK  Entrepreneurial Leadership  

Dr Yiannis Polychronakis University  of Salford, UK  International Business Operations 

Dr Arshad Ahmad  John Molson School of Business, 

University of Concordia, Canada  

International Finance 

Dr Janis Stirna Jonkoping University, Sweden Knowledge Management 
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Dr James Bowen University of Ottawa, Canada  E-commerce / Entrepreneurship 

and Innovation 

Dr Janis Berzins Norwegian School of Management, 

Norway 

International Finance 

Dr Petr Král University of Economics, Prague, Czech 

Republic 

International Marketing 

 Dr Jacek Prokop Warsaw School of Economics, Poland International Finance 

Dr.Freg MacDonald   

Thuc To   

Igors Koľajevs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris Reņijas māksla 

Vladislav E. Shchepin Russian Institute of Cinematography 

(VGIK) 

Music in Communications 

Randal Kleiser Director, RK PRODUCTIONS INC. Dramatic Construction  

M. Hentz  Media   New Media  Technologies and 

Intergation   
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XVI Pielikums 

 

RISEBA organizatoriskā struktūra 



 

 

 

 

Senāts 

Rektors 

Satversmes sapulce 

Studējońo pańpārvalde 

Ńķīrējtiesa 

Revīzijas 

komisija 

Prorektors 

studiju darbā 

Bibliotēka IT daļa 

Zinātnes 

prorektors 

Finanńu 

direktors 
Personāla 

daļa 

Saimniecības 

daļa 
Arhīvs Grāmatvedīb

a 
Biznesa 

institūts 

Ārējo  

sakaru 

daļa 

Katedras 

 

Studiju daļa 

Padomnieku 

konvents 

Doktorantūra 

Karjeras  

izaugsmes  

centrs  

Komunikācij

u daļa 

Programmu  

direktori 

Studiju  

kvalitātes  

vadītājs 

Rektorāta birojs 
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XVII Pielikums 

 

RISEBA ārvalstu sadarbības augstskolas  
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RISEBA  ir noslēgusi sadarbības  līgums par studentu un akadēmiskā personāla 

apmaiľu ar  sekojošām  augstskolām: 

 

AUSTRIJA FHS Kufstein Tirol  

 FH Wien University of Applied Sciences of WKW 

BEĻĢIJA Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

 HAUTE ECOLE EPHEC 

KIPRA University of Nicosia 

 Americanos College 

ČEHIJA Tomas Bata University in Zlin 

 University of Hradec Kralove 

 University of Economics, Prague 

DĀNIJA Niels Brock Copenhagen Business College 

IGAUNIJA Estonian Business School 

SOMIJA Kajaani Polytechnic 

Savonia University of Applied Sciences 

Tampere University of Applied Science (2010.gadā) 

FRANCIJA Ecole de Commerce Europeenne 

 Ecole Superieure du Commerce Exterieur 

 PGSM Business School 

 ESDES Lyon 

 Groupe ESLSCA 

 INSEEC Bordeaux  

 EUROMED MANAGEMENT (Marseille) 

GRUZIJA Caucasus School of Business 

VĀCIJA Ludwigshafen University of Applied Sciences  

 Fachhochschule Mainz – University of Applied Sciences 

 Fachhochschule Rosenheim  

 Fachhochschule Stralsund 

 European Business School 

GRIEĶIJA Athens University of Economics and Business 

ITĀLIJA Universita Degli Studi Di Genova 

 Universita Degli Studi Di Brescia 

 Universita Degli Studi Di Cagliari 

ĪRIJA Galway-Mayo Institute of Technology  

KAZAHSTĀNA  University of International Business 

LIETUVA International Business School at Vilnius University 

 Vilnius Gediminas Technical University 

 Vilnius Cooperative College 

NORVĒĢIJA Norwegian University of Life Sciences 

University of Adger (2010. gadā) 

KRIEVIJA Moscow Internationalt Higher Business School "MIRBIS" 

SLOVĀKIJA Comenius University in Bratislava 

 University of Economics in Bratislava 

 Bratislavska Vysoka Skola Prava 
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SPĀNIJA Universitst de Valencia 

 Universidad Rey Juan Carlos   

ŠVEICE Haute Ecole de Gestion de Geneve  

POLIJA 

Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship And 

Management 

 Cracow University of Economics 

 Warsaw School of Economics 

PORTUGĀLE Instituto Politecnico Da Guarda  

NĪDERLANDE Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 

 Rotterdam University  

TURCIJA Istanbul Kultur University 

 Bahcesehir University 

 Halic University  

LIELBRITĀNIJA University of Glamorgan  

 Nottinghem Trent University  

 University of Salford  

 

 

Ar zemāk minētajām partneraugstskolām ir noslēgti sadarbības līgumi ne tikai par 

apmaiľas programmu realizēšanu, bet arī dubultgrādu iegūšanai. 

FRANCIJA 
Groupe ESC Troyes 

Normandy Business School 

ZVIEDRIJA Vaxjo University 

NĪDERLANDE 
Arhnem  Business  School 

INHOLLAND University in Rotterdam 

SOMIJA HAAGA-HELIA University of Applied Sciences 

VĀCIJA   University of Applied Sciences in Mainz 
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XVIII Pielikums 

 

Studiju kursa aptaujas anketa 
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STUDIJU KURSA APTAUJAS ANKETA 

 

Anketēńana tiek veikta ar mērķi izzināt studentu apmierinātības līmeni RSEBAA 

īstenotajās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās un apmācību kvalitāti 

augstskolā. 

 

Studiju kurss: _________________________________________ 

 

 

Mācībspēks: _______________________________  

 

Studiju kursa vērtējums: 

 

Mācībspēka vērtējums: 
Nr. 

p.k.  

līmenis nav  
vērtējuma augsts  labs viduvējs zems 

1. Ir erudīts, zinońs 4 3 2 1 0 

2. 
Izklāsta mācību vielu saprotami, 

uzsverot galveno 
4 3 2 1 0 

3. Spēj radīt interesi par priekńmetu 4 3 2 1 0 

4. 
Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu 

ar studentiem 
4 3 2 1 0 

5. 
Studentiem ir iespēja nodarbību laikā 

uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā 
4 3 2 1 0 

6. 
Studenti savlaicīgi ir informēti par 

mācībspēka prasībām 
4 3 2 1 0 

7. Ir laba stāja un izkopta valoda 4 3 2 1 0 

8. 
Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku 

ārpus auditorijas nodarbībām 
4 3 2 1 0 

 

Studiju programma: 
 

Uzľēmējdarbības vadība  

(ar neprofilējońo izglītību) 

 Uzľēmējdarbības vadība  

(ar profilējońo izglītību) 

 

Integrētās sabiedrisko attiecību komunikācijas   Personāla vadība  

Audio vizuālā mediju māksla    

 

Nr. 

p.k.  
līmenis nav  

vērtējuma augsts  labs viduvējs zems 
1. 

Praktiskā lietderība 
4 3 2 1 0 

2. 
Nozīmīgums programmas ietvaros 

4 3 2 1 0 

3. 
Izdales materiālu kvalitāte  

4 3 2 1 0 

4. 
Novitāte 

4 3 2 1 0 

5. 
Kursa apjoma pietiekamība 

4 3 2 1 0 
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Studiju valoda:   
latvieńu   

krievu  

angļu  

 

 

Studiju kurss: 

1   

2  

  

  

 

Studiju forma: 

Vakara  

IDS  

Neklātiene   

  

Jūsu ieteikumi, komentāri studiju procesa uzlabošanai: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 

dd/mm/gggg      

 Paldies par atsaucību! 

 

 

Atbildes sūtiet pa faksu 67500252 vai e-pastu: glorija.sarkane@riseba.lv     

  

mailto:glorija.sarkane@riseba.lv
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XIX Pielikums 

Saraksts ar papildus pārakreditācijai nepieciešamo dokumentu atrašanās 

vietu augstskolā 
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Saraksts ar papildus pārakreditācijai nepieciešamo dokumentu atrašanās vietu 

augstskolā 

 

Nr. 

p.k. 
Dokumenta nosaukums Dokumenta atrašanās vieta RISEBA 

1. RISEBA akreditācijas lapa Rektorātā 

2. RISEBA reģistrācijas lapa Rektorātā 

3. Senāta sēdes protokoli Rektorātā 

4. Reklāmas materiāli Mārketinga nodaļā 

5. 
Sadarbības līgumi Rektorātā  

Ārējo sakaru nodaļā  

6. Atsauksmes par studiju programmu Sociālās komunikācijas katedrā 

7. Prasības RISEBA pasniedzējiem Pie prorektora studiju darbā  

8. 

Nolikums „Par studiju programmu un 

to ikgadējo pańnovērtējuma ziľojumu 

izstrādi‖ 

Pie prorektora studiju darbā un pie 

programmas direktora 

9. Ikgadējais pańnovērtējuma ziľojums 
Pie prorektora studiju darbā un pie 

programmas direktora 

10. Nolikums par Metodisko Padomi Rektorātā 

11. 
Nolikums par RISEBA realizēto 

studiju programmu Padomēm 
Rektorātā 

12. 
Līgumi par augstākās izglītības 

iegūńanu 

Studiju daļā 

13. Studējońo „Studiju kartes‖ Studiju daļā 

14.  
Studiju programmas „Kursu 

komplekti‖ 

Sociālās komunikācijas katedrā 

15.  Nodarbību saraksti Studiju daļā 

16. Metodiskie materiāli Sociālās komunikācijas katedrā 

17. Prakses atskaites Sociālās komunikācijas katedrā 

18. Aptaujas anketas Sociālās komunikācijas katedrā 

20. Aptaujas analīzes kopsavilkums 
Pie prorektora studiju darbā un pie 

programmas direktora 

21. Maģistra darbi Bibliotēkā un arhīvā 

22. RISEBA zinātniskie raksti  Bibliotēkā  

23. Docētāju ikgadējās atskaites Pie prorektora studiju darbā 

24. 
RISEBA Informācijas sistēmas 

dokumentācija 

Pie prorektora studiju darbā,  

Informācijas sistēmas nodaļā 

25. 
RISEBA kvalitātes vadības 

Rokasgrāmata 

Pie kvalitātes vadības sistēmu vadītāja  

26. 
Rīkojums par studiju programmas 

Padomi 

Rektorātā 

 

 

 

 


