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1. RSEBAA Senāta lēmums par profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” īstenošanas 

sākšanu 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 2007.gada 28. 

novembrī Senāta sēdē (protokols Nr. 6/07) apstiprināja profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments ” 

īstenošanas sākšanu. 

 

Senāta sēdes protokolu skat. III pielikumā. 
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3. Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā RSEBAA 

nodrošinās profesionālās augstākās izglītības bakalaura  studiju programmas 

„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē 

RSEBAA ir parakstījusi līgumu ar Biznesa augstskolu „Turība” (BAT), kurā ir 

apstiprināts, ka bakalaura studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedţments” likvidācijas gadījumā, Biznesa augstskola „Turība” nodrošinās programmas 

studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi.  

Sadarbības līgumu skat. VIII pielikumā. 
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2. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

C     2 2 2  Ieskaite 

Eksāmens 

Eksāmens 

3. Aktiermeistarība C 2        Ieskaite 

4. Sabiedriskās attiecības 

politikā 

C       2  Eksāmens 

5. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 

C 2        Ieskaite 

6. Starpkultūru 

komunikācija 

C       2  Eksāmens 

7. Datorgrafikas pamati 

(Corel, Photoshop) 

C    2     Ieskaite 

8. Scenāriju rakstīšanas 

pamati 

C    2     Ieskaite 

9. Zīmolvedība 

(brendings) 

C       2  Eksāmens 

10. XX gs. grafiskais 

dizains 

C 2        Ieskaite 

11. Postmodernisms C 2        Ieskaite 

12. Radošās iztēles attīstība C 2        Ieskaite 

13. Latvijas kultūras vēsture C    2     Ieskaite 

14. TV ţurnālistika C       2  Eksāmens 

15. Literatūra un sociālās 

attiecības 

C 2        Eksāmens 

 Kopā: 6 2   2   2   

 Pavisam kopā: 160 20 20 20 20 20 20 20 20  

 

4.2. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „�6�D�E�L�H�G�U�L�V�N�R���D�W�W�L�H�F�¯�E�X���X�Q��
�U�H�N�O�—�P�D�V���P�H�Q�H�G�å�P�H�Q�W�V“ s�D�E�L�H�G�U�L�V�N�R���D�W�W�L�H�F�¯�E�X���P�H�Q�H�G�å�H�U�D  kvalifikācijas iegūšanai kursu 

sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 
Nr.

p.k. 
Studiju kursa 

nosaukums 

Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

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

. 

5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

 Obligātā A daļa           

1. Filozofija A 2        Eksāmens 

2. Komercdarbība A   2      Ieskaite 

3. Sociālā psiholoģija A  2       Eksāmens 

4. Vadībzinības (angļu 

val.) 

A      2   Eksāmens 

5. Pedagoģiskā psiholoģija A     2    Eksāmens 

6. Biznesa komunikācija 

(angļu valoda) 

A 2 2 2      Eksāmens 

Ieskaite  

7. Ievads reklāmā A  2       Eksāmens 

8. Ievads sabiedriskajās 

attiecībās 

A 2        Eksāmens 

9. Mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes 

komunikācijas aspektā  

A 2 2       Eksāmens 

Eksāmens 

10. Ievads masu 

komunikācijas teorijās 

A 2        Eksāmens 

11. Masu komunikācijas 

teorijas 

A     2    Eksāmens 
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dizains 

11. Postmodernisms C 2        Ieskaite 

12. Radošās iztēles attīstība C 2        Ieskaite 

13. Latvijas kultūras vēsture C   2      Ieskaite 

14. TV ţurnālistika C       2  Eksāmens 

15. Literatūra un sociālās 

attiecības 

C 2        Eksāmens 

 Kopā: 6 2  2    2   

 Pavisam kopā: 160 20 20 20 20 20 20 20 20  

4.3. tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „�6�D�E�L�H�G�U�L�V�N�R���D�W�W�L�H�F�¯�E�X���X�Q���U�H�N�O�—�P�D�V���P�H�Q�H�G�å�P�H�Q�W�V“ 

r�H�N�O�—�P�D�V���P�H�Q�H�G�å�H�U�D kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms 

kredītpunktos nepilna laika studijām 

 

N.p. 

k. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 

semestris semestris semestris semestris semestris 

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

 Obligātā A daļa             

1. Filozofija A 2          Eksāmens 

2. Komercdarbība A   2        Ieskaite 

3. Sociālā psiholoģija A  2         Eksāmens 

4. Vadībzinības (angļu 

val.) 

A       2    Eksāmens 

5. Pedagoģiskā 

psiholoģija 

A     2      Eksāmens 

6. Biznesa komunikācija 

(angļu valoda) 

A 2 2 2        Eksāmens 

Eksāmens 

Ieskaite  

7. Ievads reklāmā A  2         Eksāmens 

8. Ievads sabiedriskajās 

attiecībās 

A 2          Eksāmens 

9. Mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes 

komunikācijas 

aspektā 

A 2 2         Eksāmens 

Eksāmens 

10. Ievads masu 

komunikācijas teorijās 

A 2          Eksāmens 

11. Masu komunikācijas 

teorijas 

A       2    Eksāmens 

12. Datortehnoloģijas A 2          Ieskaite 

13. Ţurnālistikas pamati A   2        Eksāmens 

14. Socioloģija A    2       Ieskaite 

15. Mārketinga 

komunikācija 

A    2       Eksāmens 

16. Postindustriālās 

sabiedrības attīstība 

A   2        Eksāmens 

17. Publiskā viedokļa 

teorijas 

A    2       Eksāmens 

18. Ievads zinātniskajā 

pētniecībā 

A 2 2         Eksāmens 

Ieskaite  

19. Organizāciju 

psiholoģija 

A       2    Eksāmens 
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4.4. tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „�6�D�E�L�H�G�U�L�V�N�R���D�W�W�L�H�F�¯�E�X���X�Q���U�H�N�O�—�P�D�V���P�H�Q�H�G�å�P�H�Q�W�V“ 

s�D�E�L�H�G�U�L�V�N�R���D�W�W�L�H�F�¯�E�X���P�H�Q�H�G�å�H�U�D kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās 

apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām 

 

Nr. 

p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 

semestris semestris semestris semestris semestris 

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

 Obligātā A daļa             

1. Filozofija A 2          Eksāmens 

2. Komercdarbība A   2        Ieskaite 

3. Sociālā psiholoģija A  2         Eksāmens 

4. Vadībzinības 

(angļu val.) 

A       2    Eksāmens 

5. Pedagoģiskā 

psiholoģija 

A     2      Eksāmens 

6. Biznesa komunikācija 

(angļu valoda) 

A 2 2 2        Eksāmens 

Ieskaite  

7. Ievads reklāmā A  2         Eksāmens 

8. Ievads sabiedriskajās 

attiecībās 

A 2          Eksāmens 

9. Mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes 

komunikācijas aspektā 

A 2 2         Eksāmens 

Eksāmens 

10. Ievads masu 

komunikācijas teorijās 

A 2          Eksāmens 

11. Masu komunikācijas 

teorijas 

A       2    Eksāmens 

12. Datortehnoloģijas A 2          Ieskaite 

13. Ţurnālistikas pamati A   2        Eksāmens 

14. Socioloģija A    2       Ieskaite 

15. Mārketinga 

komunikācija 

A    2       Eksāmens 

16. Postindustriālās 

sabiedrības attīstība 

A   2        Eksāmens 

17. Publiskā viedokļa 

teorijas 

A    2       Eksāmens 

18. Ievads zinātniskajā 

pētniecībā 

A 2 2         Eksāmens 

Ieskaite  

19. Organizāciju 

psiholoģija 

A       2    Eksāmens 

20. Sabiedrisko attiecību 

vēsture 

A   2        Eksāmens 

21. Integrētā mārketinga 

komunikācija 

(angļu val.) 

A      2     Eksāmens 

22. Komunikācijas ētika A     2      Eksāmens 

23. Masu komunikācijas 

procesu tiesiskie 

pamati 

A      2     Eksāmens 

24. Politika un 

komunikācija 

A    2       Eksāmens 

25. Pētniecības metodes A     2      Eksāmens 
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grāds un diploms būtu atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan būtu noderīgi izglītības 

turpināšanai citās Eiropas valstīs. 





http://www.riceba.lv/
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 • izprot profesionālo ētiku; 

 • spēj strādāt patstāvīgi un komandā, prot izstrādāt un īstenot projektus, tam piemīt 

 komunikatīvās prasmes. 

Pēc programmas apguves tiek piešķirta kvalifikācija „Sabiedrisko attiecību 

menedţeris” atbilstoši Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora kodam 2419 08 un Profesiju 

standartam PS 0225 vai „Reklāmas menedţera” kvalifikācija atbilstoši Latvijas Republikas 

Profesiju klasifikatora kodam 2419 09. 

 

Studiju kursu saturs tiek aprakstītas I pielikumā. 
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7.1. attēls Kursa atgriezeniskās saites cilpa 

 

Augstskolas administrācijas atbildībā ir pārraudzīt šo vadības sistēmu un pārliecināties, 

ka aptaujas rezultāti ir izskatīti augstskolā un studējošie jūt, ka viľu uzskati ir svarīgs 

ieguldījums studiju procesa pilnveidošanā.  

RSEBAA  Daugavpils filiālē studiju programmas pārraudzība tiek uzturēta atbilstoši 

kopējiem RSEBAA iekšējās kvalitātes mehānisma darbības principiem. 

Studiju programmas sistemātiska pašnovērtēšana un diskusijas par studiju programmas 

saturu un organizāciju nodrošina studiju programmas kvalitāti un vēlamo attīstības dinamiku. 

Studējošie Docētāji Studējošo aptaujas 

Aptaujas rezultātu 

apkopojums un 

docētāju rīcības, lai 

uzlabotu kursu 

Programma Padome 
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8.3. tabula 

Studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” reklāmas 

menedţera kvalifikācijas iegūšanai konceptuālais plāns pilna laika studijām 

 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

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

Obligātie kursi ���$���G�D�º�D�� 14 12 16 10 10 4 2  

Ierobeţotas izvēles kursi 

 ���%���G�D�º�D�� 

4 5 4 5 4 12 8  

Brīvās izvēles kursi ���&���G�D�º�D�� 2   2   2  

Profesionālā prakse ���$���G�D�º�D��  1  1 6 2 8 8 

Studiju darbs ���$���G�D�º�D��  2  2  2   

Gala eksāmens ���$���G�D�º�D��        2 

Bakalaura darbs ���$���G�D�º�D��        10 

�6�W�X�G�L�M�X���S�U�R�J�U�D�P�P�D���N�R�S�—: 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

8. 4. tabula 

Studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” reklāmas 

menedţera kvalifikācijas iegūšanai konceptuālais plāns nepilna laika studijām 

 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads 
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 9.sem. 10.sem. 

Obligātie kursi 

 ���$���G�D�º�D�� 

14 12 12 8 8 6 6  2  

Ierobeţotas izvēles 

kursi ���%���G�D�º�D�� 

2 3 2 4 8 5 8 6 4  

Brīvās izvēles kursi 

���&���G�D�º�D�� 

   2  2  2   

Profesionālā prakse 

���$���G�D�º�D�� 

 1  2  1 2 6 10 4 

Studiju darbs  

���$���G�D�º�D�� 

  2   2  2   

Gala eksāmens (A 
�G�D�º�D�� 

         2 

Bakalaura darbs  

���$���G�D�º�D�� 

         10 

Studiju programma 
�N�R�S�—: 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

 

Programmas saturu veido vispārizglītojošie studiju kursi - humanitāro un sociālo zinātľu, 

t. sk. pedagoģijas, psiholoģijas un biznesa ekonomikas teorētiskie kursi un kursi, kas attīsta 

sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaľas; nozares teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju kursi; nozares profesionālie specializācijas kursi; izvēles kursi; prakses 

un valsts pārbaudījums. Programmas vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kā arī nozares profesionālie specializācijas kursi ir 
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10. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

10.1.Izmantotās studiju metodes un formas 

Profesionālā bakalaura studiju programmu „Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedţments ” ir iespējams apgūt gan pilna, gan nepilna laika studiju formā. Studiju 

programmas apguves laiks pilna laika klātienē ir 4 gadi (8 semestri), nepilna laika klātienē un 

neklātienē– 5 gadi (10 semestri). Vienā studiju gadā ir 32 auditorijas darba nedēļas ar slodzi 40 

stundas nedēļā, un 6 eksāmenu sesijas nedēļas.  

Mācības RSEBAA un RSEBAA Daugavpils filiālē notiek katru nedēļu. Pilna laika 

dienas nodaļai darba dienās no plkst. 8.20 līdz 16.50, pilna laika vakara nodaļai darbdienu 

vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.10, mācības nepilna laika klātienē notiek ik pēc nedēļas 

ceturtdienas un piektdienas vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.10 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 

18.00. Nepilna laika neklātienē četras nedēļas (mācību sesijas) gadā. Mācību sesijas laikā 

nodarbības notiek katru dienu no pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 10.00 līdz 21.10. 

Studiju programmas uzsākšanu, mācības, iespējamo kursu secību, kā arī sekmīgu studiju 

programmas apguvi reglamentē RSEBAA Senātā apstiprinātie normatīvie dokumenti. 

Katra studiju kursa metodiskais nodrošinājums tiek sistematizēts ―Studiju kursa 

komplektā‖.  

 
Komplektā ietilpst: 

- studiju kursa anotācija un programma; 

- studiju kursa kalendārais, metodiskais plāns; 

- ieteicamās literatūras saraksts; 

- studējošo patstāvīgā darba plāns,  tēmu saraksts; 

- mājas darbu, kontroldarbu un testu uzdevumi; 

- izpildīto darbu paraugi; 

- rakstisko pārbaudījumu uzdevumu varianti; 

- izdales materiālu paraugi. 

Bez tam mācību studiju kursu metodiskajā nodrošinājumā ir: 
- metodiskie norādījumi kā izpildīt un noformēt kontroldarbus, patstāvīgos studiju 

darbus un bakalaura (izsniedz katram studējošam); 

-  mācību priekšmetu metodiskie norādījumi un mācību līdzekļi (atrodas bibliotēkā); 

- akadēmiskā personāla konsultāciju grafiki; 

- datorizētie studiju līdzekļi. 

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 

kursa ietvaros, grupu darbs, treniľi, lomu spēles, pašanalīze un situāciju analīze, radošie darbi, 

diskusiju metodes, nodarbību videoierakstu analīze u.c.). 

Ar ārvalstu vieslektoru uzaicināšanu studiju programmas apguvē tiek nodrošināta iespēja 

iepazīties ar pasaules pieredzi attiecīgajā studiju jomā. Reālo darba vidi un darba tirgus prasības 

studējošais iepazīst studiju laikā organizētās ekskursijās uz pētījumu, reklāmas un sabiedrisko 

attiecību aģentūrām, izdevniecībām un citām organizācijām, kā arī tiekoties ar nozares 

speciālistiem nodarbību laikā. 

Studiju programma paredz specializētas individuālās studijas izvēlētajā zinātľu 

apakšnozarē: piedalīšanos metodoloģiskajos un profesionālajos problēmu semināros un dalību 

zinātniski metodiskajās konferencēs. 
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Pārliecinošās komunikācijas pamati 

Vizuālās komunikācijas pamati 

Krīzes komunikācijas menedţments 

Starpkultūru komunikācija 

Socioloģija Socioloģija 

Ievads zinātniskajā petniecībā 

Politoloģiija Politika un komunikācija 

Sabiedriskās attiecības politikā 

Speciālās publiskā viedokļa 

teorijas 

Postindustriālās sabiedrības attīstība 

Publiskā viedokļa teorijas 

Valsts valoda Mūsdienu latviešu valodas aktualitātes 

komunikācijas aspektā 

Svešvalodas Svešvalodas 

Sociālā psiholoģija Sociālā psiholoģija 

Saskarsmes psiholoģija grupā 

Organizāciju psiholoģija 

Patērētāju uzvedība 

 

Profesijas standartā Nr. PS 0225 paredzētās prasmes tiek apgūtas: 

• atbilstošo studiju programmas studiju kursu apguves laikā; 

• izstrādājot studiju patstāvīgos darbus un kontroldarbus; 

• profesionālās prakses laikā. 
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Reklāmas kampaľu plānošana un 

vadīšana 

Analītiski pētnieciskais darbs Ievads zinātniskajā pētniecībā 

Pētniecības metodes reklāmā un 

sabiedriskajās attiecībās 

Vispārējas zināšanas pārējās 

jomās 

Socioloģija 

Svešvalodas 

Mūsdienu latviešu valodas aktualitātes 

komunikācijas aspektā 

Komunikācijas ētika 

Komercdarbība 

Grāmatvedība 

Politika un komunikācija 

Jaunrades process 

Argumentācija masu medijos 

 
Profesijas standarta projektā paredzētās prasmes tiek apgūtas: 

• atbilstošo studiju programmas studiju kursu apguves laikā; 

• izstrādājot studiju patstāvīgos darbus un kontroldarbus; 

• profesionālās prakses laikā. 

 

11.4.tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedţments” atbilstība r�H�N�O�—�P�D�V���P�H�Q�H�G�å�H�U�D profesiju standarta projektā paredzētajām 

prasmēm 

 
Nr. 

p.k. 

Apgūstamās prasmes RSEBAA profesionālā bakalaura 

studiju programma „Sabiedrisko 

attiecību un reklāmas menedţments“ 

1. Kopīgās prasmes nozarē Politika un komunikācija 

Vadībzinības 

Komercdarbība 

Grāmatvedība 

Datortehnoloģijas 

Reklāmas veidi  

Ievads reklāmā 

Ievads reklāmas dizainā 

Kompozīcijas pamati 

Masu komunikācijas procesu tiesiskie 

pamati 

Jaunās informācijas (mediju) 

tehnoloģijas 

Krāsu psiholoģija 

Vizuālās komunikācijas pamati 

2. Vispārējās prasmes/spējas Organizāciju psiholoģija 

Pedagoģiskā psiholoģija 

Ievads zinātniskajā pētniecībā 

Socioloģija 

Reklāma Internetā 

Prezentācijas prasmes 
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politikā 
5. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 

2 3 2         1 

6. Starpkultūru 

komunikācija 

2 3       2  1  

7. Datorgrafikas pamati 

(Corel) 

2 3    2      1 

8. Scenāriju rakstīšanas 

pamati 

2 3    2      1 

9. Zīmolvedība (brendings) 2 3       2  1  
10. XX gs. grafiskais dizains 2 3 2         1 
11. Postmodernisms 2 3 2         1 
12. Radošās iztēles attīstība 2 3 2         1 
13. Latvijas kultūras vēsture 2 3    2      1 
14. TV ţurnālistika 2 3       2  1  
15. Literatūra un sociālās 

attiecības 

2 3 2        1  

 KOPĀ: 6  2   2   2  2 1 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
1. Reklāmas kampaľu 

vadīšanas prakse 

2 3    1  1    1 

2. Reklāmas prakse 3 4,5  1   1 1   aizst  
3. Profesionālā prakse 13 19,5     5  8  aizst  
4. Pirmsdiploma prakse 8 12        8 aizst  
 KOPĀ: 26 39  1  1 6 2 8 8  1 

6.  Valsts pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
1. Bakalaura darbs 10 15        10 aizst  
2. Gala eksāmens 2 3        2 1  
 KOPĀ: 12 18        12   
 PAVISAM KOPĀ: 160 240 20 20 20 20 20 20 20 20   
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attiecībās 

 
18. Reklāmas 

psiholoģija 

2 3     2       1 

19. Tekstveide 

reklāmā 

2 3         2  1  

20. Krāsu psiholoģija 2 3      2      1 
21. Reklāmas 

kampaľu 

plānošana un 

vadīšana 

2 3         2  1  

22. Ievads reklāmas 

dizainā  

2 3       2     1 

23.  Reputācijas vadība 2 3       2     1 
24. Patērētāju 

uzvedība 

2 3       2    1  

25. Pakalpojumu 

mārketings 

2 3        2   1  

26. Reklāma internetā 2 3        2    1 
27. Studiju darbs 6 9   2   2  2   aizst  
 KOPĀ: 60 90 0 2 4 6 14 12 8 8 6 0 16 11 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
1. Mūsdienu 

netradicionālā 

māksla un reklāma 

2 6    2        1 

2. Svešvaloda (otrā) 

– franču vai itāļu, 

spāľu, vācu, 

krievu 

6 9    2 2 2     2 1 

3. Aktiermeistarība 2 3    2        1 
4. Sabiedriskās 

attiecības politikā 

2 3        2   1  

5. Publiskās 

uzstāšanās tehnika 

2 3    2        1 

6. Starpkultūru 

komunikācija 

2 3        2   1  

7. Datorgrafikas 

pamati (Corel) 

2 3    2        1 

8. Scenāriju 

rakstīšanas pamati 

2 3      2      1 

9. Zīmolvedība 

(brendings) 

2 3        2   1  

10. XX gs. grafiskais 

dizains 

2 3    2        1 

11. Postmodernisms 2 3    2        1 
12. Radošās iztēles 

attīstība 

2 3    2        1 

13. Latvijas kultūras 

vēsture 

2 3      2      1 

14. TV ţurnālistika 2 3        2   1  
15. Literatūra un 

sociālās attiecības 

2 3    2       1  

 KOPĀ: 6 9 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 1 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
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vadīšana 
23.  Patērētāju uzvedība 2 3      2   1  
24. Krīzes komunikācijas 

menedţments 

2 3       2  1  

25. Sabiedrisko attiecību 

praktikums 

2 3      2    1 

26. Jaunās informācijas (mediju 

tehnoloģijas) 

2 3    2      1 

27. Studiju darbs 6 9  2  2  2   aizst  

 KOPĀ: 60 90 2 2 6 16 10 14 10 0 17 10 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 

1. Mūsdienu netradicionālā 

māksla un reklāma 

2 3   2       1 

2. Svešvaloda (otrā) – franču 

vai itāļu, spāľu, vācu, 

krievu 

6 9     2 2 2  2 1 

3. Aktiermeistarība 2 3 2         1 

4. Sabiedriskās attiecības 

politikā 

2 3       2  1  

5. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 

2 3 2         1 

6. Starpkultūru komunikācija 2 3       2  1  

7. Datorgrafikas pamati 

(Corel) 

2 3   2       1 

8. Zīmolvedība (brendings) 2 3       2  1  

9. Scenāriju rakstīšanas 

pamati 

2 3   2       1 

10. XX gs. grafiskais dizains 2 3 2         1 

11. TV ţurnālistika 2 3       2  1  

12. Postmodernisms 2 3 2         1 

13. Radošās iztēles attīstība 2 3 2         1 

14. Latvijas kultūras vēsture 2 3   2       1 

15. Literatūra un sociālās 

attiecības 

2 3 2        1  

 KOPĀ: 6 9 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 

1. Sabiedrisko attiecību 

kampaľu vadīšanas  prakse 

2 3    1  1    1 

2 Sabiedrisko attiecību prakse 3 4,5  1   1 1   aizst  

3. Profesionālā prakse 13 19,5     5  8  aizst  

4. Pirmsdiploma prakse 8 12        8 aizst  

 KOPĀ: 26 39 0 1 0 1 6 2 8 8  1 

6. Valsts pārbaudījums (12 kredītpunkti) 

1. Bakalaura darbs 10 15        10 aizst  

2. Gala eksāmens 2 3        2 1  

 KOPĀ: 12 18        12  1 

 PAVISAM KOPĀ: 160 240 20 20 20 20 20 20 20 20   
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vēsture 

22. Sabiedrisko attiecību 

kampaľu plānošana 

un vadīšana 

2 3         2  1  

23.  Patērētāju uzvedība 2 3     2      1  

24. Krīzes 

komunikācijas 

menedţments 

2 3         2  1  

25. Sabiedrisko attiecību 

praktikums 

2 3       2     1 

26. Interneta loma 

organizācijas 

komunikācijā 

2 3        2    1 

27. Studiju darbs 6 9   2   2  2   aizst  

 KOPĀ: 60 90 0 2 4 6 14 12 8 8 6 0 17 10 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 

1. Mūsdienu 

netradicionālā 

māksla un reklāma 

2 3    2        1 

2. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, 

spāľu, vācu, krievu 

6 9    2 2 2     2 1 

3. Aktiermeistarība 2 3    2        1 

4. Sabiedriskās 

attiecības politikā 

2 3        2   1  

5. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 

2 3    2        1 

6. Starpkultūru 

komunikācija 

2 3        2   1  

7. Datorgrafikas pamati 

(Corel) 

2 3    2        1 

8. Zīmolvedība 

(brendings) 

2 3        2   1  

9. Scenāriju rakstīšanas 

pamati 

2 3      2      1 

10. XX gs. grafiskais 

dizains 

2 3    2        1 

11. TV ţurnālistika 2 3        2   1  

12. Postmodernisms 2 3    2        1 

13. Latvijas kultūras 

vēsture 

2 3      2     1  

14. Radošās iztēles 

attīstība 

2 3    2        1 

15. Literatūra un 

sociālās attiecības 

2 3    2       1  

 KOPĀ: 6 9 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 1 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 

1. Sabiedrisko attiecību 

kampaľu vadīšanas 

prakse 

2 3    1    1    1 

2. Sabiedrisko attiecību 

prakse 

3 4,5  1  1  1     aizst  

3. Profesionālā prakse 13 19,5       2 5 6  aizst  

4. Pirmsdiploma prakse 8 12         4 4 aizst  
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12. Studējošie profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

Par RSEBAA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

―Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments‖ studējošiem var kļūt Latvijas Republikas 

pilsoľi un pastāvīgie iedzīvotāji. Tiem jābūt ar vispārējo vidējo izglītību vai arī ar četrgadīgo 

vidējo profesionālo izglītību, kā arī tie var būt ar pirmā līmeľa profesionālo augstāko izglītību.  

Par studiju programmas studējošiem var kļūt personas, kurām jau ir augstākā izglītība vai iegūts 

profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds. Programmā iespējams studēt ārzemju 

studentiem ERASMUS u.c. programmu ietvaros. 

Imatrikulācijai RSEBAA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā  

pilna laika studijām un nepilna laika studijām uzľem personas, kas atbilst šādiem nosacījumiem: 

 ir iegūta vidējā izglītība; 

 vidusskolas atestāta sekmju izrakstā nav zemāka vērtējuma par 4; 

 ir nokārtots centralizētais eksāmens angļu, franču  vai vācu valodā; 

 ir nokārtots centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā. 

Personām, kuras vidējo izglītību ir ieguvušas līdz 2004. gadam, nav nepieciešami 

centralizēto eksāmenu sertifikāti. 

 

12.1. Studējošo skaits programmā 

„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţmenta” studiju programmas īstenošana 

RSEBAA ir uzsākta uzreiz pēc licences saľemšanas 2008. gada janvārī. Pēc 2007./2008. ak. 

gada ziemas uzľemšanas studijas 1. , 2. un 3. kursā uzsāk 245 studējošie. 2008./2009. ak. gada 

sākumā kopējais studējošo skaits programmā ir 493. 

Kopš 2008. gada janvāra, kad tika uzsākta profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas “Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” īstenošana, studējošo 

skaits programmā ir divkāršojies. 

Studējošo skaita straujais pieaugums RSEBAA profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmā „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” raksturo 

reflektantu interesi par šo programmu un tās aktualitāti Latvijas augstākās izglītības tirgū. 

Šāds intereses pieaugums skaidrojams ar Latvijas darba tirgus lielo pieprasījumu pēc 

sabiedrisko attiecību un reklāmas speciālistiem, kas spētu sekmīgi darboties mārketinga jomā, 

veicinot uzľēmuma, organizācijas atpazīstamību un piedāvāto produktu, pakalpojumu 

realizāciju. 

Studiju programmas piemērotība Latvijas  patreizējai ekonomiskajai situācijai un tās 

attīstības tendencēm ļauj prognozēt nākotnē noturīgu reflektantu vēlmi studēt sabiedrisko 

attiecību vai  reklāmas jomā. 

 

12.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

RSEBAA studējošo uzľemšana notiek saskaľā ar attiecīgam studiju gadam izstrādātiem 

un RSEBAA Senātā apstiprinātiem Uzľemšanas noteikumiem. Uzľemšanu organizē ar rektora 

rīkojumu izveidota uzľemšanas komisija. RSEBAA rektors, atbilstoši Latvijas Republikā 

pastāvošajiem normatīvajiem aktiem augstākās izglītības jomā, nosaka studējošo imatrikulācijas 

termiľus. 

2007./2008. ak. gadā (ziemas uzľemšanā) studiju programmas „Sabiedrisko attiecību 

un reklāmas menedţments” I kursā ir imatrikulēti 80 studējošie, 2008./2009. ak. gadā I kursā 

imatrikulēto skaits ir 232, kas, salīdzinot ar ziemas uzľemšanu, ir trīskārt lielāks un  sastāda 

gandrīz pusi no kopējā studējošo skaita. 

Uzskatāmi tas ir parādīts 12.1. attēlā.  
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Pēc studējošo ierosinājuma, lai veiktu diskusijas ar studējošiem un akadēmisko personālu 

par Latvijai aktuāliem jautājumiem tautsaimniecībā, globalizācijas procesu kontekstā, augstskolā 

tiek aicināti gan ministri, gan politiķi, uzľēmēji, banku, auditorfirmu un uzľēmumu vadītāji un 

citi speciālisti. Tā, piemēram, 2006. gadā RSEBAA tika uzsākta „KARJERAS DIENU” 

organizēšana, kuru mērķis ir informēt RSEBAA studentus un absolventus par darba devēju 

prasībām, iepazīstināt ar potenciālajiem darba devējiem, izprast izvēlētās profesijas tirgus 

perspektīvas. Studentiem, tiekoties ar darba devējiem ir iespēja noskaidrot, kādas prasmes un 

iemaľas nepieciešamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā, piemeklēt sev prakses un turpmākā 

darba vietas. 

RSEBAA akadēmiskā personāla attiecībām ar studējošiem raksturīga savstarpēja 

uzticēšanās, demokrātiskums, atraisītība, savstarpēja cieľa, dabiskums un godīgums. Šādas 

attiecības veicina sapratni, pareizu uztveri, kā arī prasmi izmantot zināšanas. 

Studējošie savu līdzdalību šajā procesā var realizēt, izsakot savas vēlmes tiešajam studiju 

kursa pasniedzējam, programmas direktorei, katedru vadītājiem, kā arī ar RSEBAA Studentu 

Padomes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās RSEBAA Senāta sēdēs. 

Lai paaugstinātu studiju kvalitāti un studējošo ciešāku līdzdalību studiju organizēšanā, 

RSEBAA no 2007./2008. studiju gada tika dibināta speciāla, katras studiju programmas Padome, 

kuras galvenais mērķis ir sekmēt attiecīgās studiju programmas kvalitāti, paaugstināt studiju 

efektivitāti, starpdisciplināro komunikāciju un nodrošināt katras studiju programmas attīstīšanu. 

Studiju programmas Padomes sastāvā ir iekļauti studējošo pārstāvji no katras grupas (nolikums 

IX. pielikumā).  

RSEBAA uzskata, ka ir svarīgi iegūt studējošo atsauksmes par mācību pieredzes 

kvalitāti. Studējošo viedokļi ir iegūti daţādos veidos, piemēram, izmantojot gan neformālo 

saskarsmi ar docētājiem, gan formālu kursu novērtējumu (anketēšanu). Studējošo 

atsauksmes tiek iegūtas arī studējošo un akadēmiskā personāla sanāksmēs, kuras notiek divreiz 

gadā un uz kurām divi studentu pārstāvji no katras grupas tiek ielūgti tikties ar programmas 

direktoriem. Sanāksmju mērķis ir nodrošināt studējošiem iespēju oficiāli izteikt savu viedokli par 

daţādām programmas tēmām.  

Studējošo aptaujas ir vēl viens no studējošo atsauksmju iegūšanas veidiem.  

Katram kursam beidzoties studējošie saľem aptaujas lapu no programmas vadības un 

viľiem tā ir jāaizpilda un jānodod atpakaļ. 

Anketa ietver jautājumus, kuri palīdz saprast apgūtā studiju kursa nozīmību un studējošo 

apmierinātību un docētāja stiprās un vājās puses. 

Aptaujas anketas paraugs ir pievienots IX. pielikumā.  

Katra studiju kursa beigās pasniedzējs iesniedz programmas vadībai kursa pārskatu, ar 

kura palīdzību viľš novērtē grupas sniegumu un komentārus par organizatoriskajām un 

metodiskajām problēmām. Docetaji arī izanalizē studējošo atsauksmes un veic labojumus 

nākamajā kursa plānā. 
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5 Blumberga Solveiga docente Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.psych. 

6 Boikova Tatjana asoc. prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

7 Bulatova Jūlija lektore Mārketinga un menedţmenta katedrā  Mg. psych. 

8 Burakovs Georgijs asoc. prof. Informātikas un matemātikas katedrā  Dr.sc.ing. 

9 Burke John Joseph asoc. prof. Tiesību katedrā Dr.jur. 

10 Čirjevskis Andrejs asoc. prof. Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.oec. 

11 Dimpere Ināra lektore Valodu katedrā Mg.philol. 

12 Eglītis Artis lektors Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.soc. 

13 Fedotovs Aleksandrs asoc. prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

14 Fricberga Zigrīda docente Valodu katedrā augstākā izglītība 

15 Gorbaceviča Lilija sabiedrisko sakaru direktore Dr. phil. 

16 Grīnglazs Leonīds profesors Informātikas un matemātikas katedrā  Dr.math. 

17 Gusevs Aleksandrs docents Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.paed. 

18 Gūtmanis Normunds docents Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.sc.ing. 

19 Helde Aivars lektors Mārketinga un menedţmenta katedrā augstākā izglītība 

20 Ivanova Tatjana docente Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

21 Jasjko Danute asoc. prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

22 Kalniľa Ella Salford MBA programmas direktore MBA 

23 Kants Kalevs asoc. prof. Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.oec. 

24 Kavala Sarmīte docente Valodu katedrā augstākā izglītība 

25 Konovalova Natālija docente Ekonomikas un finansu katedrā Dr.oec. 

26 Kozlinskis Vulfs zinātnes prorektors Dr.habil.oec. 

27 Krēmers Leonids lektors Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.sc.comp. 

28 Kurovs Boriss asoc. prof. Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.oec. 

29 Kuzmina Irina asoc. prof. Ekonomikas un finansu katedrā  Dr.oec. 

30 Leitāne Līga lektore Ekonomikas un finanšu katedrā Mg.oec. 

31 Lešinskis Aloizs docents Informātikas un matemātikas katedrā Mg.sc.ing. 

32 Liede Vitauts docents Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.vad. 

33 Lindemanis Artūrs Uzľēmējdarbības katedras vadītājs Dr.sc. ing. 

34 Limanskis Andrejs asoc. prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

35 Lozbiľeva Jeļena lektore Valodu katedrā Augstākā izglītība 

36 Maļeško Jeļena docente Valodu katedrā augstākā izglītība 

37 Matule Guna docente Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.sc.soc. 

38 Muravjovs Valentīns docents Tiesību zinību katedrā  augstākā izglītība 

39 Nikolajeva Ļubova studiju programmas vadītāja Dr.oec. 

40 Nikolajevs Andrejs asoc. prof. , filiāles direktors Dr.oec 

41 Pančenko Ērika docente Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.sc.ing. 

42 Petrovs Anatolijs asoc. prof. Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.oec. 

43 Pēce Rasa docente Ekonomikas un finanšu katedrā Mg. vad. 

44 Pētersons Leonīds asoc. prof. Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.sc.ing. 

45 Piusa Linda docente Tiesību zinību katedrā Mg.soc., juriste 

46 Polis Fēlikss lektors Tiesību zinību katedrā  Mg.jur. 

47 Popova Jeļena lektore Valodu katedrā augstākā izglītība 
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doktorante 

26. Vizuālās komunikācijas 

pamati 

J. Milbrets augstākā 

izglītība 

RSEBAA, docētājs 

27. Reklāmas vēsture L. Ozoliľa Mg. sc. soc. Reklāmas aģentūra 

„Misters Lemons‖, 

projektu direktore 

28. Reklāmas veidi A. Helde augstākā 

izglītība 

RSEBAA, lektors 

29. Integrētā mārketinga 

komunikācija 

V. Apse 

 

N. Gūtmanis 

L. Bahmane 

Mg. paed., 

doktorante 

Dr. sc.ing. 

Dr. oec. 

Latvijas Universitāte, 

lektore 

RSEBAA, asoc. profesors 

RSEBAA, docente 

30. Komunikācijas ētika G. Matule Dr. sc. soc. RSEBAA, docente 

31. Masu komunikācijas 

procesu tiesiskie pamati 

L. Ozoliľa Mg. sc. soc. Reklāmas aģentūra 

„Misters Lemons‖, 

projektu direktore 

32. Politika un komunikācija V. Kantāne Mg. sc. pol., 

doktorante 

RSEBAA, docētāja 

33. Diskursa analīze D. Liepa Mg. philol., 

doktorante 

Valsts valodas aģentūra, 

konsultante 

34. Argumentācija masu 

medijos 

A. Gusevs 

A. Eglītis 

Dr.paed. 

Mg. sc. soc. 

RSEBAA, docents 

RSEBAA, lektors 

35. Prezentācijas prasmes 

(angļu val.) 

I. Dimpere 

V. Apse 

Mg. philol. 

Mg. paed., 

doktorante 

RSEBAA, lektore 

Latvijas Universitāte, 

lektore 

36. Jaunrades process A.Gusevs Dr. paed. RSEBAA, docents 

37. Datorgrafikas 

izmantošana reklāmā 

S. Davidovs Hum. zin. maģ. 

dizainā 

Latvijas Mākslas 

akadēmija, docētājs 

38. Kompozīcijas pamati S. Davidovs Hum. zin. maģ. 

dizainā 

Latvijas Mākslas 

akadēmija, docētājs 

39. Informācijas fiksēšanas 

un interpretācijas 

praktikums 

A.Gusevs 

A. Eglītis 

A. Mirlins 

Dr. paed. 

Mg. sc. soc. 

Mg. sc. soc. 

RSEBAA, docents 

RSEBAA, lektors 

Komunikoloģisko pētījumu 

centrs, rīkotājdirektors 

40. Ievads semiotikā Ļ. Kaširina 

 

G. Matule 

Dr. philol. 

 

Dr. sc.soc. 

Baltijas Starptautiskā 

akadēmija, as. profesore 

RSEBAA, docente 

41. Pētniecības metodes 

reklāmā un sabiedriskajās 

attiecībās 

L. Grīnglazs 

M. Buiķis 

Dr. math. 

Dr.math. 

RSEBAA, profesors 

RTU, profesors 

42. Reklāmas psiholoģija M. Veide 

S. Blumberga 

Dr. psych.  

Mg. psych. 

RSEBAA, docētājs 

RSEBAA, docente 

43. Tekstveidne reklāmā I. Jargans Mg. sc. soc., 

Mg. paed., 

MBA  

 

Aizkraukles banka, 

Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājs 

44. Krāsu psiholoģija S. Davidovs Hum. zin. maģ. 

dizainā 

Latvijas Mākslas 

akadēmija, docētājs 

45. Reklāmas kampaľu 

plānošana un vadīšana 

L. Ozoliľa Mg. sc. soc. Reklāmas aģentūra 

„Misters Lemons‖, 
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augstskolā. RSEBAA stratēģijas būtiska sastāvdaļa ir zinātniskā potenciāla attīstība un tā tiešā 

saite ar reālo biznesu un potenciāliem darba devējiem. Kā apliecinājums tam ir zinātnisko 

publikāciju un doktorantu skaita pieaugums, mācību līdzekļu sagatavošana un grāmatu 

izdošana. Arvien vairāk RSEBAA pasniedzēju un studējošo sekmīgi piedalās starptautiskajās 

konferencēs, starptautiskajās apmaiľas programmās, studiju programmu pilnveidošanā, veido 

sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām. Tikai 2004./2005. studiju gadā RSEBAA 

pasniedzēji piedalījās 27 starptautiskajās konferencēs un 10 semināros. Publicēti 30 zinātniskie 

raksti ārvalstu un Latvijas izdevumos. Sākot no 2004./2005. studiju gada, katru gadu tiek 

gatavota RSEBAA zinātniskā atskaite.  

Pilna zinātniskā atskaite par 2007./2008. studiju gadu pievienota IV pielikumā. 
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Bled pilsētas Menedţmenta Skola 

Bled, Slovēnija 

Seminārs "Consultancy for Management Educators" 

Sanktpēterburgas Valsts 

Inţenierekonomikas Universitāte 

Sanktpēterburga, Krievija 

Konference „Reģiona ekonomikas pārvaldes aktuālās 

problēmas‖ 

World Council for Corporate 

Governance 

Londona, Lielbritānija 

6. Starptautiskā konference „World Council for 

Corporate Governance‖ 

Bled pilsētas Menedţmenta Skola 

(IEDC) 

Bled (Slovēnija) 

Apmācības kurss IMTA 2005 

Rīga, Latvija Konference "BALTIJAS FORUMS 2005" 

Baltkrievijas Valsts ekonomikas 

universitāte 

Minska, Baltkrievija 

VI starptautiskā konference "Menedţmenta un 

mārketinga teorija un prakse" 

Ventspils Augstskola 

Ventspils, Latvija 

Starptautiskā zinātnes konference „Information 

Society and Modern Business‖ 

University of Greenwich Business 

School 

Londona, Lielbritānija 

3. Starptautiskā zinātnes konference „Accounting and 

Finance in Transition‖ 

Harvard Business School 

Bostona, ASV 

EUROPEAN ENTREPRENEURSHIP 

COLLOQUIUM ON PARTICIPANT-CENTERED 

LEARNING 

Cape Town, Dienvidāfrika 5. Starptautiskais Uzľēmējdarbības Forums 

EFMD 

Barselona, Spānija 

35. starptautiskā konference "Entrepreneurship, 

Innovation and Small Business Conference 2005: 

Sustaining the Entrepreneurial Spirit Over Time" 

Latin American Cuoncil of Management 

Schools 

Santiago,Čīle 

GLOBAL FORUM ON MANAGEMENT 

EDUCATION 

Vytautas Magnus University 

Kauľa, Lietuva 

Starptautiskā konference „Humanities in New 

Europe‖ 

Rīga, Latvija  Latvijas Personāla vadības kongress 2005 

Tallinna, Igaunija 3rd Annual BMDA Conference „A Celebration of 

Variety Building on Differences‖ 

Rīga, Latvija 9.Personāla vadības konference 

Rīga, Latvija Latvijas inteliģences 59.konference „Latvija Eiropā-

kas nu būs? Latvijas reģionu (novadu) jaunas iespējas 

un jaunas rūpes‖ 

Daugavpils Universitāte 4. Starptautiskā konference 

Komarovo-Sanktpēterburga, Krievija TRIZ-Summit-2005  

 

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas 

augstskola, Rīga, Latvija 

Starptautiska konference „Klusuma un klusēšanas 

semantika‖  

 
Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas 

augstskola, Rīga, Latvija 

Zinātniski praktiska konference „Cilvēks lietu 

pasaulē. Lieta-portrets‖ 

 

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas 

augstskola, Rīga, Latvija 

Starptautiska konference „Starpkultūru telpas 

pētīšanas metodoloģija‖ 
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Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija  66. Akadēmiskā konference 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Liepāja, 

Latvija 

11. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība 

un kultūra: sociālā partnerība un dialogs‖ 

Saulkrasti, Latvija Starptautisks zinātniski-praktisks seminārs „Kultūru 

daudzveidība: no pagātnes uz nākotni‖ 

Latvija, Jelgava Ziľojums „Ekonomikas un biznesa studiju ietvaros 

izmantojamās situāciju analīzes metodes‖ Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes metodiskā darba 

konference „Studiju kvalitāte‖, 19.01.2007, Jelgava 

(http:/www.llu.lv/?ri=699) 

Latvija, Rīga Latvijas Universitāte, Zinātniskā konference, 

05.02.2007. 

Latvija, Rīga Konference „Problēmas Latvijas darba tirgū‖, 

13.06.2007. Labklājības Ministrija 

Latvija, Rīga Seminārs „Latvijas nacionālā ekonomika un 

cilvēkresursu attīstības problēmas un stratēģijas‖, 

04.04.2007. Rīgas Tehniskā universitāte 

Helsinki, Vācija, Salforda ERASMUS: 

 HAAGA Helsinki, Somijas bizness 

Baltijā (8 stundas), 03.2007. 

 Rosenheima biznesa skola, Vācijas 

bizness Latvijā (8 stundas), 04.2007. 

 Salfordas Universitāte (8 stundas), 

06.2007. 

Latvija, Rīga Rīga, RSEBAA, Starptautiskā zinātniskā konference 

„Darbaspēka un darba tirgus mobilitāte- 

konfliktējošas paradigmas globalizētā pasaulē‖, 01.-

02.02.2007. 

Latvija, Rīga „Latvijas studentu pielāgošanās augstskolai‖ LU 

65.Konference, Psiholoģija, 08.02.2007. 

Latvija, Daugavpils DU konference „Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.‖, 17. 

– 21.09.2007. 

Mančestera, Lielbritānija Starptautiskā konference par vecāku cilvēku 

diskrimināciju un nodarbinātību ziemeļrietumos, 

12.06.2007 

Latvija, Rīga Studentu zinātniski pētnieciskā konference 

„Mārketinga zināšanas praksē‖, RSEBAA, 

20.04.2007 

Dānija, Kopenhāgena NJF kongress „Lauksaimniecības tendences un 

perspektīvas‖, 1.sekcija „Skandināvu 

lauksaimniecība globalizētā tirgū‖, 26-29.2007. 

(http://www.njf2007.dk/) 

 

RSEBAA organizētā starptautiskā zinātniskā konference 10.-11.04.2008.: „Sustainable business 

development under scenarios of possible economic slowdown‖ 
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2007. Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKF) projekta   

„Jaunrades process‖ dalībnieks 
Dr.paed. A. Gusevs 

2003.-2005. Starptautiska projekta (dalībvalstis: Latvija, 

Krievija, Alţīra, Francija, Austrija, Beļģija, Polija) 

„Starpkultūru telpas pētīšanas metodoloģija‖ dalībnieks 

Dr.paed. A. Gusevs 

 

RSEBAA profesionālās augstākās izglītības  bakalaura studiju programmas „Sabiedrisko 

attiecību un reklāmas menedţments” docētāju jaunrades sasniegumi / piedalīšanās radošos 

projektos (1998.- 2008. gads) 

Nr. 

p.k. 

Docētāja vārds, 

uzvārds 

Dalības 

laiks 

Pasākuma nosaukums 

1. Anda Boluţa 2008. Ginta Māldera foto izstādes „Mana lieta‖ 

kuratore 

  2007. Dizaina dienu kataloga „Dizains. Nākotne. 

2007‖ redaktore (izdevējs: Dizaina informācijas 

centrs, atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds) 

 

  2007. „Latio‖ konkursa „Gada balva fotogrāfijā‖ 

izstādes ekspozīcijas kuratore (Latvijas 

Nacionālā mākslas muzeja izstāţu zālē 

„Arsenāls‖) 

  2004. Mākslas izstādes „Dzīvais gars. Animācijas 

iespējas mūsdienu mākslā‖ kuratore (atbalstījis 

VKKF) 

 

  2003. Mākslas izstādes „13. dzīvoklis‖ kuratore 

(atbalstījis VKKF) 

 

2. Sergejs Davidovs   

 Lielākie sadarbības 

projekti ar reklāmas 

aģentūrām un 

iestādēm 

2000. AGE, Parex Bankas Gada pārskats 2000, 

reklāmas buklets Focus.  

BALTA, House of Prince reklāmas buklets 

„Tabacologia‖, kalendārs.  

Rīgas Lidosta, tehnisko sistēmu darbības 

vizualizācija internetā. 

 Sadarbība ar 

izdevniecībām: 

 

 „Zvaigzne‖, „Vaga‖, „Jumava‖, „Norden‖, „Jānis 

Roze‖   

/grāmatu vāku grafiskā dizaina jomā un attēlu 

apstrādes jomā/ 

 Sadarbība ar 

ţurnāliem un 

laikrakstiem 

 „Avots‖, „Grāmatu apskats‖, „Rīgas laiks‖, 

„Una‖, „Diena‖  

/maketu, vāku, reklāmu grafiskā dizaina un 

ilustrāciju jomā/ 

 Nozīmīgākās izstādes 2006. 

2002. 

1998. 

 

 „Balle‖ , Rīga, galerija M6 

„Cowparade‖, Ventspils 

„Spice Island‖,Bristole, Anglija 

 

3. Aivars Helde 2008. „Onkoloģisko pacientu rehabilitācijas 

programma‖- konsultants reklāmas jomā 

  2008. Allas Pugačovas grāmatas izdošanas projekts , 







© RSEBAA, 2009                profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

 

 87 

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

psiholoģijas un politikas zinātnes nozarēs. 

Kopumā studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

īstenošanā piedalās 13 zinātľu doktori, starp kuriem viens ir sociālo zinātľu doktors, viens 

psiholoģijas zinātľu doktors un pieci ekonomikas zinātľu doktori. 

 

13.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

Saskaľā ar „Augstskolu likuma‖ 27.pantu, RSEBAA akadēmisko personālu veido: 

profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti. Akadēmiskie 

amati RSEBAA tiek ieľemti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, vēlēšanu kārtībā, ko 

nosaka augstskolas „Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos RSEBAA‖. Nolikumā 

iekļauti docētāju kvalifikācijas un atbilstības kritēriji atbilstoši „Augstskolu likuma‖ 32.,36., 38., 

39. un 40. pantam.  

RSEBAA rektors slēdz attiecīgo līgumu ar ievēlēto akadēmisko personālu. Pēc 

ievēlēšanas laika beigām, ja ir nepieciešams, tiek sludināts atklāts konkurss uz konkrētu 

akadēmisko amatu, un notiek standarta vēlēšanu procedūra. 

RSEBAA akadēmiskais personāls ir aktīvi pilnveidojis savu kvalifikāciju, apmeklējot 

daţādus seminārus, kursus un konferences gan Latvijā, gan citās valstīs, aktīvi iesaistījies 

Eiropas mēroga docētāju mobilitātes aktivitātēs. Augstskolas pamatsastāva pasniedzējiem dota 

iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, ko nosaka Ministru kabineta „Noteikumi par 

prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālai kvalifikācijai‖.  

Lielākā daļa no pamatdarbā RSEBAA strādājošā akadēmiskā personāla ir piedalījusies 

daţādās konferencēs Latvijā un citās valstīs gan ar referātiem, gan tikai kā klausītāji. Gandrīz 

visi pasniedzēji piedalījušies ar studiju kursiem atbilstošos semināros un kursos gan Latvijā, gan 

ārvalstīs. Plašāk apmeklētas, protams, ir Latvijā organizētās starptautiskās konferences. 

Piemēram, pēdējā, 2006. gadā RSEBAA organizētajā starptautiskajā konferencē „The Next 

Decade Challenges For Business‖ ar ziľojumiem piedalīsies gandrīz 25% RSEBAA docētāju.  

Laikā no 2000. līdz 2007.gadam RSEBAA pasniedzēji publicējuši vairāk kā 280 daţādus 

rakstus daţāda veida zinātniskos rakstu krājumos (skat IV. pielikumu). 

Izdotas vairākas mācību grāmatas, piemēram, pēdējos divos gados: M. Rurāne „Finanšu 

menedţments‖; L. Grīnglazs, J. Kopitovs „Krājumu pārvaldības pamati‖; F. Polis „Ievads 

Eiropas Savienības darba tiesībās - Introduction to European Union Labour Law‖; M. Buiķis 

„Finanšu matemātika‖; J.Ē. Niedrītis „Mārketings‖. 

Izstrādājot RSEBAA stratēģiju, 2007. gadā ir aktivizēts darbs pie personālvadības 

jautājumu risināšanas, pagaidām gan tikai atsevišķu aktivitāšu veidā, pakāpeniski strādājot pie 

personālpolitikas stratēģijas un personālvadības sistēmas izveides. Tā, piemēram, RSEBAA 

Informācijas sistēmā ir paredzēts akadēmiskā personāla elektroniskais reģistrs; augstskolā 

stratēģijā paredzēti līdzekļi un pasākumi jaunu, perspektīvu doktoru piesaistīšanai pamatdarbā 

RSEBAA; tiek veidota doktoru studiju programma Vadībzinātnes nozarē, kura paredzēta savu 

doktoru sagatavošanai. 

Izstrādāti daţādi normatīvie dokumenti (piem., par akadēmiskā personāla vēlēšanām, par 

administratīvā personāla vēlēšanām, docētāju pienākumiem, u.c.), uzsākts darbs pie jaunas 

novērtēšanas un darba samaksas sistēmu izveides, kas balstīta uz vienlīdzības un caurspīdīguma 

principiem. 

RSEBAA attīstības plānā paredzēta akadēmiskā personāla aptauja par apmierinātības 

jautājumiem. 
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14.3. RSEBAA bibliotēkas pakalpojumi 

RSEBAA ēkas ceturtā stāva rekonstrukcijas rezultātā 2000.–2001.gadā augstskola ieguva 

plašas, mūsdienīgām prasībām atbilstošas bibliotēkas un lasītavas telpas (skat. www.rsebaa.lv/ 
bibliotēka). Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt RSEBAA efektīvu studiju procesu un zinātnisko 

darbību, sniegt studējošiem, docētājiem bibliotēkas bibliogrāfiskos un informatīvos 

pakalpojumos. 

Kopējā bibliotēkas telpu platība ir 453m
2
, lasītavā ir 32 lasītāju vietas, datoru klasē - 18 

datoru vietas ar pastāvīgu Internet pieslēgumu. 

RSEBAA bibliotēka veic savu lasītāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo 

apkalpošanu. 2007./2008.st.g. bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 17029 tās apmeklētāji. Uz 

2008.gada 1.janvāri RSEBAA bibliotēkā bija reģistrēti 2705 lasītāji, tajā skaitā arī augstskolas 

pasniedzēji. Pēc statistiskas datiem, bibliotēkas apmeklētāju skaits ir no 1892 līdz 2000 

lasītājiem mēnesī.  

Bibliotēkā lasītājiem iespējams:  

 saľemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu, informācijas meklēšanas 

sistēmu un datu bāţu izmantošanas iespējām; 

 patstāvīgi meklēt nepieciešamo literatūru elektroniskajos katalogos: 

o RISEBA Library;  

o periodikas elektroniskajā katalogā ProQuest (http://proquest.umi.com/login); 
o Global Market �± GMID  datu bāzē (http://gmid.euromonitor.com);  
o Rubricon datu bāzē  (www.rubricon.com); 

o Emerald (www.emeraldinsight.com); 

o Leta arhīvā (www.leta.lv); 
o BNS terminālā (www.bns.lv); 

o Springer elektroniskajā žurnālā (www.springerlink.com). 

 patstāvīgi aplūkot nepieciešamo literatūru grāmatu plauktos; 

 saľemt bibliotekāra konsultācijas; 

 izmantot bibliotēkas fondu lasītavu;  

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

neklātienes studentiem no 4 līdz 12 nedēļām);  

 nepieciešamības gadījumā pagarināt literatūras lietošanas termiľu;  

 izmantot bezmaksas informācijas meklēšanu Latvijas Internet tīklā, ārvalstu tīklā - 

300 MB robeţās. 

Bibliotēkas fondi: 

Bibliotēkā pieejama literatūra latviešu, angļu, krievu un franču valodā. 

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

periodika, RSEBAA studiju programmu absolventu maģistra un diplomdarbi, RSEBAA 

pasniedzēju studiju kursu metodiskās izstrādnes (izdales materiāli, studiju metodiskie līdzekļi, 

metodiskie darbi), kā arī periodikas, audiokasešu un CD-ROM datu bāzes. Apmēram 42% fonda 

grāmatu ir latviešu valodā, 20% - angļu valodā, 33% - krievu valodā un 5% - franču valodā.  

Grāmatas: 

RSEBAA bibliotēkai, pasūtot literatūru, izveidojusies sadarbība ar vadošajām pasaules 

un vietējām izdevniecībām:  

 Anglijā: 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.  
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14.5. tabula  

Periodisko izdevumu iegādei izlietoto līdzekļu dinamika 

 

 

RSEBAA Daugavpils filiāles studentiem ir pieejami gan Daugavpils, gan arī RSEBAA 

telpās Rīgā izvietotie bibliotēkas resursi. 

Studiju gads 
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./
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./
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0
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./
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2
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2
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./
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0
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3
./
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0
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2
0
0
4
./

2
0
0
5
. 

2
0
0
5
./

2
0
0
6
. 

2
0
0
6
./

2
0
0
7
. 

2
0
0
7
./

2
0
0
8
. 

Periodiskie 

izdevumi (Ls) 
210 1161 1543 2250 2846 4036 5715 7513 9168 11012 

Dinamika - 951 382 707 596 1190 1679 1798 1655 1844 

Elektroniskie 

izdevumi (Ls) 
- - - 672 1392 4844 10115 14972 21881 25049 

Dinamika - - - - 720 3452 5271 4857 6909 3168 
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nepieciešamajām prasmēm un iemaľām, lai veidotu veiksmīgu karjeru uzľēmumā. Darba devēju 

regulārā piedalīšanās RSEBAA „Karjeras dienās” ļauj veidot abpusēji izdevīgu sadarbību, kas 

veicina sekmīgu jauno speciālistu iekļaušanos darba tirgū. RSEBAA ir izveidots studējošo 

Karjeras centrs, un augstskolai ir liels prieks par to, ka daudzi darba devēji vispirms informē 

augstskolas Karjeras centru par brīvajām darba vietām. Bieţi vien arī mūsu absolventi savos 

uzľēmumos darbiniekus vispirms meklē RSEBAA. Lai atvieglotu informācijas apmaiľu, 

atbilstošā informācija gan par darba meklētājiem, gan darba devējiem tiek izvietota RSEBAA uz 

speciāla stenda un Internet mājas lapā. 

RSEBAA regulāri notiek augstskolas un uzľēmēju – darba devēju tikšanās ar devīzi 

“Ceļš uz starptautisku karjeru”. RSEBAA kopīgi ar daţādām Latvijas asociācijām un 

organizācijām piedalās starptautiskos projektos un pētījumos, rīko konferences un seminārus, 

kuros tiek analizēti iegūtie rezultāti un izstrādātas nepieciešamās rekomendācijas un 

priekšlikumi. 

RSEBAA Daugavpils filiālei ir labi sadarbības kontakti ar Daugavpils uzľēmējiem, 

pilsētas domi un izglītības iestādēm. 

RSEBAA Daugavpils filiāle aktīvi sadarbojas ar lielākajiem pilsētas uzľēmumiem 

(Ditton, Rodhia u.c.), tirdzniecības firmām (Agro, Guron), firmām, kas specializējas 

datortehnikas pārdošanā un apkalpošanā (Latinsoft), masu informācijas līdzekļiem (Dautkom). 

Labi sakari RSEBAA Daugavpils filiālei ir ar lielāko banku filiālēm Latgalē 

(Hansabanka, Krājbanka, Parex banka, Hipotēku banka, BTB). 

Daudzi RSEBAA Daugavpils filiāles absolventi strādā šajās firmās un bankās. 

RSEBAA Daugavpils filiāles pasniedzēji un darbinieki aktīvi piedalās Daugavpils pilsētas 

direktoru un uzľēmēju padomes darbā, kā arī tirdzniecības un rūpniecības kameras RSEBAA 

Daugavpils filiāles darbā. 

Pilsētas tirdzniecības firmu un banku filiāļu vadītāji un vadošie speciālisti T.Vadakarija 

(SIA „Agro‖), J.Radionovs (VAS „Latvenergo‖), A. Zelčs (Hipotēku banka), I.Čepuļonoka 

(Parex banka), A.Stepanovs (Dautkom, Pilsētas dome) lasa lekcijas RSEBAA Daugavpils 

filiāles studentiem. 

Sadarbība ar komercfirmām ļauj ciešāk saistīt teorētisko apmācību ar praksi un paplašināt 

absolventu iekārtošanās darbā iespējas. Aptaujas parāda, ka pēc diploma saľemšanas absolventi 

veiksmīgi strādā komercfirmās un bankās. Vienlaicīgi RSEBAA Daugavpils filiālei ir labi 

sakari ar pilsētas domi un reģionālo VID un NVA, kur arī strādā daudzi RSEBAA Daugavpils 

filiāles absolventi. Labi sakari tiek uzturēti ar citām Daugavpils augstskolām (sevišķi ar 

Daugavpils Universitāti), Skolu valdi, daudzām Latgales skolām un Izglītības pārvaldi. 

 

15.2. Salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā un ārvalstīs 

Izstrādājot RSEBAA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” saturu un realizācijas metodes bija 

izmantota pieredze līdzīgu studiju programmu, saistītu ar sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedţmentu, īstenošanā. 

RSEBAA programma sabiedrisko attiecību menedţera kvalifikācijas iegūšanai ir 

līdzīga Īrijas Dublinas Universitātes (www.dcu.ie/)  realizētai bakalaura grāda komunikācijā 

studiju programmai. 

Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 

KOPSAKARĪBAS ATŠĶIRĪBAS 

 abas minētās studiju programmas sagatavo 

speciālistus komunikācijas zinātnē, kas arī 

dod iespēju turpināt studēt maģistrantūrā; 

 atšķirības vērojamas studiju ilgumā 

(Dublinas Universitātē studiju ilgums pilna 

laika studijām ir 3 gadi) un kopējā studiju 
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 Eiropas Universitātē visai plaši tiek 

piedāvāti ekonomikas, finanšu un statistikas 

studiju kursi; 

 Europas Universitātē nav humanitārie un 

psiholoģijas priekšmeti, nav paredzēti 

priekšmeti, kas attīsta studējošo spējas 

darboties vizuālās mākslas un verbālās 

izpausmes jomās; 

 RSEBAA uzsvars tiek likts uz 

komunikācijas priekšmetiem, Eiropas 

Universitātē uz priekšmetiem saistītiem ar 

komercdarbību. 

 

 

 

Latvijas augstskolās līdzīga studiju programma ir Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas 

augstskolā (www.sppa.lv). Daļēji līdzīga satura programma ir Vidzemes augstskolā (www.va.lv), 

Biznesa augstskolā ―Turība‖ (www.turiba.lv) un Baltijas  Starptautiskajā akadēmijā 

(www.bsa.edu.lv).  

15. 1. tabula 

RSEBAA un Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmu salīdzinājums 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 

biznesa administrēšanas augstskola 

Biznesa augstskola „Turība 

Nr

.p.

k. 

Kursa nosaukums Kop. 

kredītp. 

skaits 

Kop. 

kredītp. 

skaits 

Kursa nosaukums 

1. Filozofija 2 2 Filozofijas vēsture 

2. Komercdarbība 2 3 Uzľēmējdarbības pamati 

3. Grāmatvedība 2 3 Grāmatvedības pamati 

4. Komercdarbības tiesiskie 

aspekti 

2   

5. Sociālā psiholoģija 2 3 Sociālā psiholoģija 

6. Vadībzinības (angļu val.) 2 2 Menedţments 

7. Pedagoģiskā psiholoģija 2   

8. Biznesa komunikācija 

(angļu valoda) 

6 8 Lietišķā angļu valoda 

9. Ievads reklāmā 2 2 Reklāmas pamati 

10. Ievads sabiedriskajās 

attiecībās 

2 2 Ievads sabiedriskajās attiecībās 

11. Mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes 

komunikācijas aspektā 

4 3 Valodas teorija un prakse 

12. Ievads masu 

komunikācijas teorijās 

2   

13. Masu komunikācijas 

teorijas 

2 3 Komunikāciju zinātne 

14. Datormācība  2 3 Datortehnoloģijas 

15. Ţurnālistikas pamati 2 3 Ţurnālistikas pamati 
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(obligātie, ierobeţotās izvēles vai brīvās izvēles). Šīs atšķirības nosaka katras programmas 

specifika.  

Abās programmās ir vienāds studiju ilgums pilna laika studijām, nepilna laika studijām 

RSEBAA ir 5 studiju gadi vai 10 semestri, Biznesa augstskolā „Turība‖ 4,5 gadi vai 9 semestri. 

Abās programmās ir vienāds kredītpunktu apjoms (160 KP), abu programmu studējošie izstrādā 

3 studiju darbus 6 KP apjomā un iziet praksi, kuras kopapjoms ir 26 KP. 

RSEBAA piedāvātajā programmā ir plašāks brīvās izvēles kursu klāsts, ko arī nosaka 

programmas specifika.  

Pēc sekmīgas studiju beigšanas Biznesa augstskolas „Turība‖ studējošie iegūst 

sabiedrisko attiecību menedţera kvalifikāciju. RSEBAA studējošiem, uzsākot specializāciju pēc 

otrā kursa beigšanas, ir iespējams izvēlēties vienu no divām piedāvātajām kvalifikācijām - 

sabiedrisko attiecību menedţeris vai reklāmas menedţeris. 

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

nodrošina iespēju studējošiem pāriet no vienas augstskolas uz otru. 

  

15.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis 

zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs 

Ľemot vērā daţāda veida sadarbības lielo nozīmi un svarīgumu studiju procesa 

pilnveidošanā, un studējošo, docētāju mobilitātes nodrošināšanā, RSEBAA ir noslēgusi 

sadarbības līgumus ar daudzām ārvalstu un Latvijas augstskolām, kuri paredz studējošo, 

docētāju apmaiľu, kā arī studiju programmas kopējas īstenošanas iespējas. Šādi RSEBAA 

pamata sadarbības partneri ir: 

�ƒ Solfordas Universitāte (Lielbritānija), 
�ƒ Leon Koźmiński Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija (Polija), 
�ƒ Igaunijas Biznesa skola (Igaunija), 
�ƒ INHOLLAND universitāte Roterdamā (Nīderlande), 
�ƒ Växjö universitāte (Zviedrija),  
�ƒ Aarhusa Biznesa un profesionālās izglītības skola (Dānija), 
�ƒ Transporta un Sakaru institūts (Latvija), 
�ƒ Biznesa augstskola „Turība” (Latvija), 
�ƒ International Management Institute St.Petersburg IMISP (Krievija), 
�ƒ Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 
�ƒ Ventspils augstskola; 
�ƒ Maskavas Starptautiskais biznesa institūts “MIRBIS” (Krievija). 

Pēdējos trijos studiju gados sekojoši RSEBAA mācībspēki strādāja partneraugtskolās 

ārvalstīs: I. Senľikova - Igaunija; Lielbritānijā, Nīderlandē; J. Vanags - Lietuvā; E. Kalniľa - 

Francijā, Lielbritānijā, Čehijā; A. Limanskis - Somijā, Vācijā, Igaunija; G. Burakovs - Francijā, 

Igaunija Krievijā; A. Petrovs - Krievijā; A. Čirjevskis - Nīderlandē un Igaunijā. 

 

15.4. RSEBAA dalība starptautiskajos projektos 

I. Senľikova kā partneris piedalās projektā „Intercultural Knowledge Management‖, 

kuru finansē Eiropas Savienība. 

RSEBAA ir tematiskā tīkla THENEXOM (Eiropas tematiskais tīkls, lai gūtu panākumus 

krājumu vadīšanas izglītībā, pētniecībā un praksē) locekle. Pārējās šī tīkla locekles ir: Tomas 

Bata University in Zlin (Čehija), University of Huddesfield (Lielbritānija ), Galway-Mayo 

Institute of Technology (Īrija), Savonia Polytechnic (Somija), University of Genoa (Itālija), 

University of Hradec Kralove (Čehija), West Bohemia University (Čehija). 

RSEBAA mācībspēki piedalās Eiropas Savienības „eLearning‘ programmā EVENE 

„Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange‖. Projekta koordinators ir 
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RSEBAA pārstāvji aktīvi piedalās konferencēs, semināros un citās aktivitātēs, ko 

organizē daţādi sadarbības partneri. 

Starptautiskās darbības prorektore I. Senľikova ir: 

 CEEMAN akreditācijas eksperte (revidentu komandas locekle); 

 EQUAL Padomes locekle (Starptautiskā kvalitātes novērtēšanas asociācija un 

Eiropas menedţmenta izglītības akreditācijas aģentūra); 

 Starptautiskā Uzľēmējdarbības Foruma (Esseks Universitāte, OECD LEED 

 programma) dibinātāju locekle; 

 konsultante OECD seminārā ―Kapacitātes veidošana uzľēmējdarbībā un SME 

attīstība‖; 

 vecākā uzľēmējdarbības biedrības locekle Uzľēmējdarbības un Biznesa Skolā, 

Esseks Universitātē (Lielbritānija). 

Ārējo sakaru nodaļas vadītāja E. Kalniľa ir CIDD padomes locekle un ģenerālsekretāre. 

2006. gada janvārī RSEBAA tika organizēta CIDD akcionāru konference. 

2005. gada maijā divi RSEBAA studējošie- Sergejs Jersovs un Maratkuls Kosojevs 

piedalījās starptautiskajā konferencē ―Starpkultūras menedţmenta jautājumi‖ Bratislavas 

Ekonomikas Universitātē, ko organizēja un sponsorēja CIDD. 

2008. gada maijā CIDD sponsorētajā konferencē Vācijā, ko organizēja Lietišķo zinātľu 

universitātes Maincas koledţa, piedalījās trīs RSEBAA bakalaura studiju programmās 

studējošās, no kurām viena studiju programmas “Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedţments” 3. kursa studējošā Zane Rudoviča.  

Arī RSEBAA Daugavpils filiāle sadarbojas ar ārvalstu partneriem:  

Sadarbība ar ārzemju partneriem, pirmām kārtām, tiek īstenota sekojošos virzienos: 

 ilgtermiľa sadarbības līgumu slēgšana; 

 starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana un dalība tajās; 

 dalība starptatiskajās zinātniskajās studentu konferencēs; 

 dalība starptatiskos zinātniskos semināros; 

 pasniedzēju apmaiľas programmu īstenošana; 

 studentu apmaiľas programmu īstenošana. 

Starptautisko konferenču rīkošana RSEBAA Daugavpils filiālē: 

„Drošība un tautas attīstība‖, 2004.gada 1.-2.jūnijs, Latvija, Daugavpils.  

Partneri: Toruľas Universitāte, Ļublinas Universitāte, Viļľas Pedagoģiskā universitāte, 

Kauľas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils Universitāte. 

RSEBAA Daugavpils filiāles pasniedzēju piedalīšanās starptautiskajās konferencēs: 

1. „Nowoczesnosc ponowoczesnosc – spoleczenstwo obywatelskie w Europie sprodkowej i 

wschodniej‖, Lublin, 2007 (A.Nikolajevs, Ļ.Nikolajeva, I.Ostrovska, L.Gorbaceviča). 

2. „The Next Decade Challenges for Business‖. RSEBAA. Rīga, Latvija. 2006.g.februāris  

(A.Nikolajevs). 

3. Nowa ekonomia a spoleczenstwo, Lublin, 2006.maijs. (A.Nikolajevs, I.Ostrovska, 

L.Gorbaceviča). 

4. Актуальные проблемы управления экономикой региона. Санкт-Петербур, 2006.aprīlis. 

(A.Nikolajevs). 

5. „Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie aspekti‖ Daugavpils. DU. 2006.gada 

oktobris.  (A.Nikolajevs, I.Ostrovska, L.Gorbaceviča, Ļ.Nikolajeva). 

6. Augstākā izglītība 21.gs. sākumā‖. Daugavpils, 2005g.oktobris (A.Nikolajevs, 

Ļ.Nikolajeva). 

7. Religia a gospodarka, Lublin, 2005.g.maijs (A.Nikolajevs). 

8. Актуальные проблемы управления экономикой региона. Санкт-Петербур, 2005.aprīlis. 

(A.Nikolajevs). 

9. „Baltijas forums‖, 2004., 2005. Latvija, Jūrmala - Rīga (A.Nikolajevs). 
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• Inholland University Rotterdam (Nīderlande) 

• University of Glamorgan (Lielbritānija) 

•  International Business School at Vilnius University (Lietuva) 

 

15.7. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiľas programmu ietvaros 

RSEBAA ir noslēgusi divpusējus sadarbības līgumus ar sekojošām augstskolām Eiropas 

Savienības ERASMUS programmas ietvaros un ārpus Eiropas: 

1. Austrija  1. FHS Kufstein Tirol  

2. Beļģija 2. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  

3. Kipra 3. Intercollege 

4. Čehija 4. Tomas Bata University in Zlin  

5. Ķīna 5. Henan University  

6. Henan College of Finance and Taxation HCFT 

6. Dānija 7. Aarhus School of Business  

7. Igaunija 8. Estonian Business School 

8. Somija 9. Haaga University of Applied Science  

10.Kajaani Polytechnic  

9. Francija 11.École Supérieure du Commerce Extérieur 

12.Paris Graduate School of Management Group ESG 

13.ESC Troyes  

14.École de Management de Normandie 

15.Université Catholique de Lyon  

16.École Supérieure Libre des Sciences 

10.Vācija 17.European Business School   

18.Ludwigshafen University of Applied Sciences  

19.Fachhochschule Mainz - University of Applied Sciences  

20.Fachhochschule Rosenheim 

11.Gruzija 21.Caucasus School of Business  

12.Grieķija 22.Athens University of Economics and Business  

13.Lietuva 23.Vilnius Gediminas Technical University 

14.Nīderlande 24.The Inholland University 

15.Norvēģija 25.Norwegian University of Life Sciences  

16.Polija 26.Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management  

17.Krievija 27.Moscow International Higher Business School MIRBIS 

28.International Management Institute of St. Petersburg IMISP 

18.Slovākija 29.Comenius University in Bratislava  

19.Zviedrija 30.Vaxjo University  

20.Lielbritānija 31.The University of Salford  

32.University of Glamorgan 

 

Vairāki RSEBAA studenti un absolventi turpina studijas ārvalstīs:  

 Natālija Piroţenko, Svetlana Sokoļska, Dmitrijs Blumfelds, Viktorija Tvoronoviča, 

Vladimirs Širinskihs MSc Finance and International Business programmā Aarhus 
School of Business Dānijā, 

 Baiba Jaunliniľa, Ģirts Jaunpujens, Oksana Bogomolova International Management 
and Marketing bakalaura programmās INHOLLAND University Roterdamā, 

Nīderlandē, 

 Gaļina Senľikova, Maija Bērziľa bakalaura programmā Växjö University Zviedrijā. 



http://www.katho.be/
http://www.katho.be/
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ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros studēja 11 ārvalstu studenti, 2005./2006. studiju 

gadā– 19, bet 2007./2008. studiju gadā augstskolā jau studēja 42 apmaiľas studenti no 

sekojošām valstīm: 

Vācija:  8 

Somija:  1 

Austrija:  7 

Kazahstāna: 3 

Gruzija:  5 

Francija:  10 

Slovākija:  2 

Čehija:  4 

Spānija:  1 

Polija:  1 

 

RSEBAA studiju programmā “Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments”, 

kuras darbība ir uzsākta 2007./2008.studiju gada II semestrī, pagaidām nav ārvalstu studējošo 

ERASMUS programmas ietvaros.  

2008./2009. ak. gadā studijas “Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţmenta” 

programmas I kursā uzsāk divas studējošās no Krievijas. 

Savukārt, sabiedriskās attiecības un reklāmu studējošie aktīvi iesaistās ―Student buddy‖ 

aktivitātēs.Tā kā  katru semestri uz RSEBAA brauc ārzemju studenti, mūsu studenti var būt viľu 

"Student buddy", burtisks tulkojums "studentu draugs". Tas nozīmē, ka RSEBAA students 

palīdz ārzemju studentam integrēties latviešu sabiedrībā, augstskolā. 2008./2009.ak. gada rudens 

semestrī Kaspars Breidaks bija student buddy, bet nākamam semestrim jau pieteikušās Daina 

Vīksne, Zane Blašķe, Aiga Kibilde, Sintija Kronberga. Tādā veidā studējošiem ir iespējams 

papildināt un pilnveidot gan svešvalodu zināšanas, gan izvēlētajai specialitātei nepieciešamās 

iemaľas komunikācijā un menedţmentā. 
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 attīstīt un nodibināt jaunas pastāvīgas partnerattiecības ar ES valstu radniecīga 

profila augstākajām mācību iestādēm, lai sadarbotos programmu un projektu 

ietvaros. 

5. Veicināt pamatdarba RSEBAA mācībspēku īpatsvara palielināšanu studiju programmu 

īstenošanā.  

6. Paplašināt starptautisko sadarbību, veicināt akadēmiskā personāla mobilitāti. 

7. Gatavot RSEBAA akadēmiskā personāla papildināšanu no maģistrantūras spējīgāko 

studējošo vidus. 

8. Veikt ikgadēju studiju programmas novērtēšanu, sadarboties ar kvalitātes institūcijām 

Eiropā. 

9. Paplašināt starptautiskās profesionālas prakses iespējas studējošiem. 

10. Veicināt e – studijas. 

11. Regulāri organizēt studējošo dalību RSEBAA zinātniskajās konferencēs, atbalstīt 

piedalīšanos Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu rīkotajās konferencēs. 

12. Regulāri organizēt zinātniskās diskusijas, seminārus un lasījumus ar vadošiem 

speciālistiem, iesaistot tajos arī studējošos. 

13. Katru gadu veikt studiju programmas pašnovērtējumu 

14. Pilnveidot infrastruktūras nodrošinājumu: 

 iegādāties jaunas iekārtas; 

 palielināt datoru skaitu, radot plašākas iespējas studējošo un pasniedzēju 

pētnieciskajam darbam; 

 pilnveidot bibliotēkas fondus, atbilstoši studiju kursu programmām un 

jaunākajiem mācību līdzekļiem; 

 ierīkot bezvadu pieslēgumu Internetam; 

 nodrošināt studējošos ar labiekārtotu kopmītni. 

 

Pamatojoties uz galveniem virzieniem, studējošo aptauju analīzi un programmas 

īstenošanā gūto pieredzi, tika izstrādāts sekojošs bakalaura studiju programmas „Sabiedrisko 

attiecību un reklāmas menedţments‖ attīstības plāns: 

 16.1.tabula 

Pasākums Termiľš 

Bakalaura studiju programmas realizācija un attīstība  

Stratēģiskais mērķis –akreditēt programmu, palielināt studējošo skaitu 

un pilnveidot studiju procesu. 

1. Veikt studiju programmas pašnovērtējumu un stratēģisko 

plānošanu sadarbībā ar ārvalstu partneriem un darba devējiem. 

2. Pārskatīt studiju kursu saturu saskaľā ar mūsdienu prasībām. 

3. Ieviest jaunus aktuālus izvēles priekšmetus, lai dotu iespēju sekot 

mūsdienu tendencēm sabiedrisko attiecību un reklāmas jomā. 

4. Ieviest konkurences principu izvēles priekšmetiem, lai nodrošinātu 

maksimālu studiju procesa kvalitāti.  

5. Veikt kvalitātes iekšējo auditu.  

6. Izvērtēt studiju programmas satura un apjoma atbilstību tirgus 

prasībām. 

7. Lekciju konspektu, metodisko materiālu  atjaunošana. 

8. Mācību programmas elektroniski informatīvās bāzes attīstīšana. 

9. Palielināt informācijas resursu iegūšanas iespējas, paplašināšot 

bibliotēkas fondu ar specializēto literatūru. 

10. Mācībspēku apmaiľa ar sadarbības augstskolām. 

2008./2009. ak.g.  

 

Reizi gadā 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

Reizi gadā 

 

Reizi gadā 

2008.g., septembris 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 
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11.  Veikt bakalaura darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas rezultātu 

analīzi 

12.  Iesaistīt programmas īstenošanā praktizējošus, kvalificētus 

speciālistus  

 

Reizi gadā 

Nepārtraukti 

Akadēmiskā personāla zinātniski-pētnieciskais darbs un attīstība   

1.   Iesaistīt jaunus mācībspēkus, īpaši ar doktora grādu pedagoģiskajā 

procesā, radot apstākļus viľu profesionālās un pedagoģiskās 

attīstības iespējām.  

2.   Nodrošināt RSEBAA akadēmiskā personāla kvalifikācijas attīstību 

piedaloties starptautiskās konferencēs, semināros, kursos utt.. 

3. Piedalīties zinātniskos pētījumos, projektos, nodrošināt sadarbību ar 

Latvijas un ārvalstu augstskolām zinātnisko publikāciju veidošanā. 

4.  Veicināt RSEBAA mācībspēku ārvalstu pedagoģisko pieredzi, vadot 

nodarbības ārvalstu augstskolās. 

Nepārtraukti 

 

 

Nepārtraukti 

 

Nepārtraukti 

 

Nepārtraukti 

Bakalaura studiju programmas materiāltehniskā attīstība  

1. Rast iespēju paplašināt auditoriju skaitu augstskolā. 

2. Modernizēt datoru nodrošinājumu atbilstoši RSEBAA attīstības  

plānam. 

3. Palielināt RSEBAA nodrošinājumu ar audio, foto un videotehniku. 

4. Paplašināt studiju kursu nodrošinājumu ar specializētām 

datorprogrammām  

2009.g.septembris 

2009.g., septembris 

 

2009. g. 

2009./2010. ak. g. 

Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem  

1. Kopā ar Darba devēju asociāciju pētīt darba tirgu. 

2. Sadarboties ar absolventiem. 

3. Paplašināt potenciālo darba devēju skaitu 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 
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Kursa nosaukums:    FILOZOFIJA 
Kursa kods:    PHL31300  
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��    Filozofija 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��   Filozofijas vēsture 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��  2007.gada 17.decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 

kontaktstundas un bakalauru patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   14 stundas 

Semināri:  8 stundas 

Praktiskās nodarbības:  4 stundas 

Konsultācijas:   2 stundas 

Kontroldarbs:   2 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 
Kursa autore: Mg.sc.pol. �9�L�Q�H�W�D���.�D�Q�W�—�Q�H 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����Veidot studentiem izpratni un zināšanas par filozofiju, meklējot saikni ar 

katra individuālo cilvēka pasaules uzskatu sistēmu. Sniegt studentiem priekšstatu par 

filozofijas un komunikāciju zinātnes saskares punktiem, veidot aktīvu, inteliģentu 

personību, kura nākotnē spētu savā profesionālajā vidē ģenerēt idejas, izmantojot 

filozofiskās domāšanas specifiku. 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• Studenti iegūtu plašāku priekšstatu par kultūrvidē notiekošajiem procesiem. 

• Sekmētu pasaules uzskata veidošanos tā, lai veidotos radoša personība. 

• Orientētos filozofijas pamatkoncepcijās, prastu izklāstīt un pielietot to galvenās 

nostādnes. 

• Iepazītu filozofiskās un vispārējas teorētiskās domāšanas metodes, terminoloģiju un 

argumentācijas paľēmienu iemaľas to lietošanā. 

• Prastu analizēt filozofisku tekstu, izklāstīt tā saturu, argumentēti diskutēt par tekstā 

apspriesto problemātiku. 

• Apgūtu zināšanas par reklāmas un publisko attiecību saikni ar filozofiju. 

• Attīstītu spriestspējas un veicinātu jaunrades spējas 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����pamatzināšanas kultūras vēsturē, vēsturē, literatūrā.  

 

Kursa saturs: 
1. Filozofijas jēdziens, tās saturs un funkcijas. Pasaules filozofijas vēsture kā ceļš 

uz filozofiju. 

2. Redzējuma un realitātes attiecības; mītiskais un loģiskais; kultūra un 

simbolisms. 

3. Filozofijas zinātniskums. 

4. Rīcības motivācija, patiesības izpratne, formas un būtības attiecības antīkajā 

filozofijā. 

5. Filozofijas - reliģijas - zinātnes lomu attiecību konteksts. Ticības 



http://www.vusnet.ru/biblio/archive/mironov_filosofija
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856572/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2627832/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2627832/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2627832/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.jr.lv/lv/veikals/prece/?shop_id=280684
http://www.jr.lv/lv/veikals/prece/?shop_id=288375
http://www.jr.lv/lv/veikals/mekletajs/full.html?shop_search=1&shop_level1=2211&shop_field_4=149462
http://www.jr.lv/lv/veikals/mekletajs/full.html?shop_search=1&shop_level1=2211&shop_field_4=149462
http://www.jr.lv/lv/veikals/mekletajs/full.html?shop_search=1&shop_level1=2211&shop_field_4=149462
http://www.jr.lv/lv/veikals/prece/?shop_id=283748


http://www.jr.lv/lv/veikals/prece/?shop_id=182167
http://www.jr.lv/lv/veikals/prece/?shop_id=267893
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Kursa nosaukums:   KOMERCDARBĪBA 
Kursa kods:    BUS31300 

�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    2. 
Semestris:    3. 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��    Vadībzinātne  
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��   Uzľēmējdarbības vadība 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�Dtums:  2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas :   16 stundas 

Praktiskās nodarbības:  14 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 
Kursa autore: Dr.oec., asoc.prof.  Irina Kuzmina 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V����Prast novērtēt nosacījumus biznesa uzsākšanai, pamatojoties uz savu 

uzľēmējspēju pašnovērtējumu un izdarīt secinājumus par iespējām uzsākt savu biznesu un prast 

sastādīt  vienkāršu biznesa plānu. 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�������,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 
 iegūt priekšstatu par komercdarbības lomu Latvijas ekonomikā un par Latvijas 

komercdarbības attīstības pamat tendencēm; 

 iegūt priekšstatu par komercdarbības funkcionēšanas nosacījumiem un komercdarbības 

procesa būtību; 

 prast  izvērtēt nepieciešamos komercdarbības resursus; 

 iegūt iemaľas biznesa plāna sastādīšanā jauna uzľēmuma atvēršanai. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V: komerctiesības. 

 

Kursa saturs: 
1. Mazā biznesa loma ekonomikas attīstībā. 

2. Komercdarbības būtība. 

3. Komercdarbības vide. 

4. Komercdarbības resursi. 

5. Komercdarbības organizatoriskās formas. 

6. Jauna uzľēmuma radīšana. 

7. Biznesa plāns  jauna biznesa radīšanai (ģenerēšana  un biznesa ideju novērtēšana). 

 
�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Hisrich R.D., M.P. Peters. Entrepreneurship. Starting. Developing and Managing a New 

Enterprise. Boston: D. IRWIN, Inc, 1998. 

2. Stutely Richard. The definitive Business Plan. Financial Times. Prentice Hall, 2006. – 336 p. 

3. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: Изд для вузов: 6 изд. - М.: Изд корп 

Дашков и К, 2003. - 504 с. 

4. Rurāne M. Uzľēmējdarbības organizācija un plānošana. - R.: Turība, 2002. - 336 lpp. 



http://www.hbr.org/
http://www.csb.lv/
http://www.em.gov.lv/
http://www.lursoft.lv/
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Kursa nosaukums:    GRĀMATVEDĪBA  

Kursa kods:    ACC31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    2. 
Semestris:    3. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��    Ekonomika 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��   Grāmatvedības un uzskaites teorija 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��  2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem vai 3 ECTS. To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 17 stundas 

Praktiskās nodarbības: 12 stundas 

Eksāmens 3 stundas 

 
Kursa autores: Mg.vad., docente �5�D�V�D���3�•�F�H, Dr.oec., asoc.prof. Irina Kuzmina 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V����apgūt grāmatvedību kā universālu informācijas sistēmu, kura nodrošina 

finanšu atskaišu lietotājus ar nepieciešamo finanšu informāciju lēmumu pieľemšanai. 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• iegūtu priekšstatu par finanšu pārskata veidiem un daţāda tipa uzľēmumu finanšu 

pārskata saturu; 

• izprastu grāmatvedības procesa būtību un grāmatvedības uzskaites konceptuālo 

pamatu; 

• pārzinātu finanšu pārskata elementus; 

• iegūtu mazo uzľēmumu finanšu pārskata sastādīšanas iemaľas; 

• prastu interpretēt finanšu pamatrādītājus. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����komercdarbība, komerctiesības  

 

Kursa saturs: 
1. Grāmatvedības uzskaites būtība un objekti. 

2. Galvenie grāmatvedības principi un standarti. 

3. Aktīvi un pasīvi. Ţurnāls. Pārbaudes bilance.  

4. Kases grāmata. 

5. Grāmatvedības reģistri. 

6. Finanšu pārskati. 

7. Slēguma procedūras. Korekcijas (transformācijas). 

8. Darbības kapitāla kontrole. 

9. Gada pārskata sastādīšanas piemērs.  

10. Grāmatvedības uzskaites īpatnības daţādu veidu uzľēmumos. 

11. Pārskats par naudas plūsmu. 

12. Finanšu pārskatu interpretācija. 

 
�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. LR Likums Par grāmatvedību. 

2. LR Likums Gada pārskatu likums. 
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Kursa nosaukums:    KOMERCDARBĪBAS TIESISKIE ASPEKTI 

Kursa kods:    LAW41000 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:       Obligātā A DAĻA  

Studiju gads:    2. 
Semestris:    3. 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H    Juridiskā 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Qozare   Civiltiesības 

�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��  2007.gada 17.decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 
Kursa apjoms:  Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    20 stundas 

Semināri:   8 stundas 

Praktiskās nodarbības:  4 stundas 

 

Kursa autore: MPA, Mg.soc., dipl.iur., doc. Linda Piusa 
 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V�� Sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par komercdarbības tiesisko 

regulējumu.  

 
Kursa uzdevumi/Ieg�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 

 veidot izpratni par galvenajiem komercdarbību regulējošajiem tiesību institūtiem; 

 sniegt izpratni par daţādu uzľēmējdarbības formu izveidošanas un funkcionēšanas 

likumiskajiem un līgumiskajiem aspektiem; 

 attīstīt prasmes, lai iegūtās teorētiskās zināšanas studenti spētu pielietot praksē. 

 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�—�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� nav nepieciešamas. 

 

Kursa saturs: 
1. Komerctiesību jēdziens, avoti un principi, vieta tiesību sistēmā.  

2. Komerctiesību subjekti. Fiziskas un juridiskas personas, to tiesībspēja un rīcībspēja. 

3. Komercdarbības jēdziens. Komercdarbības klasifikācija (NACE). Komercdarbības 

ierobeţojumi.  

4. Komersanta jēdziens. Komersantu veidi (individuālais komersants, personālsabiedrības, 

kapitālsabiedrības). 

5. Komercreģistrs.  

6. Komersanta tiesības uz firmu un to aizsardzība. 

7. Komercsabiedrības reorganizācija un likvidācija. 

8. Maksātnespējas procedūra. 

9. Komerciālā pārstāvība un starpniecība. Prokuratūra. Parastā komercpilnvara.   

10. Komercaģents. Mākleris. 

11. Līguma jēdziens, veidi un to regulējums Civillikumā. Komercdarījumi. Atipiskie līgumi 

(līzings, faktorings, franšīze, koncesija). 

12. Komercķīla. Komercķīlas līgums. 

13. Rūpnieciskais īpašums. Preču zīmes. Reklāmas lozungs. Komercnoslēpums.  

14. Labi tikumi. Negodīga konkurence. Maldinoša reklāma. Licences līgums. 
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Kursa nosaukums:   SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA 
Kursa kods:    PSY31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��    Psiholoģija 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��   Sociālā psiholoģija  
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��  2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

bakalaurantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:    16 stundas 

Praktiskās nodarbības:   12 stundas 

Konsultācijas:   2 stundas 

Eksāmens:    2 stundas 

 
Kursa autors: Dr. psych. �0�—�U�W�L�¼�ã���9�H�L�G�H 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V����iepazīstinot ar galvenajām sociālās psiholoģijas koncepcijām, teorētiskajām 

skolām un praktiskajām metodēm, veidot studentos priekšstatu par sociālo procesu 

psiholoģiskajiem mehānismiem un attīstīt praktiskās iemaľas to analīzē, regulēšanā un 

prognozēšanā.    

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studējošie: 

• apgūst zināšanas par saskarsmes, grupas un personības sociāli psiholoģiskajiem 

raksturojumiem; 

• gūst izpratni par cilvēka uzvedības mehānismiem individuālajā un grupu saskarsmē 

un mijiedarbībā; 

• paaugstina savas spējas orientēties zinātniskajā literatūrā un informācijā, pārzināt 

galvenos teorētiskos virzienus mūsdienu sociālajā psiholoģijā un galvenās 

eksperimentālo pētījumu metodes; 

• apzinās savu individuālo spēju efektivitātes palielināšanas iespējas individuālajā un 

grupu saskarsmē un mijiedarbībā. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����nav. 

 

Kursa saturs: 
1.    Sociālā psiholoģija kā kultūras fenomens un kā zinātne. 

2. Svarīgākās individuālpsiholoģiskās īpatnības un personības sociālpsiholoģiskais 

raksturojums. 

3. Es-koncepcija. Es-tēli. Sevis iepazīšanas īpatnības. 

4. Sociālā percepcija. Iepazīšana saskarsmes procesā. Pirmais iespaids. 

5. Rūpes par paštēlu. Sociālās lomas. Statusa simboli. 

6. Uztveres tipi. Iztēle sociālajā percepcijā. 

7. Saskarsmes informatīvi komunikatīvais aspekts. Informācijas kanāli, atgriezeniskā 

saite, aktīvā klausīšanās. 

8. Indivīda priekšstati un sociālā uzvedība. 

9. Sociālās uzvedības motīvi. 

10.  Psiholoģiskie aizsargmehānismi saskarsmē. 

11. Personības struktūrdaļas un to izpausmes saskarsmē. 



http://www.voppsy.ru/news.htm
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14. Ievads projektu vadībā: projekta plānošana, īstenošana un pabeigšana. 

 
�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. Forands, I. Vadītājs un vadīšana. Kamene, Rīga, 1999. 

2. Vadībzinības rokasgrāmata R. Helera redakcijā. Zvaigzne ABC, Rīga, 2004. 

3. Praude, V., Beļčikovs, J. Menedţments. Vaidelote, Rīga, 2001.   

4. Ukolovs, V., Mass, A., Bistrjakovs, I. Vadības teorija. Jumava, Rīga, 2006. 

 
�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1.Kalve, I. Pārmaiľu vējos. BA Turība, 2005  

 

�ä�X�U�Q�—�O�L���X�Q���F�L�Wa prese:   
 

1. Business Week 

2. The Economist 

3. Harvard Business Review 

 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: situāciju analīzes, prezentācijas), testiem un noslēguma pārbaudes 

darba (rakstiskā formā).  

Studiju kursā tiek sniegtas gan teorētiskās pamatzināšanas, gan uzsvērta izpratne un 

zināšanu praktisku pielietošana. 

 
�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiāli PowerPoint 

vai pdf. formātā, situācijas analīzei); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupās: situācijas analīze un prezentācija; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, testi noslēguma eksāmens. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
Novērtēšanas forma:     Skaits:  Īpatsvars: 
darbs grupās (situācijas analīze un prezentācija)   1  30% 

testi      1  10% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 

noslēguma eksāmens    1  50% 
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� angļu. 

 

Aktualizēts: 10.11.2008. 
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Kursa nosaukums:    BIZNESA KOMUNIKĀCIJA: 

 ANGĻU VALODA 

Kursa kods:    ENG31200 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:     Obligātā  A DAĻA 

Studiju gads:    1. un 2. 
Semestris:    1., 2., 3. 

�=�L�Q�—�W�Qes nozare:    Valodniecība 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��   Lietišķā valodniecība 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��  2007.gada 17.decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 6 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 96 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Praktiskās nodarbības:  93 stundas 

Eksāmens:    3 stundas 

 
Kursa autores: Mg. Paed., MBA Vineta Apse; Mg. phil. �,�Q�—�U�D���'�L�P�S�H�U�H 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V����Paplašināt studentu zināšanas par biznesa pasauli, iztirzājot ar viľu izvēlēto 

specialitāti saistītas tēmas, izmantojot angļu valodu kā līdzekli informācijas iegūšanai un 

zināšanu paplašināšanai.  

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie 

• paplašinātu savu vārdu krājumu speciālajā terminoloģijā; 

• apgūtu vārdkopas un idiomātiskus izteicienus un to lietojumu atbilstoši angļu valodas 

gramatikas likumiem, kā arī kontekstam un teksta stilam; 

• pilnveidotu rakstiskās un mutiskās valodas un komunikatīvās kompetences, izskauţot 

kļūdas, kas traucētu saziľas procesu vai radītu aplamu iespaidu; 

• pilnveidotu prasmi uzstāties auditorijas priekšā, runājot angļu valodā; 

• gūtu ieskatu ar specialitāti saistītos jautājumos, gatavojoties un piedaloties 

nodarbībās; 

• spētu piedalīties diskusijās, apsprieţot ar specialitāti saistītus jautājumus angļu 

valodā; 

• iepazītu daudzkultūru pasauli un apgūtu prasmi ar izpratni un iecietību uztvert 

citādību; 

• apgūtu informācijas atrašanas veidus un paľēmienus; 

• sagatavotos patstāvīgai sevis pilnveidošanai turpmākajā dzīvē. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����pamatzināšanas un prasmes angļu valodā. 

 

Kursa saturs: 
1.  Market and market research. 

2.  Market segmentation. 

3.  Competition. 

4.  Marketing and marketing mix. 

5. Product and packaging. 

6. Price and distribution. 

7.  Promotions and promotional mix. 

8.  Advertising. 







© RSEBAA, 2009                profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

 

 144 

Kursa nosaukums:    IEVADS REKLĀMĀ 
Kursa kods:    ADV31300  
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    2. 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��    Ekonomika 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��   Tirgzinība 

�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��  2007.gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un  

  studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   20 stundas 

Semināri:   8 stundas 

Konsultācijas:  2 stundas 

Eksāmens:  2 stundas 

 
Kursa autore: Mg. sc.com., �/�D�L�O�D���2�]�R�O�L�¼�D 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����strukturētā veidā sniegt zināšanas par reklāmas veidiem un līdzekļiem, reklāmas 

nozīmi un lomu mārketingā.  

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V���� 
• Sniegt zināšanas par reklāmas izveides principiem, par reklāmas izteiksmes līdzekļiem, par 

reklāmas aģentūru struktūru un darbības principiem;  

• Sekmēt studentu praktizēšanos reklāmas veidu noteikšanā. 

 
�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Masu komunikācijas teorijas. 

 
Kursa saturs: 

1. Mūsdienu reklāmas klasifikācija. 

2. Reklāmas bizness: Reklāmdevēji. Uzľēmumu reklāmas nodaļas. Attiecības ‗‘klients-

aģentūra‘‘. 

3. Marketinga un reklāmas komplekss.  

4. Patērētāja uzvedība un segmentācija. 

5. Mērķauditorija. 

6. Preces noieta un reklāmas izpēte. Mārketinga un reklāmas plānošana. 

7. Reklāmas radošums. Reklāmas tekstu radīšana. 

8. Radošā raţošana. 

9. Masu informācijas līdzekļi: drukātie un elektroniskie līdzekļi. Tiešais pasts un vides 

reklāma. 

10. Preces noieta stimulēšana. 

11. Reklāmas speciālie veidi. 

12. Vietējā reklāma. Korporatīvā reklāma. 

13. Nekomerciālā reklāma. 

14. Sociālā reklāma. 

15. Starptautiskā reklāma. 

16. Reklāmas efektivitātes mērījumi. 



javascript:ViewSingleRecord(9100533)
javascript:HyperSearch('Advertising%20as%20communication',%20'TI')
javascript:ViewSingleRecord(5022708)
javascript:ViewSingleRecord(5290312)
javascript:ViewSingleRecord(5140613)
javascript:ViewSingleRecord(5011173)
javascript:ViewSingleRecord(5136709)
javascript:HyperSearch('The%20discourse%20of%20classified%20advertising%20:%20exploring%20the%20nature%20of%20linguistic%20simplicity',%20'TI')
javascript:HyperSearch('The%20discourse%20of%20classified%20advertising%20:%20exploring%20the%20nature%20of%20linguistic%20simplicity',%20'TI')
javascript:ViewSingleRecord(5245918)
http://www.adage.com/
http://www.canneslions.com/
http://www.festival.ru/
http://www.goldendrum.com/


© RSEBAA, 2009                profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

 

 146 

 

Kursa nosaukums:   IEVADS SABIEDRISKAJĀS ATTIECĪBĀS 

Kursa kods:   PRR31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 
Semestris:   1. 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Ekonomika  

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Tirgzinība 

�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   18 stundas 

Semināri:  6 stundas 

Praktiskās nodarbības: 8 stundas 

Konsultācijas:  2 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 
Kursa autore: Mg. sc. soc. Lidija Semjonova lidijache@gmail.com 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V�� sniegt studentiem priekšstatu par SA jēdzienu, funkcijām un nozīmi 

veiksmīgai organizācijas attīstībai.  

Kursa uzdevum�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V: iepazīstināt studentus ar: 

• SA vietu mārketinga komunikācijās; 

• SA būtību un nozīmi; 

• daţādām SA jēdziena izpratnēm; 

• publiskās domas jēdzienu; 

• personības un organizācijas imidţa un reputācijas jēdzieniem; 

• imidţa un reputācijas veidošanu un izmainīšanas metodēm. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�—�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����- 

 

Kursa saturs: 
1. SA marketinga komunikāciju sistēmā. 

2. SA būtība. Visplašāk izplatītās SA priekšmeta definīcijas. SA funkcijas – RACE-

ROSIE sistēma. Divi SA speciālistu darbības virzieni: pētīšana un iedarbība.  

3. SA mērķis. SA nepieciešamība mūsdienu lietišķajā un valdības dzīvē. 

4. SA līdzīgie jēdzieni: propaganda, reklāma, lobisms. 

5. SA speciālists šodien. SA speciālistam nepieciešamās zināšanas, īpašības un 

iemaľas. Prasības SA speciālistiem. 

6. Publiskā doma, imidţs un reputācija. Publiskās domas definīcija. Publiskās domas 

veidošana. Publiskās domas īpašības. Pētījumi. 

7. Personības un organizācijas imidţs un reputācija. 

8. Imidţa un reputācijas veidošanas un izmainīšanas metodes. Imidţa pamata 

veidošana. Ārējā imidţa veidošana. Iekšējā imidţa veidošana.  

9. Menedţments Sabiedriskajās attiecībās. Plānošana. SA mērķi. SA koncepcijas 

sagatavošana. Budţets. 

 
 

mailto:lidijache@gmail.com
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�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Veinberga S. Publiskās attiecības. Teorija un prakse. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. - 

327. lpp.  

2. Katlips M., Senters A. H., Brūms G. M. Sabiedriskās Attiecības. - Rīga: Avots, 2002. 

g., - 763. lpp.  

Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик Рилейшнз. Теория и практика. (Effective 

Public Relations). - Издательство: «Вильямс», 2000. - 624 с. 

3. Broom G. Cutlip and Center's Effective Public Relations (10th Edition) (Effective 

Public Relations). – Prentice Hall, 2008. – 504 p. 

4. 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. - Willey, 

2008. – 320 p. 

5. Wilcox D. L., Cameron G.T. Public Relations: Strategies and Tactics (9th Edition). – 

Allyn&Bacon, 2008. – 612 p. 

6. Гунаре М. Л. Толковый словарь для PR-менеджеров. – Рига, 2005. – 284 с. 

7. Доскова И.С. Public Relations. Теория и практика. – Альфа-Пресс, 2007. – 152 с. 

8. Игнатьев Д. Бекетов А. Настольная энциклопедия Public Relations. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2004 – 496 с. 

9. Сайтел Ф. П. Современные паблик рилейшнз. – М.: ИНФА-М, 2002. - 592 с. 

10. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью: теория и практика: 

Учебное пособие. - М.: Дело, 2003. - 496 с. 

�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Геккина Е. Н. Public Relations, Паблик Рилейшнз, PR, далее пиар… - 

http://vybory.org/articles/444.html 

2. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. - СПб.: 

Питер, 2000. - 224 с. 

3. Почепцов Г.Г. Паблик Рилейшнз, или Как успешно управлять общественным 

мнением. – М.: Центр, 2004. – 336 с. 

4. Толкачев А.Н. … Организуя PR своего бизнеса. – М.: Эксмо, 2008. – 176 с. 

5. Федотова Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение: Учебное пособие, 

пер.  Издательство «Питер», 2003. - 352 с. 

6. Шарков Ф. И. Современные маркетинговые коммуникации. Словарь-

справочник. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 352 с. 

 
Studiju metodes:  
 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; prezentācijas), 

konsultācijām un noslēgumā – rakstisks eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 
 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

http://vybory.org/articles/444.html
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Kursa saturs: 
I semestrī 

1. Valodas situācija Latvijā. Valodas politika Latvijā. Latviešu valodas 

statusa valstiskā nodrošināšana. Valsts valodas likums. 

2. Valsts valodas likums un ar to saistīto MK noteikumu aktualitātes 

sabiedrisko attiecību speciālistu profesijā.  

3. Valodas normas, to varianti; valodas standartizācija, stabilitāte un 

mainīgums. Latviešu valodas raksturojums 21. gs. kontekstā: leksikas 

daudzslāľainība un valodas līdzekļu funkcionālā aprite. 

4. Latviešu valodas eksistences formas: izloksnes, literārā valoda, 

sociolekti, ikdienas sarunvaloda. Vārda prestiţs un norma  kā vēsturiski 

mainīga kategorija. 

5. Pārbaudes darbs. 

6. Reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālista bagāts un atbilstošs vārdu 

krājums – veiksmīgas profesionalitātes pamats. Vārdu izvēles 

problēmas. Nomenu lietošanas problēmgadījumi.  

7. Vārdu formu saistījums dzimtē un skaitlī: profesijas, tituli, goda 

nosaukumi, zinātniski grādi un amati. 

8. Īpašvārdu specifika, vārdu un uzvārdu lietošana. Citvalodu īpašvārdu 

transkripcija. 

9. Pronomenu lietojuma aktualitātes: uzrunas formas un kultūra, 

paralēlformas, stilistiskās iespējas. 

10. Verbu  un divdabju lietošanas  galvenie problēmgadījumi. Tipiskākas 

kļūdas vārdu izvēlē un rakstībā. Leksiskā sinonīmija  un atbilstošas 

izteiksmes lietojums. 

11. Palīgvārdu lietojuma nozīme  un iespējas. 

12. Pārbaudes darbs. 

13. Pareizruna. Teksta pareizruna un saprotamība. Teikuma, vārdu, zilbes un 

skaľu pareizruna. Dialekta vieta valodā attiecībā pret valodas literāro 

variantu. 

14. Publiskā runa un retorika. Publiskās runas pamatţanri. Priekšnoteikumi 

veiksmīgam darbam ar auditoriju. 

15. Runas vingrinājumi dikcijas uzlabošanai.  Praktisks seminārs. 

 

II semestrī 

1. Funkcionālo stilu daudzveidība, raksturojums un lietojums: pieeju un 

vērtējumu attīstība. 

2. Latviešu valodas stilu vēsture. Latviešu literārās valodas stili, to lietojuma 

jomas un tekstveidnes īpatnības. 

3. Daţādu stila paraugu analīze. Atšķirīgu plašsaziľas līdzekļu valodas stila 

salīdzinājums. 

4. Valodas nomēšana daţādos stilos. Autora valoda un laikmeta un vides 

ietekme uz to. Kodificētās valodas normas un latviešu valodas 

funkcionālie stili. 

5. Zinātniskais valodas stils. Terminu vārdnīcas un to izmantošana. Latviešu 

valodas zinātniskā stila vēsturiskās īpatnības.  

6. Zinātniskā stila raksturojums studentu zinātniskajos darbos. 

  Praktisks seminārs. 
7. Zinātnisku tekstu valodas analīze. Praktisks seminārs. 
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14. Atgriezeniskā saite. 

15. Komunikācijas saturs. Teorijas, kas skaidro ietekmi uz saturu. 

16. Komunikācijas saturs II. 

 

 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. McQuail D. Mass Communication Theory: An Introduction. 2005. 

2. McQuail D., Windhal S. Communication Models For The Study Of Mass 
Communications. – 2nd ed., 1993. 

3. De Fleur M.L., Ball-Rokeach S.J. Theories Of Mass Communication. – 1982. 

4. Ф.И.Шариков Основы теории коммуникации. – М.: 2004. 

  

Papildlit�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Griffin E.A. A First Look At Communication Theory. – 4th ed., 2000.  

2. Severin W.J., Tankard Jr.J.W. Communication Theories: Origins, Methods And Uses 
In The Mass Media. – 4th ed., 1997. 

3. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 4-e международное издание. – 

Спб., M.: 2003. 

4. Яковлев И. Ключи к общению. – M.:2008. 

5. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – M.:2006. 

 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem (rakstiski veikta 

komunikācijas fenomenu analīze), un noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, liekot uzsvaru uz šo zināšanu 

praktisku pielietošanu. 

 
�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 

 
Kontroles formas: praktiskais mājas darbs, kontroldarbs, aktivitāte un līdzdalība semināros, gala 

eksāmens. 

 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V���N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X���L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�����N�X�U�V�D���Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D���V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Nepieciešama pozitīva atzīme 

gala vērtējumā. Izliekot gala atzīmi, tiek ľemtas vērā visas semestra laikā iegūtās atzīmes, 

turklāt visi darbi veicami obligāti. Neveicot kādu no darbiem, students vērtējumu nesaľem. 

Semestra vidū studenti raksta kontroldarbu, bet semestra beigās – eksāmenu. Semestra laikā 

studenti veic arī patstāvīgo mājas darbu (atsevišķu komunikācijas fenomenu analīze), par kura 

tematu un nosacījumiem pasniedzējs paziľo atsevišķi. 

 

Semestra gala atzīmi (100 %) proporcionāli veido: 

 

kontroldarbs – 30 % 

patstāvīgais mājas darbs – 30 % 

eksāmens – 40 % 
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� latviešu. 

 

Aktualizēts:  16. 10. 2008. 
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Kursa nosaukums:   DATORTEHNOLOĢIJAS 
Kursa kods:    INF31300 

�.�X�U�V�D���G�D�º�D��    Obligātā A DAĻA  
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1. 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H    Datorzinātne 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H   Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V����  2007.gada 16.jūnijā 
�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D��kursu:  Informātikas un matemātikas katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3ECTS). To veido 32 kontaktstundas un  

 studentu patstāvīgās studijas.  

 

Lekcijas:   12 stundas 

Praktiskās nodarbības:  20 stundas 

 
Kursa autore: Dr. oec. �,�Q�—�U�D���9�¯�N�D 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V: Sniegt nepieciešamās zināšanas, pilnveidot datortehnoloģiju izmantošanas 

prasmes sabiedrisko attiecību un biznesa komunikāciju jomā, sagatavojot 

dokumentus un prezentācijas. 

 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�������,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V:  

 sniegt zināšanas par MS Word paplašinātajām iespējām un veidot prasmi  

to izmantot dokumentu noformēšanā un to pārvaldīšanā, kā arī lietišķajā korespondencē; 

 sniegt zināšanas un veidot prasmi datu apstrādē, izmantojot MS Excel; 

 sniegt zināšanas un veidot prasmi prezentāciju sagatavošanā, izmantojot MS Power Point; 

 veidot prasmi meklēt, apkopot  informāciju Internet datortīklā.; 

 veidot prasmi komunicēt, izmantojot modernās datortehnoloģijas. 

 
�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�—�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V: Informātikas pamati vidusskolas līmenī. 
  

Kursa saturs: 
1. Tekstu procesori. MS Word. 

2. Dokumenti un to izveidošana. 

3. Teksta izvietošana slejās. 

4. Darbs ar tabulām teksta redaktorā. 

5. Teksta redaktora grafiskie līdzekļi.  

6. Lauku izmantošana teksta dokumentu sagatavošanā. 

7. Sērijveida dokumenti. 

8. Lielu dokumentu sagatavošana. 

9. Tabulu procesors. Pamatjēdzieni. MS Excel. 

10. Galvenie darba reţīmi. 

11. Aprēķini tabulās. Funkcijas, to izmantošana. 

12. Tabulu noformēšana. 

13. Grafiku  un diagrammu veidošana.  

14. Prezentāciju veidošana ar Microsoft PowerPoint. 

15. Internet. Informācijas meklēšana un saglabāšana. 

16.  Dokumentu publicēšana Internet tīklā. 
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17. Elektroniskais pasts.  
 
 
�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Augucēvičs J. Ievads datorzinībās: I daļa. R.: Turība, 2001.- 100 lpp. 

2. Dukulis I. Apgūsim jauno Power Point. R.: Turība, 2006. - 144 lpp. 

3. Murāne D., Sataki K. Microsoft Word 2000 no A līdz Z. R.: DZC (Datorzinību Centrs), 

2000.– 136 lpp. 

4. Dukulis I. Apgūsim jauno Word. R.: Turība, 2005. - 168 lpp. 

5. Dukulis I. Apgūsim jauno EXCEL. R.: Turība, 2004. - 176 lpp 

6. Treiguts E. Ievads datorzinībās: II daļa. R.: Turība, 2000.– 80 lpp. 

7. Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi. R.: Turība, 

2005.– 180 lpp. 

8. http://office.microsoft.com/lv-lv/getstarted/HA100738731062.aspx 

 

�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Sataki K. Microsoft Windows 2000 Professional no A līdz Z. R.: DZC (Datorzinību Centrs), 

2001.- 136 lpp. 

2. Беленький Ю., Власенко С. Мicrosoft Word 2000 в подлиннике. Наиболее полное 

руководство.–Дюсселдорф –Киев –Москва– Санкт– Петербург, 1999. 

3. Microsoft Office 2000. М., 1999. 

4. Microsoft Word. Шаг  за шагом. M.:Версия, 2002. 

5. Рабин Ч. Эффективная работа с MS Word 2000. СПб: Питер, 2001. – 944 с. 

6. Стинсон К. Эффективная работа с Windows 2000 Professional. СПб: Питер, 2001. - 864 

c. 

7. Хелворсон М. Эффективная работа с MS Office 2000. СПб: Питер, 2000. - 1232 c. 
 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām un praktiskām nodarbībām kurās studenti mācās 

pielietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, kas ļauj kursa teorētiskās zināšanas izmantot 

praksē. 

 
�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: eksāmeni, patstāvīgie darbi. 
 

�.�X�U�V�D���Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D���V�W�U�X�N�W�Ì�U�D�� 
Novērtēšanas forma  Skaits   Īpatsvars 
patstāvīgie darbi   1   50% 
ieskaite    1   50% 

 
�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D��   latviešu. 

Aktualizēts:  28. 10. 2008. 
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Kursa nosaukums:    ŢURNĀLISTIKAS PAMATI 

Kursa kods:    COR31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��    Komunikāciju zinātne 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��   Komunikācijas teorija 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��  2007. gada 17.decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 (vai 3 ECTS) kredītpunktiem. To veido 32 kontaktstundas un studentu 

individuālais darbs literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavošanai. 

Lekcijas:   20 stundas 

Semināri:  8 stundas 

Kontroldarbs  2 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 
Kursa autors: Dr. paed.. Aleksandrs Gusevs 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����Veidot iemaľas analizēt, apkopot informāciju, novērtēt tās pārraidīšanu daţādos 

medijos ( prese, radio, TV, internets). 

Izkopt prasmi konstruēt masu komunikācijas tekstus, scenārijus. 

 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V���� 
 
 Radīt priekšstatus par ţurnālistikas lomu mūsdienu pasaulē, par to iedarbību uz 

sabiedrības attīstību, par mediju organizācijas principiem. 

 Iepazīties ar ţurnālista darba specifiku daţādos masu medijos ( prese, TV, radio). 

 Iepazīties ar ţurnālistikas pamatprincipiem un ētiku. 

Radīt priekšstatus par saistību starp ţurnālistiku, sabiedriskajām attiecībām, 

menedţmentu un reklāmu. 

 Iepazīties ar ţurnālistikas tekstu veidošanas īpatnībām. Mācīt sagatavot ţurnālistiska 

rakstura tekstus. 

 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����nav. 

 

Kursa saturs: 
1. Kursa saturs, struktūra, uzdevumi. 

2. Daţādu funkcionālo stilu izmantošana ţurnālista darbā. 

3. Ţanru daţādība ţurnālistikā: redkolēģijas sleja, informācija, tematiskā avīzes, TV, 

radio vai     ţurnāla lappuse,  reportāţa, eseja, apraksts, recenzija, intervija, komentējoša 

rakstura materiāli  (ievadraksts, komentārs, redakcijas viedoklis), analītiska rakstura 

raksts, kritika, humors, kultūras un sporta apskats, ţurnālista „izmeklēšana, „apaļš galds‖ 

un citi. 
4. Rakstīšanas pamatprincipi, materiāla iecere un tapšanas stadijas.  
5. Raksta struktūra, kompozīcija, siţets, stils. 
6. Virsraksts . TV vai radio- programmas nosaukums.  

7. Avīţu un ţurnālu rubriku specifika. TV un radio-rubriku ( nosaukumu), programmu 

savdabība. 
8. Tekstu specifika daţādos medijos. Preses „valoda.‖ TV  „valoda.‖ Radio „valoda‖. 
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Kursa nosaukums:  NEVERBĀLĀ KOMUNIKĀCIJA 
Kursa kods:   NEV31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Ierobežotās  izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    1. 
Semestris:   1. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Komunikāciju nzinātne  
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Komunikācijas teorija 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17.decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   16 stundas 

Semināri:  6 stundas 

Praktiskās nodarbības: 6 stundas 

Konsultācijas:  2 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 
Kursa autore: Mg. sc. soc. Lidija Semjonova 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V�� veidot studentiem priekšstatu par neverbālo komunikāciju, tās nozīmi 

personiskajos un lietišķajos kontaktos. 

Kursa uzdevum�L���,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V:  
• Sniegt priekšstatu par neverbālo komunikāciju, tās funkcijām. 

• Iepazīstināt ar neverbālās komunikācijas zīmju sistēmu. 

• Sniegt izpratni  par cilvēka reprezentatīvām sistēmām un to nozīmi neverbālajā 

saskarsmē. 

• Sniegt izpratni par neverbālās komunikācijas nozīmi sabiedrisko attiecību sistēmā. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�—�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����- 

 

Kursa saturs: 
1. Neverbālā komunikācija. Definīcija. Neverbālās komunikācijas zīmju sistēmas. Neverbālo 

izteiksmes līdzekļu funkcijas saskarsmē. Neverbālā saskarsme. Neverbālā uzvedība. 

Neverbālo vēstījumu veidi. 

2. Ţesti. Ţestu kategorijas. Pozitīvi un negatīvi ţesti. Ţesti daţādās pasaules vietās. Pie sejas 

pieliktu roku ţesti. Krāpšana, melošana, šaubas. Lēmumu pieľemšanas ţesti. 

Rokasspiediens. 

3. Ţesti adapteri un emblēmas. Roku barjeras. Kāju barjeras. Galvas ţesti. Galvas 

pamatstāvokļi. Agresivitātes un gatavības ţesti. 

4. Pozas. Pozu kategorijas: tuvināšanās, attālināšanās, izplešanās un sašaurināšanās. 

Atvērtās un slēgtās pozas. 
5. Mīmika. Sejas ekspresija. Acu skatiens. Skatiena virziens. Cilvēka seja. Mīmikas 

ekspresijas uzdevums. Cilvēka galvenās emocijas. Acu skatiena nozīme saskarsme. 

Skatienu veidi. Smaids un smiekli.  

6. Cilvēka reprezentatīvās sistēmas. Vizuālais kontakts. Vizuāli, audiāli, kinestētiķi. Acu 

kustības. Pieejamības atslēgas. Ka pārvarēt neizpratni. Smadzeľu pusloţu specializācija. 

Ķermeľa tipi. Predikāti. 
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Kursa nosaukums:   PĀRLIECINOŠĀS KOMUNIKĀCIJAS PAMATI 
Kursa kods:  COM31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��    Komunikāciju zinātne 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��   Komunikācijas teorija 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��  2007.gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido  kontaktstundas un  

studentu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:  22 stundas 

  Semināri: 6 stundas 

Konsultācijas: 2 stundas 

    Eksāmens: 2 stundas 

 
Kursa autore: Mg. sc.com., �/�D�L�O�D���2�]�R�O�L�¼�D 
 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V���� 
Sniegt zināšanas pārliecināšanas komunikācijas teorijās un par to pielietojumu reklāmas un sabiedrisko 

attiecību komunikācijās. 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V���� 
Sniegt zināšanas par atšķirīgām teorētiskām pieejām (propaganda, pārliecināšana, pierunāšana, 

manipulācija). 

Saprast pamatjēdzienu definīcijas un pārliecinošās komunikācijas bāzes faktoru lomu. 

 
�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Ievads reklāmā un Sabiedriskās attiecības. 
 

Kursa saturs: 
1. Sociālā ietekme un tās saistība ar pārliecināšanas komunikāciju. 

2. Pārliecināšanas komunikācijas teoriju bāzes faktori un definīcijas. 

3. Propagandas un manipulācijas modeļi un teorijas. 

4. Propagandas modeļi un teorijas.  

5. Aristoteļa retorikas teorija. 

6. Attieksmes trīs komponentu modelis. 

7. Attieksmes funkcijas pārliecināšanas komunikācijā. 

8. Kultūras priekšnoteikumi pārliecināšanas komunikācijā. 

9. Simbolu lietojums pārliecināšanas komunikācijā un tā analīzes instrumenti. 

10. Simbolu lietojums reklāmas vēstījumos.  

11. Realitātes interpretācija cilvēku domāšanā. Personības konstruktu teorija. 

12. Kognitīvās disonanses teorija. Atributēšanas teorija. 

13. Pārliecināšanas komunikācijas procesa premisas. Sociālās mācīšanās teorija. 

14. Kognitīvās iesaistes (informācijas detalizētās apstrādes) teorija (ELM modelis). 

15. Pārliecināšanas komunikācijas kampaľas.  
16. Argumentācijas teorijas. Empīriskā, teorētiskā, konteksta argumentācija. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Dillard, J. P., Pfau, M. The Persuasion Handbook. Development in Theory and Practice. 

Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications, 2002. 
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9. Socioloģijas nozares (pēc izvēles): ģimenes socioloģija, laulības socioloģija, 

kultūras socioloģija, izglītības socioloģija, vadības socioloģija, 

etnosocioloģija, genderu socioloģija, darba socioloģija, sabiedriskās domas 

izpētes socioloģija. 

 
�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.,1996. 

2. Krieviľš V. Izglītības socioloģija.R.,1996. 

3. Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R., 2002. 

4. Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. R.,2006. 

5. Smits Entonijs D.Nacionālā identitāte.R,1997. 

6. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.,1997. 

7. Vorobjovs A.Sociālā psiholoģija.-R.,2002. 

8. Giddens Anthony Sociology. Oxford: Polity, 2001. 

9. Добреньков В.И., Кравченко А.И.Методы социологического исследования. М., 

2004. 

10. Тадевосян Э.В.Социология. М., 1999. 

11. Тощенко Ж.Т. Социология. М., 2005. 

 

Studiju metodes:  
Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības. Lai 

rosinātu studentus domāt par problēmām sabiedrībā un meklēt risinājumus, plaši tiek 

praktizētas diskusijas un grupu darbs. Jebkura nodarbība ir interaktīva. Padziļinātai 

patstāvīgai jautājumu izpētei tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi. Liela vieta ir ierādīta 

praktiskiem vingrinājumiem. 

 
�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, uzdevumi 

grupu un individuālajam darbam); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: testi, kontroldarbs, patstāvīgi darbi, rakstiska ieskaite. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:   Skaits:   Īpatsvars: 

Kontroldarbs     1   40% 
Patstāvīgie darbi     2   10% 

Ieskaite     1   50% 
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D��  latviešu. 

 

Aktualizēts:  01.09.2008. 
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Kursa nosaukums:   SASKARSMES PSIHOLOĢIJA GRUPĀ 

Kursa kods:   PSY31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:   1. 
Semestris:   2. 
Z�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Psiholoģija 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Sociālā psiholoģija 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007.gada 17.decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 1 kredītpunktiem (vai 1,5 ECTS). To veido 16 kontaktstundas un 

bakalaurantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   1 stunda 

Praktiskās nodarbības:  14 stundas 

Konsultācijas:  1 stunda 

 
Kursa autors: Dr. psych. �0�—�U�W�L�¼�ã���9�H�L�G�H 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����nostiprināt studentu zināšanas par sociālpsiholoģiskajiem fenomeniem grupā, 

praktiski konstatēt savas sociālās uzvedības īpatnības un veidot iespējamos korekcijas 

plānus, kā arī radīt izpratni par grupas attīstības procesiem un to vadīšanu.  

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studējošie: 

• padziļina iapratni par cilvēka uzvedības mehānismiem individuālajā un grupu 

saskarsmē un mijiedarbībā; 

• attīsta spējas izprast un analizēt savas izjūtas un sajūtas, izteikt tās vārdos; 

• mācās sniegt atgriezenisko saikni grupas dalībniekiem un vadītajiem; 

• pilnveido savu savstarpējo attiecību sistēmu savas grupas un lietišķajā saskarsmē;  

• apgūst grupas vadīšanas metodes. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����sociālajā psiholoģijā. 

 

Kursa saturs: 
1.    Grupu dinamika un procesi mazajās grupās. 

2.   Komandas dalībnieku mērķi un lomas. 

3.   Spēle kā darbības veids. Iepazīšanās spēles. Grupu spēles. 

4. Problēmsituāciju risināšana grupās. 

5. Grupu un starpgrupu sociāli psiholoģiskie fenomeni. 

6. Lēmumu pieľemšana grupā. 

7. Grupas normas un vērtības, to ietekme uz grupas darbību un personību. 

8. Kolektīvā uzvedība. 

9. Grupas vadītāja profesionālās prasmes. 

 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1.  Gudjons H. Spielbuch Interaktions-Erziehung.- Klinkhardt, 1990. 

2.  Миллер С. Психология игры.- СПб.:  Университетская книга, 1999. 

3.  Петровская Л.A. Компетентность в общении.- М., 1989. 

4.  Рудестам К. Груповая психотерапия.- СПб.:  Питер, 2000. 

5.  Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии.- СПб.:  Питер, 2000. 

 



http://www.voppsy.ru/news.htm


mailto:lidijache@gmail.com
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6. Anketēšana. 

7. Anketas kontrole un aprobācija. 

8. Intervija. 

9. Dziļā intervija.  

10. Dokumenti. 

11. Dokumentu analīze. 

12. Kontentanalīze. 

13. Kursa darba struktūra un noformēšana. 

14. Fokusgrupa. 

15. Argumentācija. 

16. Politisku pētījumu metodes. 

17. Sagatavošanās kursa darba aizstāvēšanai. 

 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
 
1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: mācību grāmata augstskolu 

sociālo zinātľu studiju programmu studentiem. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2008. – 349 lpp. 

2. Ozoliľa Nucho A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. – Rīga: RaKa – 2003. 

3. Rosa Dţ. Spoţa darba intervija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 152 lpp. 

4. Clayman S., Heritage J. The News Interview. UK, Cambridge, 2002. 

5. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. Research Methods in the social sciences. 5
th

 ed. 

– London: Arnold, 2005. – 600 p. 

6. Robson C. How to do research project: a guite for undergraduate students. – London: 

Black well Publishing – 2007, 159 p. 

7. Stewart D., Shamdasani P.N., Rook D.W. Focus groups: theory and practice. 

Thousand Oaks, Ca London, New Dehli: Sage Publication, 2007. – 188 p. 

8. The Sage handbook of political advertising. – Thousand Oaks, London, New Dehli: 

Sage Publication, 2006. – 492 p. 

9. Белановский С.А. Глубокое интервью. Москва: 2001. 

10. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. – 

Москва: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К». – 2004. 

11. Лукина М. Технология интервью. Учебное пособие. – Москва: 2003. 

12. Сили Дж. Как написать доклад. - Москва: АСТ – Астрель, 2004. – 112 c. 

13. Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов. – Москва: 

Флинта: Наука, 2005. – 94 c. 

14. Эко У. Как написать дипломную работу. – Москва: Изд-во «КДУ», 2004. – 239 

c. 

 
Papildlitera�W�Ì�U�D�� 

 
1. Day R.A., Gastel B. How to Wright and Publish a Scientific Paper. – Westport, 

Connecticut, London: Greenwood Press, 2006 – 302 p. 

2. Theoretical frameworks in qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publication, 

2006, 207 p. 

3. The power of survey design. Washington, DC. World Bank, 2006, 262 p 

4. Дэвис Д. Дж. Исследование в рекламной деятельности: теория и практика: Пер. 

с англ. – Москва: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 864 с. 

5. Сикевич З. В. Социологическое исследование: практическое руководство. – 

СПб.: Питер, 2005. – 320 с. 

6. Черчилль Г.А. Якобуччи Д. Маркетинговое исследование. – СПб.: Издательский 







http://www.socialpsychology.org/
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Kursa nosaukums:   VIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS PAMATI 

Kursa kods:   VIZ31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:   3. 
Semestris:   5.,6. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Mākslas zinātne 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Teātra un kino vēsture un teorija 

�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un      

studentu patstāvīgais darbs. 

Lekcijas:   24 stundas 

Semināri:  6 stundas 

Praktiskās nodarbības: 28 stundas 

Konsultācijas:  2 stundas 

Ieskaite, eksāmens: 4 stundas 

 
Kursa autors: lektors �-�—�Q�L�V���0�L�O�E�U�H�W�V 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����attīstīt spējas īstajā brīdī, vietā un veidā fiksēt objekta vai notikuma vizuālo tēlu, 

izmantot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, pakļaujot tos savam skatījumam. 

 
�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 

�,���V�H�P�H�V�W�U�¯ 
Organizēt kadrus, veidojot uzstādījumus ar daţāda rakstura apgaismojumu.  
Veikt praktiskos fotografēšanas darbus brīvā dabā un interjerā, pielietojot daţādu foto 

aparatūru un optiku šo uzdevumu izpildē. 

�,�,���V�H�P�H�V�W�U�¯ 
 Filmēt dabiskā vidē dokumentāli, vai organizēt kadrus, veidojot uzstādījumus ar 

atbilstošu daţāda rakstura apgaismojumu. Filmēt gan statiski, gan ar daţādu 

panoramēšanas ātrumu un daţādu attēla mēroga izmaiľas ātrumu. 
Veikt praktiskos filmēšanas darbus brīvā dabā un interjerā ar daţādu pieejamo filmēšanas 

aparatūru un optiku, izpildot pasniedzēja dotos uzdevumus. 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst kompetences galvenajos grafiskā attēla un 

krāsu uztveres principos, apgūst kadra kompozīcijas veidošanas un montāţas pamatus, 

apgūst apgaismojuma veidus un to pielietojumu, pārzina fotoaparatūras, kino, video un 

digitālās filmēšanas aparatūras, objektīvu, filtru, prizmu, lēcu, u.t.t. pielietošanu. 

 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�—�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� kompozīcijas pamati. 

 

Kursa saturs: 
�,���V�H�P�H�V�W�U�¯ 
1. tēma - Ievads mūsdienu fotogrāfijā. (Lekcija – 2 stundas). Tehnoloģisko un 

intelektuālo procesu sintēze. 

2. tēma – Fotogrāfa aprīkojums (Lekcija – 2 stundas, praktiskās nodarbības – 2 stundas). 

Analogie un digitālie fotoaparāti, foto statīvi, apgaismošanas un piegaismošanas ierīces. 

3. tēma – Objektīvi (Lekcija – 2 stundas, praktiskās nodarbības – 2 stundas). Objektīvu 

tehniskās un mākslinieciskās īpašības. 
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 Novērtēšanas forma:     Skaits: Īpatsvars: 
nodarbību apmeklējums     1 50%  

kursa pārbaudījums – starpskate     1 20% 

visu kursa uzdevumu savlaicīga izpilde un demonstrēšana sesijā 1 30% 

 
�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�V��  latviešu, krievu. 

Aktualizēts:  15. 09. 2008. 





http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/105-0176885-8034868?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Duane%20C.S.%20Stoltzfus
javascript:HyperSearch('Fullerton%2C%20Ronald%20A.%2C%20ed.',%20'AU')
javascript:HyperSearch('Research%20in%20marketing%20:%20explorations%20in%20the%20history%20of%20marketing',%20'TI')
javascript:HyperSearch('Greenwich%20:%20JAI%20Press',%20'PU')
javascript:HyperSearch('Kearns%2C%20Gerry%2C%20ed.',%20'AU')
javascript:HyperSearch('Selling%20places%20:%20the%20city%20as%20cultural%20capital%2C%20past%20and%20present',%20'TI')
javascript:HyperSearch('Oxford%20:%20Pergamon%20Press',%20'PU')
javascript:HyperSearch('Oxford%20:%20Pergamon%20Press',%20'PU')
javascript:HyperSearch('Oxford%20:%20Pergamon%20Press',%20'PU')
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/105-0176885-8034868?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Mark%20Tungate
javascript:HyperSearch('Ohmann%2C%20Richard',%20'AU')
javascript:HyperSearch('Selling%20culture%20:%20magazines%2C%20markets%20and%20class%20at%20the%20turn%20of%20the%20century',%20'TI')
javascript:HyperSearch('London%20:%20Verso',%20'PU')
javascript:ViewSingleRecord(5136709)
javascript:HyperSearch('Ambler%2C%20Tim',%20'AU')
javascript:HyperSearch('London%20:%20RoutledgeCurzon',%20'PU')
javascript:HyperSearch('London%20:%20RoutledgeCurzon',%20'PU')
javascript:HyperSearch('London%20:%20RoutledgeCurzon',%20'PU')
javascript:HyperSearch('Gulas%2C%20Charles%20S.',%20'AU')
javascript:HyperSearch('Humor%20in%20advertising%20:%20a%20comprehensive%20analysis',%20'TI')
javascript:HyperSearch('M.E.%20Sharpe%2C%20Inc.%2C',%20'PU')
javascript:HyperSearch('M.E.%20Sharpe%2C%20Inc.%2C',%20'PU')
javascript:HyperSearch('M.E.%20Sharpe%2C%20Inc.%2C',%20'PU')
http://www.adage.com/
http://www.adc.com/
http://www.ladc.lv/
http://www.lra.lv/
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Kursa nosaukums:    REKLĀMAS VEIDI  

Kursa kods:    PRM31300 

Kursa da�º�D��    Ierobežotās izvēles  B DAĻA 

Studiju gads:    2. 
Semestris:    3. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��    Ekonomika 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��   Tirgzinība 

�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��  2007. gada 17.decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:    20 stundas 

Praktiskās nodarbības:   8 stundas 

Konsultācijas:   2 stundas 

Ieskaite:    2 stundas 

Kursa autors: lektors Aivars Helde 

�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V�� Dot izpratni par reklāmas formātiem, to funkcijām, aktualitāti tirgū, kā arī 

zināšanas par to pielietojumu un izgatavošanu. 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L���,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 
- izveidot priekšstatu par mediakanālu nozīmi reklāmas komunikācijā.  

- iepazīstināt ar daţādu mediakanālu īpatnībām un izmantošanu, mediju shēmu 

efektivitātes izvērtēšanu, kā arī reklāmas tehnisko sagatavošanu izvietošanai daţādos 

medijos. 

- dot praktiskās iemaľas darbam ar daţādiem medijiem un reklāmas izvietošanai tajos. 

 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V�� �S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Reklāmas – komunikācijas grupas priekšmeti, reklāmas 

psiholoģija, vizuālā māksla. 

Kursa saturs: 
1.  Masu mēdiju iespiedreklāma - laikraksti, ţurnāli,  āra reklāma, reklāma uz 

transportlīdzekļiem, katalogi, pasta katalogi. 

2.  Elektroniskie masu saziľas līdzekļi - TV industrija, TV reklāmas, radio stuktūra -

reklāma radio, interaktīvie mediju veidi. 

3.  Nestandarta reklāma - jaunās tehnoloģijas, T/C un jaunā kultūra. 

4.  Prezentreklāma. 

5.  Reklāmas ţanri. 

6.  Reklāmas kategorijas. 

7.  Radošais process reklāmas izveidē. 

8.  Iespiedreklāmas izveides pamati - nolasīšanas paľēmiens, izkārtojums, brīvais 

laukums, akcents, kontrasts, ritmi, formālā kompozīcija. 

9.  Daţādu reklāmas formātu izgatavošanas teorētiskais process. 

10. Reklāmas aģentūru veidi Latvijā. 

11. Reklāmas projekta vadītājs, tā funkcijas un kontroles veidi – „čeklisti‖,  „handbooks‖ 

 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1.  Dells D., Tobi L. Ievads reklāmā. Rīga. Kamene. 2005. 

2.  Veinberga  S. Masmediji. Rīga. Zvaigzne. 2005. 

3.  Хопкинс К. Библия рекламиста. Москва: «НТ Пресс». 2006. 
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Kursa nosaukums:  INTEGRĒTĀ MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJA 

Kursa kods:   MAN31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:   3. 

Semestris:   5. 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Ekonomika 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Tirgzinība 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   14 stundas 

Semināri:  6 stundas 

Praktiskās nodarbības: 7 stundas 

Kontroldarbs:  2 stundas 

Eksāmeni:   3 stundas 

 
Kursa autore: MBA, Mg. paed. (Ed.M.) Vineta Apse 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V����Veidot studentiem izpratni un zināšanas par integrēto mārketinga 

komunikāciju lomu vispārējas uzľēmuma (organizācijas) veiksmīgas darbības nodrošināšanā.  

Kursa uzdevumi/ �,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, studējošie: 

• iegūs izpratni par integrēto mārketinga komunikāciju būtību un saistību ar vispārējo 

komunikācijas procesu un formām organizācijā; 

• iepazīsies ar pasaulē atzītām integrēto mārketinga komunikāciju teorijām un 

praktiskajiem piemēriem, kā arī ar piemēriem Latvijā; 

• iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas par organizācijas integrēto mārketinga 

komunikāciju programmas un plāna veidošanu, ieviešanu un novērtēšanu un mācēs 

izskaidrot tā nepieciešamības svarīgumu; 

• varēs analizēt zīmola un zīmolvadības lomu integrēto mārketinga komunikāciju 

plānā; 

• gūs izpratni par integrēto mārketinga komunikāciju vadīšanas procesu organizācijā.  

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�—�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����pamatzināšanas ekonomikā un tirgvedībā. 

 

Kursa saturs: 
1.  Integrētā mārketinga komunikācija (IMK) un tās saistība ar mārketinga komunikāciju. 

2.   Integrēto mārketinga komunikāciju plāns. 

3.   Uzľēmuma korporatīvais tēls un zīmola vadība no IMK viedokļa. 

4.   Patērētāju uzvedības modeļi un loma IMK. 

5.   Pircēju uzvedība B2B tirgū.  

6.   Reklamēšanas instrumenti IMK programmā. Reklamēšanas vadība. 

7.   Veicināšanas instrumenti IMK programmā. 

8.   Sabiedriskās attiecības un organizācijas IMK programma. 

9.   Interneta mārketings kā IMK programmas sastāvdaļa. 

10. IMK maziem uzľēmumiem. 

11. Mārketinga programmu novērtēšana un integrēšana. 

12. Morāle un ētika integrētajā mārketinga komunikācijā. 

 



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-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
http://www.amazon.com/Integrated-Marketing-Communications-Pulling-Together/dp/0844234990/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=video&qid=1195277189&sr=8-11




http://www.lra.lv/
http://www.lra.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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13. Demokrātija kā optimāls politiskās komunikācijas reţīms. 

14. Pasaules politiskā vide un starptautiskās attiecības globalizētā informācijas telpā. 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
�3�D�P�D�W�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D: 

1.  Politiskā komunikācija, ētika un kultūra, Skaidrītes Lasmanes redakcijā, LU  

Akadēmiskais apgāds, 2007 

2.     Antoloģija politikā un tiesībās I.daļa, RaKa, 2003 

3.     Политические коммуникации., Учебное пособие, Изд.: Аспект Пресс, 2004 

4.     Мухаев Р. Т. Политология., Учебник, Издательство: Юнити-Дана, 2006 

 

4.      Antoloģija politikā un tiesībās. I.daļa.,R., RAKA., 2003 

5.      Antoloģija politikā un tiesībās. II.daļa.,R., RAKA., 2005 

6.      Ašmanis M. Politikas teorija. R.,2004 

7.      Catlaks G., Ikstens J.,Politika un tiesības. R. 2003 

8.      Cik demokrātiska ir Latvija / Demokrātijas audits. 2005. Rīga. LU 

9. Cik demokrātiska ir Latvija, Demokrātijas monitorings-Zinātne, 2007 

10. Cipeliuss R. Vispārējā mācība par valsti. – R.,1998.vai 2007 

11. Ievads politikā. - Apine Ilga u.c., Zvaigzne ABC., R., 1998 

12. Politika un tiesības, shēmas un tabulas, Zvaigzne ABC, 2007 

13. Пономарев Н. Ф. Политические коммуникации и манипуляции, Изд.: Аспект      

Пресс, 2007 

 
�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. Ašmanis M. Politikas terminu vārdnīca, Zvaigzne ABC,1999. 

2. Boass Dāvids Pasaules filozofiskā doma labklājības formulas meklējumos, Turība, 

2006. 

3. Lamentovičs Vojcehs Mūsdienu valsts, Zvaigzne ABC, 2007. 

4. Mūsdienu politiskā filosofija. - R., 1998., hrestomātija. 

5. Pabriks A. Politikas mazais leksikons. R.,2006.  

6. Politikas zinātne. LU raksti. 686. sējums. Rīga .2005.  

7. Politikas zinātnes jautājumi. Rīga. I. 2002., II. 2003., III. 2004., IV. 2005. 

8. Rēpers Viljams un Šmite Linda, Ievads ideju vēsturē, Zvaigzne ABC. 

9. Vēbers, M. Politika kā profesija un aicinājums. Zvaigzne ABC, 1999 vai Skat. 

adresi:http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/Weber/polvoc.html 

10. Dahl. R. Development and Democratic Culture. In: Diamond L., Plattner M.f., Yun – 

han Chu, Hung – Mao Tien. Cosolidating the Third wawe democracies, 1997. 

11. Duverger M. Political Parties: Their Organization and activity in the Modern State. 

NY, 1963. 

12. Gabriel A.Almond Sidney Verba, ―The Obligation to Participate, In: The Civic 

Culture, London, 1989. 

13. Held.D. Democracy Today, Oxford, 1987. 

14. Гончаров В. Э. Современное политическое консультирование, Изд.: ИВЭСЭП,    

Знание, 2007. 

15. Крадин Н. Н. Политическая антропология, Серия: Новая университетская 

библиотека, Издательство: Логос, 2004. 

16.  Панарин И. Н. Информационная война, PR и мировая политика, Серия: 

Специальность. Для высших учебных заведений, Издательство: Горячая Линия - 

Телеком, 2006 г., ISBN   5-93517-297. 

17. Под редакцией А. А. Деркача, Е. Б. Перелыгиной, Политическая имиджелогия, 

Издательство: Аспект Пресс, 2006. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857457/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2407764/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.jr.lv/lv/veikals/prece/?shop_id=280401
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3557871/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857457/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857457/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3791441/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857505/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2416189/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2131215/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1927449/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1927449/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1927449/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856566/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2706141/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/228502/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856795/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856795/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2646704/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857457/


http://www.ozon.ru/context/detail/id/950769/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857457/
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Kursa nosaukums: NETRADICIONĀLAS REKLĀMAS UN PR 

KAMPAĽAS 

Kursa kods:   KAM 31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:   4. 
Semestris:   7. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Vadībzinātne 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Uzľēmējdarbības vadība 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem. To veido 64 kontaktstundas un maģistrantu patstāvīgās 

studijas. 

Lekcijas:   28 stundas 

Semināri:  12 stundas 

Praktiskās nodarbības: 20 stundas 

Konsultācijas:  2 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 
Kursa autors: �-�Ì�O�L�M�V���0�X�U�D�ã�N�R�Y�V�N�L�V 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����Iemācīt studentiem nestandarta reklāmas un PR kampaľu scenāriju izstrādāšanas 

pamata paľēmieniem. Izstrādāt studentiem sistēmiskās domāšanas pamatus, iemācīt pielietot 

nestandarta reklāmas un PR līdzekļus, iepazīstināt ar pretrunu risināšanas galvenajiem 

principiem. Veidot studentiem izpratni par inovāciju kā procesu un par inovāciju kā valsts 

ekonomikas galveno virzītājspēku. 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• izprastu reklāmas un PR būtību un nozīmi; 

• iepazītos ar reklāmas un PR psihofizioloģiskiem pamatiem; 

• apgūtu zināšanas par radošas darbības principiem reklāmas jomā; 

• gūtu izpratni par nestandarta reklāmas un PR kampaľu veidošanas paľēmieniem; 

• veicinātu radošas un efektīvas reklāmas un PR veidošanas kultūru Latvijā. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����-  

 

Kursa saturs: 
1. Ievads. Reklāmas un PR uzdevumi. Uztveres līmeľi. Talantīgas domāšanas pamati. 

2. Reklāmas un PR psihofizioloģiskie pamati. Dominantes. Stereotipi. Nevēlamo 

dominanšu korekcija. 

3. Reklāmas uztveres ķēdīte. Pozitīvie un negatīvie klientu stereotipi. Bieţāk sastopami 

stereotipi un to korekcijas paľēmieni. 

4. Sistēmiskās domāšanas pamati. Sistēmu operators. Izmaiľu līmeľi. Reklāmas un PR 

kampaľu sistēmiskā struktūra. 

5. Pretrunas. Pretrunu līmeľi. Pretrunu risināšanas principi. 

6. Idealitātes jēdziens. Ideālas kampaľas tēls. Resursi. 

7. Resursi reklāmā un PR. Sociālās plūsmas un to mezgli. 

8. Reklāmas paziľojuma struktūra. 

9. Pozicionēšana un tās pamata virzieni. 

10. Efektīvās tiešās reklāmas kompozīcijas. 



http://www.temm.ru/
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16. Argumentu analīze ( radiopārraidēs). 

17. Argumentu analīze (TV). 

18. Noklusēšana ka arguments. 

19.Autora politisko un ētisko uzskatu loma argumentācijā. 

20. Emocionālais faktors argumentācijā. 

21. Internets ka argumentācijas līdzeklis. 

22. Noslēguma rakstu darbu aizstāvēšana. 

 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Ivin A.A. Osnovi teorii argumentaciji. 1997. 

2. Grešľevikov A.N. Informacionnaja voina. 1999. 

3. Počepcov G. Informacija i dezinformacija. 2003. 

4. Freely A.J. Argumentation  and Debate. Wadsworth, 1990. 

5. Ivin A.A. Teorija argumentaciji. M., 2000. 

 
�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. Perelman C. The Idea Of Justice And The Problem Of Argument. 1963. 

2. Vedins I. Loģika. 1998. 

3. Ivins A. Dzelţainā loģika. 1990. 

4. Krisko V.G. Sekreti psihologičeskoj voini: ceļi, zadači, metodi, formi, opit. 1999. 

5. Golubevs V. Argumentation in Joyrnalism. St. Peterburg State university. Fakulsity 

of Journalism.2002. 

 

Studiju metodes: 
Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem (daţādu tekstu 

sagatavošana un analīze) un to publiskas apspriešanas. 

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas. 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:     Skaits: Īpatsvars: 

Darbs un aktivitāte grupā, dalība semināros un praktiskajos darbos 1 50% 
Kontroldarbs      1 20% 

Eksāmens       1 30%  
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� krievu. 

 

Aktualizēts: 20.08.08. 
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14. Auditorijas kontrolēšana. 

15. Atbildēšana uz auditorijas jautājumiem. 

16. Prezentācijas vērtēšana. 

17. Preses mapes saturs un sagatavošana.  

 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Billingham, J. Giving Presentations. Oxford University Press, 2003 

2. Hindle, T. Making Presentations. Doris Kindersley, 1999 

3. Krannich, C. R. 101 Secrets of Highly Effective Speakers. Impact Publications, 1998 

4. Presentation Skills. Videocourse. Oxford University Press, 1999 

 

�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
 

1. Denijs R. Māksla pārdot. Rīga, Kamene 1999 

2. Edeirs Dţ. Efektīva komunikācija. Rīga, SIA ‖Asja‖ 1999 

3. Mencels V. Retorika. Rīga, SIA ―Balta eko‖ 2002 

4. Nelke K. Prezentēšana. Rīga, SIA ‖Balta eko‖ 2003 

5. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku (saskarsmes psiholoģija). Rīga, Kamene 2001 

6. Ozoliľa-Nucho A., Vidnere M. Stress, tā pārvarēšana un profilakse. Rīga, Apgāds 

―Biznesa partneri‖ 2004 

7. Pīzs A. Ķermeľa valoda. Rīga, Jumava 1995 

8. Taylor S. Communication for Business. A Practical Approach. UK 2000 

 

Studiju metodes:  
 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: situāciju analīzes, prezentācijas), un vidus semestra un noslēguma pārbaudes 

darba (rakstiskā un mutiskā formā). 

Studiju kursā tiek sniegtas gan teorētiskās pamatzināšanas, gan uzsvērta izpratne un zināšanu 

praktisku pielietošana. 

 
Kursa metodi�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 
 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiāli PowerPoint vai 

pdf. formātā, situācijas analīzei); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupās, sagatavojot grupas prezentāciju; aktivitāte un dalība semināros 

un praktiskajos darbos; patstāvīgais darbs: miniprezentācija un audiovizuālā prezentācija; preses 

mapes sagatavošana un noformēšana; noslēguma eksāmens. 

 

�9�•�U�W�•�ã�D�Q�D: Jāsaľem pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:    Skaits:  Īpatsvars: 
 

•   Miniprezentācijas 3 10 % 

 Prezentāciju vērtēšana, piedalīšanās nodarbībās   10 % 

 Grupas prezentācija 1 10 % 

 Tests  1 10 % 
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Kursa nosaukums:  JAUNRADES PROCESS 
Kursa kods:   PRO31300 

�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Ierobežotas izvēles B DAĻA 

Studiju gads:   2. 
Semestris:   4. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Psiholoģija 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V �D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Daiļrades psiholoģija 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 32 kontaktstundas un studentu individuālais 

darbs literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavošanai. 

Lekcijas   20 stundas 

 Praktiskās nodarbības 8 stundas 

 Kontroldarbs 2 stundas 

Eksāmens:  2 stundas 

 
Kursa autors: Dr. paed., docents Aleksandrs Gusevs 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V��.Parādīt jēdziena „jaunrades process‖ universālismu, daudzpusīgumu. Radīt 

priekšstatu par to, ka radošo personību jaunrade saistāma ne tikai ar mākslu, bet vēl ar 

daudzām citām cilvēka darbības sfērām. 

 

Kursa �X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 
 
 Noskaidrot jaunrades procesa sastāvdaļas jebkurā  darbības sfērā. 

 Pētīt un analizēt kreativitātes pazīmes daţādas profesijās un amatos.  

 Noskaidrot jaunrades kopību un atšķirības mākslinieka un jebkuras citas profesijas 

pārstāvja darbā.. 

 Veidot studentos  jaunrades prasmes un iemaľas. Atbalstī studentu jaunradi, palīdzēt ar 

konsultācijām. 

 Pētīt mākslinieku, zinātnieku,  reklāmistu „radošās laboratorijas‖. 

 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����kultūras vēsture (viduskolas kurss), vēsture. 

 

Kursa saturs: 
1. Kursa saturs, struktūra, uzdevumi. 

2. Jaunrades procesa filozofiskie aspekti. 

3. Jaunrades procesa psiholoģiskie aspekti. 

4. Jaunrades procesa sastāvdaļas. Iecere. 
5. Iedvesma. 

6. Daiļdarba tapšanas ceļš. no prologa līdz epilogam.  

7.‖Radošā laboratorija‖ 

8. Reklāmas psiholoģija. 

9.Jaunrade reklāmas menedţmentā. 

10.Daiļrades uztveres problēmas. 

11.Jaunrades procesa vispasaulīgums. 

12.Jaunrade sociālo attiecību kontekstā. 
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�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

 
1. Jungs K.G. Psiholoģija un poētiskā jaunrade//Karogs? 1999., -10. nr. 
2..Jungs K.G. Par anālitiskās psiholoģijas attieksmēm pret poētiski māksliniecisko jaunradi: 

„Grāmata‖, 2001. 

3..Mauriľa Z. Uzdrīkstēšanās..– R: Liesma, 1990. 

4. Skalbe K. Raksti un atmiľas. R.: Zvaigznt ABC, 1979. 

5. Roţkalne A. Zvaigznes šūpolēs. –R, 1999. 

6. Tabūns B. Raksturs latviešu prozā. – R. Zinātne, 1978. 

7..Gusevs A. Jaunrades process. – R.: RSEBAA, 2008. 

 
�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D 

1. Ziedonis I. Garainis, kas veicina vārīšanos. –R.: Liesma, 1976. 

2. Пелевин В. «Generation ―П. – М: Вагриус, 1999. 

3. Бегбедер Ф. 99 франков.- М, 1998. 
 

Studiju metodes: 
Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem (studentu jaunrade), to 

publiskas apspriešanas, un noslēgumā – eksāmena. 

Studiju kursā tiek sniegtas praktiskas zināšanas un iemaľas. 

 
�.�X�U�V�D�� �P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V�� �Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� studentu nodrošināšana ar testiem un citiem 

uzdevumiem. Pasniedzēja konsultācijas. 

 

Kontroles formas: darbs grupā, mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:     Skaits: Īpatsvars: 

darbs grupā (mājas darba prezentācija)     1 20% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos  1 20% 

kontroldarbs      1 20% 

eksāmens       1 40% 
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�Ooda:  latviešu, krievu. 

 

Aktualizēts:  20. 08. 2008. 





http://www.countrybookshop.co.uk/cgi-bin/search.pl?publisher=North+Light+Books%2CU.S.
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Kursa nosaukums:    REKLĀMA INTERNETĀ 

Kursa kods:    PRM31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��    Ierobežotās izvēles B DAĻA  
Studiju gads:     4. 
Semestris:     7. 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H    Ekonomika 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H   Tirgzinības 

�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��   2008. gada 26. novembrī 
�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un  

 studentu patstāvīgās studijas. 

 Lekcijas: 20 stundas 

Semināri:  4 stundas 

Praktiskās nodarbības: 8 stundas 

 
Kursa autors: �,�J�R�U�V���%�O�D�å�H�Y�L�þ�V 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V:  Sniegt nepieciešamās zināšanas, pilnveidot datortehnoloģiju izmantošanas 

  prasmes sabiedrisko attiecību un biznesa komunikāciju jomā, sagatavojot 

  dokumentus un prezentācijas. 

 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�������,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V: 

 Izklāstīt jēdziena reklāma internetā pamatprincipus un saturu, ľemot vērā attīstības 

perspektīvas, un jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzľēmuma darbībā; 

 Izpētīt un apgūt datu meklēšanas metodes ārējā mārketinga vidē un sākuma datu par 

uzľēmuma produkcijas patērētāju mērķauditoriju savākšanas metodes; 

 Izpētīt un apgūt  reklāmas internetā metodes, instrumentus un paľēmienus, 

 Sniegt pamatzināšanas par reklāmas internetā izmantošanu uzľēmuma tirgus darbībā. 

 Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem: 

 Jāzina Internets un Reklāmas internetā pamatjēdzieni; 

 Jāpārvalda uzľēmuma reklāmas web-lapas projektēšanas metodes; 

 Jāzina mārketinga komunikācijas metodes un paľēmieni Internetā; 

 Jābūt spējīgiem izstrādāt Reklāmas internetā stratēģiju un tās realizācijas reklāmas 

plānu.  

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�—�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����datortehnoloģijas, ievads reklāmā, reklāmas veidi. 

 

Kursa saturs: 
1. Reklāmas internetā pamati. 

2. Reklāmas internetā infrastruktūra 

3. Mijiedarbība ar individuālajiem lietotājiem. 

4. Komunikatīvās politikas veidošana internetā. 

5. Virzīšanas metodes internetā. 

6. Reklāma, realizācijas un sakaru ar sabiedrību stimulēšana internetā. 

7. Mājas lapas saturs. 

8. Mājas lapas teksta noformēšana. 

9. Baneru reklāma. Baneru izveidošanas metodikas. 

10. E-pasta izsūtīšana. 

11. Reklāmraksti. 
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Kursa nosaukums:   INFORMĀCIJAS FIKSĒŠANAS UN  

 INTERPRETĀCIJAS PRAKTIKUMS 
Kursa kods:   INF31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Ierobežotas izvēles  B DAĻA 

Studiju gads:   1. 
Semestris:   1. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Komunikācijas zinātne 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H����  Komunikācijas teorija 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�Muma datums: 2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 (vai 3 ECTS) kredītpunktiem. To veido 32 kontaktstundas un studentu 

individuālais darbs literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavošanai. 

 
Lekcijas:  10 stundas 

Semināri:  18 stundas 

Kontroldarbs:  2 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 
Kursa autors: Dr. paed. Aleksandrs Gusevs 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����Mācīt  meklēt, fiksēt, apkopot un interpretēt informāciju. 

 

Kursa uzde�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 
 
 Radīt priekšstatu par informācijas lomu mūsdienu pasaulē, par to iedarbību uz 

sabiedrības attīstību, par informācijas meklēšanas un interpretācijas principiem. 

 Parādīt informācijas meklēšanas un apdares psiholoģiskus priekšnoteikumus reklāmas 

speciālista darbā. 

 Noskaidrot saistību starp savākto informāciju un to interpretāciju daţādos masu 

medijos. 

 Akcentēt informācijas lomu sabiedriskajās attiecībās un reklāmas menedţmentā. 

 Iemācīt izmantot  vispiemērotākos  informācijas fiksēšanas avotus un iespējas. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����nav. 

Kursa saturs: 
1.Kursa saturs, struktūra, uzdevumi. 

2.Informācijas fiksēšanas un interpretācijas psiholoģiskie priekšnoteikumi. Personības 

izziľas procesi. Sabiedrības psiholoģijas analīze. 

3. Informācijas pētīšanas, analīzes un apdares veidi. Anotēšana. Tēţu rakstīšana. 

Konspektēšana. Referēšana. 
4. Informācijas vides trīs aspekti: dokuments; cilvēks; sabiedrība un sabiedriskās 

attiecības. 
5. Ţurnālistu informēšanas sistēma: informācijas aģentūras; internets. 

6.Cilvēks kā informācijas avots daţādos medijos.  Intervija. Tautas aptauja. Preses 

konference. Referendums. 

7. Attiecību un reklāmas  menedţmenta loma mūsdienu masmedijos. 
8. Masmediju iedarbība uz politiku,  kultūru, ekonomiku, biznesu. 

9. Informācijas iegūšana pasākumos, notikumos, tās izmantošana. 
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Kursa nosaukums:    IEVADS SEMIOTIKĀ 

Kursa kods:    SEM31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    3. 
Semestris:    5. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��  Valodniecība  
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��    
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V��  2008.gada 26. novembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X��  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   14 stundas 

Semināri:  10 stundas 

Praktiskās nodarbības: 6 stundas 

Eksāmens: 2 stundas 

Kursa autore: Dr.sc.soc. Guna Matule 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V: Iepazīstināt studentus ar semiotiku kā zinātni un parādīt tās nozīmi un 

izmantošanas iespējas reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālistu darbā. 

 
�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 

1. Apgūt semiotikas pamatjēdzienus, gūt ieskatu par semiotikas kā zinātnes rašanos un 

attīstību, tās virzieniem. 

2. Attīstīt spējas saprast daţādas zīmju sistēmas – ikdienā, dabiskās un mākslīgās valodas, 

māksliniecisko komunikāciju, datorsemiotiku u.c.un mācīties šīs zināšanas pielietot savā 

profesionālajā darbībā. 

3.Pievērst uzmanību semiotikai, kas saistīta ar Latviju un latvisko identitāti. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�—�V �S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����pamatzināšanas filozofijā. 

 

Kursa saturs: 
1. Semiotikas zinātnes rašanās un attīstība. Semiotikas un tās novirzienu pamatlicēji 

(Č.Pīrss, V.Humbolts, Ţ.Deridā, M.Subotins, U.Eko u.c.). 

2. Semiotikas pamatjēdzieni: zīme, zīmes apjoms, zīmes koncepts,  zīmju sistēmas, zīmju 

kombinācijas. Zīmju klasifikācija: dabiskās, mākslīgās, tēlainās, ikoniskās, indeksālās, 

konvencionālās, simboli u.c. 

3.Semiotisko sistēmu veidi (gēni, signāli, valoda, teksts, mākslinieciskā komunikācija 

u.c.) Semiotikas iedalījums: sintaktiska, semantika, pragmatika. 

4.Valoda – unikāla semiotikas sistēma. Dabiskās un mākslīgās valodas, to rašanās un 

radīšanas noteikumi. Valoda, tās atveidojumi, teksts. Konstruktīvisms, poststrukturālisms, 

posmodernisms. Hiperteksti. 

5.Mākslas semiotika (telpiskā un laiciskā): glezniecības, grafikas, tēlniecības, teātra, kino, 

TV valoda. Zīmes, tēli un simboli mākslā, māksla kā refleksija. Mīti. Mākslinieciskās 

valodas īpatnības, emociju valoda. Reliģijas zīmes un simboli.  

6.Semiotika tehnoloģijās. Datorsemiotika. Virtuālās pasaules zīmes un zīmju sistēmas. 

Piktogrammas, ikonas, kodēšana ar krāsām. 

7.Lietišķā semiotika. Algoritmizēšana, formulas, specifiskas pierakstu sistēmas. 

Formalizēšana. Modelēšana. Sociālā modelēšana. Mākslīgais intelekts. 

8. Semiotika un komunikācija. Komunikācija un saskarsme. Komunikācijas līdzekļi. 

Informācija un tās nodošanas veidi. Semiotika reklāmā un sabiedriskajās attiecībās. 
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Blakusmotīvu aktivizēšana reklāmas darbībā. 

7. Priekšstati par reklāmas objektu. Imidţs – tā diagnoze un pozicionēšana. Reaktances 

fenomens reklāmas darbībā 

8. Lēmuma pieľemšanas procesi reklāmas mērķauditorijā. Racionālo izlemšanas procesu 

ierobeţojumi. Uz produkta iegādi attiecināmie izlemšanas veidi. 

9. Sociālais faktors reklāmas darbībā. Sociālo normu ietekme uz reklāmas adresātu uzvedību. 

Lēmumu pieľemšana grupā. 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Veide M.  Reklāmas psiholoģija.- Jumava, 2006. 

2. Лебедев-Любимов А.  Психология рекламы.- СПб., 2002. 

�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Berger R.  Advertising today.- London, NY., 2001. 

2. Davis J.J. Advertising research: theory and practice.- Prentice Hall, 1995. 

3. Franzen, G. Advertising Effectiveness: findings from empirical research.- Henley-on-

Thames: NTC Publications Ltd, 1994. 

4. How advertising works: the role of research.- Thousand Oaks, etc.: SAGE, 1998. 

5. Pētersons R.  Reklāmas psīcholoģiskie pamati un orgānizācija.- R., 1933. 

6. Pricken M. Creative advertising: ideas and techniques from the world's best 

campaigns.- London, 2002. 

7. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы.- М., 2000. 

8. Психология и психоанализ рекламы.- Самара:М., 2001. 

9. Реклама: внушение и манипуляция.- Самара:М., 2001. 

10. Уэллс У.\Бернет Дж.\Мориарти С.  Реклама – теория и практика.- СПб., 1999. 

11. International journal of advertising : the quarterly review of marketing 

communications. 1983.- 

12. Рекламные идеи/Yes!: журнал о творческом брендинге. Санкт-Петербург: 

Паприка. 1997.- 

 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darba lapu aizpildīšana, reklāmas vēstījumu analīze, reklāmas darbības izpētes 

iestāţu apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 
�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 

 PowerPoint prezentācijas; 

 uzskates materiāli; 

 izdales materiāli; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: patstāvīgie mājas darbi; aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos 

darbos, gala eksāmens. 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 Novērtēšanas forma:     Skaits: Īpatsvars: 

patstāvīgie mājas darbi un to 

prezentācija/analīze seminārnodarbībās    4 50% 
eksāmens       1 50% 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� latviešu. 

Aktualizēts: 5.02.2008. 
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Kursa nosaukums:  KRĀSU PSIHOLOĢIJA 

Kursa kods:   PSC31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:   3. 
Semestris:   5. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Māksla 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Kulturas teorija 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007.gada 17.decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

bakalaurantu patstāvīgās studijas. 

 
Lekcijas:  6 stundas 

Semināri:  6 stundas 

Praktiskās nodarbības: 16 stundas 

Konsultācijas:  2 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 
Kursa autore: Mg. Art. Sergejs Davidovs 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V�� 

Audzēkľi iegūst priekštatu par krāsu teoriju, krāsas nozīmi modernajos komunicēšanas 

līdzekļos, apzinās un spēj pamatot krasu izvēli atbilstoši uzdevumam. 

 
�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 

Krāsas teorētiskais un praktiskai aspekts, uztvere un specifika. 

Krāsu modeļi RGB un CMYK 

 
�1�D�Y���Q�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V 
 

Kursa saturs: 
1.Krāsu psihofizioloģiskā uztvere. 

2.Krāsu uztveres specifika, ilūzijas. 

3.Aditīvās ub subtraktīvās krāsas. 

4.Spektrs. 

5.Krāsvielas. 

6.Krāsaino iespieddarbu specifika. 

7.Krāsa kā izteiksmes līdzeklis mākslā, reklāma, sadzīvē. 

 
�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. V. Šusts. Telpas uztvere un kompozīcija. R.: Zvaigzne. 1990. 

2. Māris Kundziľš, Dabas formu estētika. /Madris/ Rīga, 2004 

3. Дж. Чебарди. Комбинации красок в живописи. М. 2005. 

4. И. Итен. Искусство цвета. М.: Д. Аронов,2001. 

 

Studiju metodes: 
Lekcijas, praktikums, testi; prezentācijas; konsultācijas, eksāmens. 

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas un apgūtas paraktiskas iemaľas. 







© RSEBAA, 2009                profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

 

 233 

12. Starptautiskās organizācijas (AAAA, EACA, WFA, EASA, IAA u.c.). 

Latvijas organizācijas (LADC, LRA, PIA, LIA, AIK u.c.). Reklāmas projektus 

ietekmējošie sociālie un ētiskie aspekti. 

 
�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. Brierley, Sean. The Advertising. 2nd edition. London: Routledge. 2006. 

2. Gray C.F. Larson E.W. Project Management: a managerial process. New 

York: McGraw Hill, 2003. 

3. Geipele, I. Tambovceva, T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: 

Valters un Rapa, 2004. 

Papildliteratūra: 

De Mooij, Marieke. Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global 
Marketing and Advertising. London: Sage Publications, 2004. 

Hackley, Chris. Advertising and Promotion: Communicating brands. London: Sage 

Publications, 2005. 

Hofstede, Geert. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, 

and Organizations Across Nations. 2nd ed. New York: Sage Publications, 2001. 

Mantel S.J. Meredith J.R. Shafer S.M. Project Management in Practice. Core Concepts 
New York: John Wiley & Sons, Inc. 2005 

Meredith J.R. Mantel S.J. Project Management: a managerial approach. New York: 

John Wiley & Sons, Inc. 2003 

Ieteicamie internetresursi: 

Art Directors Club - http://www.adceurope.org 

European Advertising Standards – http://www.easa-alliance.org 

European Association of Communications Agencies - http://www.eaca.be 

Latvian Art Directors Club - http://www.adclub.lv 

Latvijas Reklāmas asociācija – http://www.lra.lv 

World Advertising Research Center - http://www.adceurope.org 

Project management - http://www.projectmanagement.com 

Project Management Institute - http://www.pmi.org 

 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no kontaktnodarbībām: lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem, 

konsultācijām un noslēgumā – projekta prezentācijas. 

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas par reklāmas projekta vadību un 

tiek apgūtas praktiskās iemaľas projektu izstrādē. 

 
�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 

• nodrošinājums ar lekciju materiāliem; 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

• augstskolas materiāli - tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: 

• aktīva līdzdalība semināros; 

• prezentācijas praktisko nodarbību laikā; 

• reklāmas projekta prezentācija. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V���N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X���L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�����N�X�U�V�D���Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D���V�W�U�X�N�W�Ì�U�D���� 
Kurs�D���Q�R�E�H�L�J�X�P�D���S�—�U�E�D�X�G�¯�M�X�P�V – eksāmens. 

Priekšnosacījumi – Pozitīvi novērtēta reklāmas projekta koncepcija, piedalīšanās 

praktiskajās nodarbībās un semināros. 
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3. Williamson J, 1978 Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. 

Winstanley A, Thorns D C, Perkins H C, Marion Boyars, London ,2002. 

4. Gunther Kress, Reading Images: The Grammar of Visual Design, 2006. 

 
Interneta resursi: 

1. www.7guru.lv 

2. www.kak.ru 

3. www.smashingmagazine.com 

4. www.kashiwasato.com 

5. www.poster.com 

 

Studiju metodes: 
 

Lekcijas, skicēšanas pamati un analīze, darbs grupās citu pieredzes analīzei, darbs ar 

reklāmas drukātajiem formātiem, tipogrāfiju, lielo plakātu drukātavu apmeklēšana un 

pārrunas. 

�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 
- nodrošinājums ar lekciju metodiskajiem materiāliem; 

- metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

- augstskolas tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: prezentāciju vērtējumi, ieskaite. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
Novērtēšanas forma:       Īpatsvars: 
Aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, prezentācijās   20% 

Individuāls darbs – reklāmas izveide     40% 

 Ieskaite   40% 

 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� latviešu 

 

Aktualizēts: 30.11.2008 
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Kursa nosaukums:   REPUTĀCIJAS VADĪBA 

Kursa kods:   REP31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Ierobežotās  izvēles B DAĻA 

Studiju gads:   4. 
Semestris:   7. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Vadībzinātne 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Uzľēmējdarbības vadība 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007.gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 
Lekcijas: 20 stundas 

Semināri: 10 stundas 

Ieskaite: 2 stundas 

 
Kursa autors: Mag. paed., Mag. soc. �,�O�P�—�U�V���-�D�U�J�D�Q�V 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����Izveidot priekšstatu par reputācijas menedţmentu integrēto komunikāciju 

kontekstā. Iepazīstināt ar reputācijas menedţmenta teorētisko bāzi un sastāvdaļām. 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• apgūtu praktiskās reputācijas menedţmenta iemaľas; 

• iepazītos ar tehniskām atšķirībām RM Rietumeiropā, Latvijā un Krievijā. 

 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V�� �S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����reklāmas psiholoģijā un reklāmas – komunikācijas grupas 

priekšmetos. 

 

Kursa saturs: 
1. Reputācijas jēdziena definīcijas. Reputācija vēsturiskā skatījumā. Reputācijas 

menedţments kā integrēto korporatīvo komunikāciju sastāvdaļa. (2l, 2s) 

2. Korporatīvā reputācija kā uzľēmuma vērtību determinējošs faktors. Reputācija kā 

izšķirošs faktors ārpuscenas konkurencē informācijas sabiedrības apstākļos (2l) 

3. Reputācijas audits. Jēdziens un metodika. (2l, 2s) 

4. Korporatīvās auditorijas. Imidţs un reputācija daţādu grupu skatījumā. Reputācijas 

menedţments mērķa grupu motivāciju kontekstā. (2l) 

5. Korporatīvā reputācija kā mozaīkas veida struktūra. Reputāciju veidojošie elementi, to 

nozīme (2l) 

6. Vīzija un misija. Kompānijas oficiālā politika. Ārējā un iekšējā korporatīvā kultūra kā 

uzľēmuma reputāciju veidojošs faktors. (2l, 2s) 

7. Sekundāro asociāciju izmantošana teritorijas, uzľēmuma, preču zīmes, personas 

reputācijas menedţmentā (2l) 

8. Reputācijas aizsardzība un atjaunošana krīzes situācijās. Apsteidzošais reputācijas 

menedţments krīzei pakļautās nozarēs. „Avārijnoturīgas‖ reputācijas veidošana. (2l, 2s) 

9. H.Altšūlera „Radošo uzdevumu risināšanas teorija‖ kā teorētiska un praktiska bāze 

reputācijas menedţmentam (2l, 2s) 

10. Izplatītākās kļūdas praktiskajā reputācijas menedţmentā un to novēršana. (2l) 
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Kursa nosaukums:   PAKALPOJUMU MĀRKETINGS 

Kursa kods:   MPA31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:   3. 
Semestris:   6. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Ekonomika 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Tirgzinība 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17.decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 
Lekcijas:  18 stundas 

Semināri:   8 stundas 

Konsultācijas:  2 stundas 

 Kontroldarbs:  2 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 
Kursa autore: Mg. sc. soc. Glorija Sarkane 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V: iepazīstināt ar  pakalpojuma biznesa īpatnībām un veidot studentu praktiskās 

prasmes pakalpojumu nozaru tirgvedībā. 

 

Kursa �X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 
�” veidot izpratni par  tirgus vadīšanas metodēm un to praktisko lietojumu pakalpojumu 

nozarēs; 

�” veidot mārketinga plāna izstrādāšanas prasmes; 

�” attīstīt studentu analītiskā darba prasmes, vērtējot pakalpojumu sniedzēju firmu 

(organizāciju) mārketinga darbību. 

 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� - vadībzinības, komercdarbība, mārketinga komunikācija. 

Kursa saturs: 
1. Pakalpojumu sfēras evolūcija. 

2. Pakalpojumu klasifikācija. 

3. Pakalpojumu raksturlielumi. 

4. Preču un pakalpojumu mārketings. 

5. Vērtības radīšana konkurences tirgū. 

 6. Pakalpojumu sniedzējas firmas (organizācijas) mārketinga komplekss. 

 7. Pakalpojumu sniedzējas firmas (organizācijas) mārketinga darbības virzieni. 

8. Firmas (organizācijas) mērķa tirgus un mērķtirgus patērētāja raksturojums, darbs ar 

mērķa auditoriju. 

9. Pakalpojumu produktu kvalitātes rādītāji. 

10. Konkurence pakalpojumu produktu tirgū Latvijā. 

11. Patērētāja uzvedība pakalpojumu tirgū. 

12. Personāla un klientu savstarpējās attiecības. 

13. Pakalpojumu uzľēmuma tirgvedības plāna izstrādāšanas metodika. 
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Kursa nosaukums:  JAUNĀS INFORMĀCIJAS (MĒDIJU) 

TEHNOLOĢIJAS  

Kursa kods:   INF31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Ierobežotas izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    2. 
Semestris:   4. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H����   Datorzinātne 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Datoru un sistēmu programmatūra 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2008.gada 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:  2 stundas 

Semināri:  14 stundas 

Praktiskās nodarbības: 14 stundas 

Ieskaite:   2 stundas 

 
Kursa autors: Rolands Laķis 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V�� sniegt studentiem priekšstatu par JAUNO MĒDIJU darbības principiem, 

funkcijām un iespējām. 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L���,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Veidot studentiem izpratni un zināšanas par: 

• Jauno mēdiju darbības principiem; 

• Jauno mēdiju būtību un nozīmi; 

• Jauno mēdiju evolūciju; 

• Jauno mēdiju mārketinga un reklāmas iespējām; 

• Satura veidošanas principiem jaunos mēdijos. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�—�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����- 

 

Kursa saturs: 
1. Jauno mēdiju definīcija.Blogi, audioblogi,videoblogi. 

2. Jauno mēdiju fenomeni.Sociālie tīkli,jaunās komunikāciju sistēmas. 

3. Satura veidošana jaunos mēdijos. Satura tehnoloģiskais standarts – teksts. 

4. Satura veidošana jaunos mēdijos. Satura tehnoloģiskais standarts – foto. 

5. Satura veidošana jaunos mēdijos. Satura tehnoloģiskais standarts – video. 

6. Satura veidošana jaunos mēdijos.Satura tehnoloģiskais standarts – audio. 

7. Tehnoloģijas un tehniskie rīki satura veidošanai un apstrādei. 

8. Jauno mēdiju lietotājs šodien. Jauno mēdiju lietotāja nepieciešamās zināšanas, 

īpašības un iemaľas. 

9. Digitālā identitāte un reputācija. Digitālās identitātes pamatprincipi. 

10. Virtuālā pasaule. Digitālās identitātes spēles. On line spēles. Secomd Life 

fenomens. 

11. Jauno mēdiju būtība.Jaunie mēdiji un  sociālie procesi. Jaunie mēdiji un 

tehnoloģiskās komunikāciju iespējas. 

12. Jauno mēdiju evolūcija. Veidu, funkciju un pielietojumu daudzveidība. 

13. Jauno mēdiju izpausmes: propaganda, reklāma, lobisms, cenzūra, korporatīvisms, 

globalizācija. 

14. Informācijas meklēšanas tehnoloģijas un veidi internetā. 
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atbilstošas leksikas izvēle atkarībā no plašsaziľas līdzekļa veida (radio, TV, prese, 

internets), teikumu skaidrība, plūstoša teksta veidošana, tonis un noformējums. 

7. Rakstveida komunikācija – efektīva rakstveida ziľa. Ziľas saturs, teksta izklāsta 

secība, rakstīšanas stils. 

8. Gatavošanās preses konferencēm un PR speciālista loma tajās. Bāzes informācijas 

rakstīšana, atbilţu gatavošana uz prognozējamiem jautājumiem, ielūgumu gatavošana 

un noformēšana. Uzrunas formas. 

9. Gatavošanās intervijām. Jautājumu un iespējamo atbilţu prognozēšana, gatavošana, 

stilistiskā slīpēšana. 

10. Mediju aktivitātes – preses konferenču rīkošana, mediju semināri, mediju braucieni, 

uzľēmumu apmeklējumi. 

11. Netiešie mediju pasākumi – plaša diapazona aktivitātes. 

12. Reālie notikumi: palīdzības akcijas, jubilejas, gadatirgi un izstādes, stipendiju un 

pensiju piešķiršana, koncerti, labdarības akcijas. Afišu un ziľojumu tekstu veidošana. 

13. Inscenētie notikumi un to atkarība no PR speciālistu uzdrošināšanās un izdomas. 

Afišu un ziľojumu tekstu veidošana. 

 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Ezera I. Lietišķā komunikācija, Rīga: Multineo 2007. 
2. Strautmane A. Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē Rīga; Jumava 2007. 
3. Veinberga S. Publiskās attiecības. PR teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.  

 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem, konsultācijām un noslēgumā – rakstveida eksāmena. 

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku lietošanu. 

 
�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiāli, rakstu 

darbu paraugi, izdrukas, stila kļūdu lapas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�Ua): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:    Skaits: Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)   1 30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1 30% 

eksāmens      1 40% 
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� latviešu 

 

Aktualizēts: 11.11.2008. 
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• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: individuālais / grupu darbs darbs: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; 

aktivitāte un dalība semināros, tests, gala eksāmens. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:     Skaits: Īpatsvars: 

individuālais darbs      1 35% 
aktivitāte un dalība semināros     4 15% 

kontroldarbs      1 15% 

eksāmens       1 35% 
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� latviešu 

 

Aktualizēts: 18.01.2009. 
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Kursa nosaukums:   MEDIJU ATTIECĪBU VEIDOŠANA 

Kursa kods:   PUB31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:   3. 

Semestris:   5. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Komunikācijas zinātne 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Komunikācijas teorija 

�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 32 kontaktstundas un individuālais darbs 

literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavošanai. 

 
Lekcijas:   22 stundas 

Semināri:  10 stundas 

Eksāmens:  3 stundas 

 
Kursa autors: Mg. soc. �$�U�W�L�V���(�J�O�¯�W�L�V 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����radīt studentiem priekšstatu, prasmes un iemaľas par masu mediju uzmanības 

piesaistīšanu, publicitātes pamatprincipiem un sadarbību ar masu mediju pārstāvjiem publicitātes 

nodrošināšanai. 

 

Kursa �X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 

 Radīt izpratni par mūsdienu publicitātes mērķiem, modeļiem, darbības komponentiem, 

komunikācijas procesu sabiedrisko attiecību ietvaros. 

 Studenti apgūst nepieciešamākos sabiedrisko attiecību komunikācijas instrumentus un to 

praktiskās izmantošanas specifiku. 

 Izveidot prasmes, kas nepieciešamas sadarbības veidošanai ar masu mediju pārstāvjiem, PR 

tekstu sagatavošanai, preses konferenču organizēšanai. 

 Apgūt mijiedarbību starp sabiedrisko attiecību speciālistiem un ţurnālistiem. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����apgūts kurss ―Sabiedrisko attiecību taktika‖. 

 

Kursa saturs: 
1. Sabiedrisko attiecību process, tā plānošana.  

2. Sabiedrisko attiecību stratēģija. 

3. Pārliecināšana, tās mehānismi. 

4. Mūsdienu auditoriju raksturojums.  

5. Auditorijas uzmanības piesaistīšana. 

6. Daţādu masu mediju specifika. 

7. Sadarbības veidošana ar masu medijiem I. 

8. Sadarbības veidošana ar masu medijiem II. 

9. Preses relīzes un preses kiti. 

10. Paziľojumu un runu teksti, to sagatavošana. 

11. Preses konferences un brīfingi. 

12. Prezentācijas, semināri, intervijas. 

13. Darbs ar masu medijiem izstāţu laikā. 

14. Pārējās metodes PR darbā. 
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�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Бочаров М. История паблик рилейшнз: нравы, бизнес, наука. – М.: «РИП-

холдинг», 2007. – 184 с. 

2. Почекаев Р. Ю. История связей с общественностью. – СПб.: Питер, 2007. – 288 

с. 

3. Юэн С. PR! или Умение «раскручивать»: Социальная история паблик 

рилейшнз. – М.: Издательство АНО «Редакция Ежедневной Газеты», 2006. – 

480 с. 

 
�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. Veinberga S. Publiskās attiecības. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. - 

327. lpp. Lasīt: 41. – 56., 279. – 290. lpp. 

2. Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR. – СПб.: Питер, 

2004. – 560 с. Читать: стр. 55 – 87. 

3. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик Рилейшнз. Теория и практика. (Effective 

Public Relations). Издательство: «Вильямс», 2005. - 624 с. Читать: стр. 132 – 179. 

4. Тикер Э. Паблик рилейшнз. – М.: Изд-во Проспект, 2005. – 336 с. Читать: стр. 

18 – 24 с. 

5. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика: 

Учебное пособие.- М.: Дело, 2003. - 496 с. Читать: стр. 30 – 50. 

6. Почекаев Р. Ю. История связей с общественностью: необходимость изучения и 

преподавания - http://pr-page.narod.ru/8.htm 

7. Чумиков А. Н. Связи с общественностью: учеб. Пособие. – М.: Дело, 2000. – 

272 с. Читать: стр. 17 – 23. 

 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas, testi) un noslēgumā 

– rakstisks eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, akcents – uz izpratni un spēju 

saistīt vēsturi ar SA-metodēm. 

 
�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V���N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X���L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�����N�X�U�V�D���Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D���V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������ 
Jāsaľem pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:     Skaits: Īpatsvars: 
 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos  1 50% 

eksāmens       1 50% 
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D��  krievu 

 

�$�N�W�X�D�O�L�]�•�W�V��  14.10.2008 

 

http://pr-page.narod.ru/8.htm
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KURSA NOSAUKUMS:  SABIEDRISKO ATTIECĪBU KAMPAĽU 

PLĀNOŠANA UN VADĪŠANA  
Kursa kods:   KAM31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Obligātā ADAĻA 

Studiju gads:   4. 
Semestris:   7. 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Vadībzinātne  
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Uzľēmējdarbības vadība 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007.gada 17. decembris 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un  

studentu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:  20 stundas 

 Semināri: 8 stundas 

Konsultācijas: 2 stundas 

Eksāmens: 2 stundas 

 
Kursa autore: Mg. sc.com., Laila Ozol�L�¼�D 

�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����sniegt zināšanas sabiedrisko attiecību kampaľu izstrādes teorijas jautājumos un 

veicināt katra studenta individuālo akadēmisko zināšanu un praktisko attīstību, lai SA teorijas 

studijas tiktu papildinātas ar praktiskām iemaľām kampaľu izstrādē un vadībā. 

Kursa �X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 
• Gūt zināšanas par SA kampaľas plānošanas un vadīšanas funkcijām;  

• Sekmētu studentu prasmes kampaľu prezentācijā; 

• Veicināt efektīvu SA kampaľu praksi Latvijā. 

 
�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Masu komunikācijas teorijas, ţurnālistika un sociālo zinātľu 

pētniecības metodes. 

 

Kursa saturs: 
1. Problēmjautājumu menedţments un sabiedrisko attiecību programmu veidošana. 

2. SA kampaľa un tā sastāvdaļas. SA aktivitātes ietekmējošie faktori. 

3. SA kampaľas plānošana. Kampaľas procesu plānošanas stadijas.  

4. Sabiedrisko attiecību politika jeb problēmu noteikšana. Ārējās vides analīze - EPISTELE. 

Darbības vides analīze – SWOT. 

5. SA Mērķu definēšana un saistītie ierobeţojumi. 

6. Sabiedriskā doma un vēstījums. 

7. Stratēģija un taktika. Stratēģiskā domāšana un programmas izstrāde. Ilgtspējīgas 

ilgtermiľa programmas. 

8. SA kampaľas organizēšana un norise. Stratēģijas realizācijas komponents. Projekta 

koordinēšana. 

9. Komunikatīvais komponents. Vēstījums un atbilstošās publikas. 

10. SA kampaľas ierobeţojošie faktori. Laika ierobeţojumi. Resursi. 

11. Sabiedrisko attiecību darba stratēģiska un operatīva izvērtēšana. SA kampaľas vērtēšanas 

līmeľi un to priekšrocības. Vērtējuma rezultātu interpretēšana un pielietojums. 

12. Sabiedrisko attiecību profesionalizācija: izglītība, ētika, asociācijas. 

Ieteicamā literatūra: 

J.Grunig (Ed.)  Excellence in Public Relations and Communication Management.  

Hilsdale, Hove,London, 1992. 



http://www.ipra.org/
http://www.prineurope.com/
http://www.iccopr.com/
http://www.globalpr.org/
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Kursa nosaukums:   SABIEDRISKO ATTIECĪBU PRAKTIKUMS 

Kursa kods:   PRP31300 

�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:   3. 
Semestris:   6. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Komunikāciju zinātne 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Komunikācijas teorija 

�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

bakalaurantu patstāvīgās studijas. 

 
Lekcijas:   12 stundas 

Semināri:  8 stundas 

Praktiskās nodarbības: 40 stundas 

Konsultācijas:  2 stundas 

Ieskaite:   2 stundas 

 
Kursa autors: Mg. soc.sc. Aleksandrs Mirlins 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����Attīstīt studentiem praktiskās iemaľas sabiedrisko attiecību darbā.  

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• kursa ietvaros patstāvīgi strādātu darba grupās pie četriem projektiem; 

• apgūtu fona informācijas, vēstījuma sagatavošanu paredzētajai mērķa grupai, mediju 

plāna izstrādi, preses relīzes un faktu lapas sagatavošanu, vadlīnijas sagatavošanu preses 

konferencei; 

• gūtu pamatiemaľas sabiedrisko attiecību aktivitātēs un metodēs (preses konferences, 

brīfingi, preses ziľojums u.c.). 

 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����zināšanas sabiedriskajās attiecībās un vadībā. 

 

Kursa saturs: 
1. Pētījumi stratēģiskajai plānošanai 

2. Situācijas analīze (mediju, socioloģisko pētījumu, atskaišu un citu darba dokumentu 

izmantošana) 

3. Stratēģiskais menedţments (problēmas formulēšana un tās vadīšana) 

4. Fona informācijas konceptuālās noformēšanas veidi 

5. Vēstījums paredzētajai mērķa grupai 

6. Sabiedrisko attiecību aktivitāšu plānošana 

7. Mediju plāns 

8. Faktu lapa (preses mape) 

9. Preses relīze 

10. Vadlīnijas preses konferencei 

11. Mediju treniľš 

12. Sabiedrisko attiecību aktivitāšu scenārijs 

13. Sabiedrisko attiecību komponenti stratēģijā 

14. Komunikācijas barjeras un stereotipi 



file:///C:\exec\obidos\search-handle-url\index=books&field-author-exact=Dennis%20L.%20Wilcox\002-6897350-2352867
file:///C:\exec\obidos\search-handle-url\index=books&field-author-exact=Glen%20T.%20Cameron\002-6897350-2352867
file:///C:\exec\obidos\search-handle-url\index=books&field-author-exact=Phillip%20Ault\002-6897350-2352867
file:///C:\exec\obidos\search-handle-url\index=books&field-author-exact=Warren%20K.%20Agee\002-6897350-2352867
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�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 
 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (zinātnisku rakstu, 

starptautisku dokumentu kopijas, statistikas materiāli) , 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:     Skaits: Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1 30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1 40% 
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� latviešu 

 

Aktualizēts: 11.12.2008. 
 

 

 

 







© RSEBAA, 2009                profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

 

 271 

Kursa nosaukums:  MŪSDIENU NETRADICIONĀLĀ MĀKSLA UN REKLĀMA 

Kursa kods:   ART31300 

�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Brīvās izvēles C DAĻA 

Studiju gads:   2. 
Semestris:   4. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Mākslas zinātne 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Kultūras teorija 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   12 stundas 

Semināri:   12 stundas 

Konsultācijas:  2 stundas 

 Ieskaite:   2 stundas 

 
Kursa autore: Mg. art. Zane Matule 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V����Veidot izpratni par mūsdienu netradicionālo mākslu un apgūt praktiskas 

iemaľas netradicionālās mākslas izmantošanā reklāmā un sabiedriskajās attiecībās.  

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 
1.Apgūt zināšanas par netradicionālo mākslu, tās veidiem, iedarbību. 

2.Attīstīt netradicionālu domāšanu un  netradicionālās mākslas uztveri. 

3.Apgūt iemaľas netradicionālo mākslu izmantot reklāmā un sabiedriskajās attiecībās. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����pamatzināšanas kultūras vai mākslas vēsturē. 

 

Kursa saturs: 
 
1.Netradicionālās mākslas jēdziens, rašanās laiks un veidi. Netradicionālās māksles uztveres 

īpatnības, vērtēšanas kritēriji. 

2.Instalācija, ready-made objekti, kinētiskā māksla, to izmantošana reklāmā. 

3.Lendarts: jēdziens, formas, izmantojums. 

4.Hepenings,akcija . 

5.Performances veidi: politiska, autobiogrāfiska, procesuāla, konceptuāla u.c. 

6.Performances mākslinieks kā performances objekts, cilvēka ķermeľa izmantošana.  

7.Performances  elementi : laiks, telpa, izmantojamie priekšmeti, darbība ( t.s. – teatrāla darbība), 

skaľa, tehnika, skatītājs u.c. Elementu saskaľota izmantošana kā performances veiksmīguma 

priekšnoteikums. 

8.Performances izmantošana prezentācijās. Performance kā reklāma. 

 
�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. Latvijas mākslas vēsture.-R.,2003. 

2. Kalniľa I. Netradicionālās mākslas izpausmes Latvijā 1972.-1980. R.,2000. (LMA 

maģistra darbs). 

3. Matule Z. Performances mākslas valoda.-R.,2004.(LMA maģistra darbs). 

4. Spoliľa V.Teātra spēles – improvizācijas. – R.,1999. 
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2. Phisical appearance. Colours, qualities. Professions, professional tools, professional 

requirements. Family relations. 

3. Hobbies, jobs, interests, friends, colleagues, pets. 

4. Home, office, furniture, home appliances, everyday routines.  

5. City, sightseeing, getting around, restaurants, meals, menus, national cuisines, cooking, 

touristic curiosities. 

6. Clothes, shopping, sizes, preferences, fashion, prices. 

7. Work schedules, plans, time, activities. 

8. Art, theatre, literature, museums, excursions, exhibitions, cinema, music, etc. 

9. Behaviour, celebrations, national characters, mentality.  

10. Career, interviews, CV, personal and business impressions, experiences. 

11. History, economics, politics, education. 

12. Trips, national peculiarities, transports, countries, languages. 

13. Banks, commerce, negotiations. 

14. Social care.  

 

GRAMMAR CONTENTS LIST 

 

1. Phonetics. Intonation. Sounds and letters. 

2. Name: gender, number. 

3. Article. 

4. Adjective: gender, number. 

5. Degrees of comparison 

6. Personal pronouns (accented and non-accented forms; function of a direct and 

indirect object in the sentence) 

7. Possesive pronouns (short and full forms) 

8. Demonstrative, interrogative, relative, indefinite pronouns 

9. Numerals (ordinal, cardinal) 

10. Adverbs. Degrees of comparison. 

11. Prepositions. 

12. Verbs. Classification of verbs: regular (3 groups), divergent, irregular verbs. 

Reflexive verbs. Impersonal forms. 

13. Tenses of the Indicative Mood – Tiempos del Indicativo: Presente; Futuro del 

Indicativo; Pasado Compuesto; Imperfecto, Preterito Simple; Condicional Simple; 

Pluscuamperfecto. 

14. Verbal constructions: Tener que + inf.; haber que + inf., deber + inf.; acabar de + inf., 

soler + inf., volver a + inf., etc. 

15. Subjunctive Mood – Modo Subjuntivo: Presente, Pasado, Imperfecto. 

16. Gerund. Gerundial constractions: estar (seguir, ir) + ger. 

17. Sentence. Different types of the independent clause. 

18. Subordinate clause. 

19. Condition (general notions). 

 

Other learning materials / resources: 
Epañol Nivel Inicial; Dirección Linguística, Santiago Alcoba de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

Sueña. ELE. Nivel Inicial. Grupo Anaya S.A., 2005. Madrid. 

Curso Intensivo de Español. Intermedio y Superior. J. Fernández, R. Fente, J. Siles. 

Tecla. Revista de la Consejería de Educación del Reino Unido e Irlanda. A1 – C2. 

Profesionales 1,2. Curso de Español. Raquel Ezquerra, Paz.G. Arboleya, Cármen Llanos. 

Español, Curso de perfección. M.Киеня. МГИМО. 







© RSEBAA, 2009                profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

 

 277 

8.Taktikas izvēle -paštēla radīšana. 

 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku.Rīga.Kamene 1994.g. 

2. Hindls T. Prasme uzstāties.Zvaigzne ABC 2000.g. 

3. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties.Rīga. J.Rozes apgāds. 2002.g. 

4. A. Apele. Runas māksla.R.: Zvaigzne, 1982. 

5. K. Staľislavskis.  Mana dzīve mākslā. R. 1946. 

6. K. Staľislavskis.  Aktiera darbs. R. : LVI,1951. 

Studiju metodes: 
Kurss sastāv no interaktīvām nodarbībām, kurās tiek izmantoti praktiskie darbi, atbildes 

uz jautājumiem, prezentācijas, grupu darbs. Kursa noslēgumā tiek izveidots vienas pasakas-stāsta 

neliels uzvedums. 

 

�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 
•nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (nodarbību plāniem, 

bibliogrāfiju); 

•nodrošinājums ar vizuālo materiālu (fotogrāfijas, video); 

•nodrošinājums ar daţādiem materiāliem praktiskajām nodarbībām; 

•augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: prezentāciju vērtējumi, ieskaite. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:      Īpatsvars:  
Aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, prezentācijās   50% 

Ieskaite        50% 

 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� latviešu 

 

Aktualizēts: 30.10.2008. 
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Kursa nosaukums:   PUBLISKĀS UZSTĀŠANĀS TEHNIKA 

Kursa kods:   PUB31300 
�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Brīvās izvēles C DAĻA 

Studiju gads:   1. 

Semestris:   1. 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Komunikācijas zinātne 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Komunikācijas psiholoģija un ētika 
Kursa a�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   14 stundas 

 Semināri: 6 stundas 

Praktiskās nodarbības: 8 stundas 

Konsultācijas: 2 stundas 

Ieskaite: 2 stundas 

 
Kursa autors: �-�Ì�O�L�M�V���0�X�U�D�ã�N�R�Y�V�N�L�V 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����Iemācīt studentiem darba ar auditorijām pamatprincipus, iepazīstināt ar publiskās 

uzstāšanās metodēm, iemācīt studentiem uzstāšanās sagatavošanas metodes, auditorijas 

uzmanības iegūšanas paľēmienus, daţādu publiskās uzstāšanās ţanru pamatstruktūras, ātras 

argumentācijas paľēmienus, uzvedības auditorijā principus, pašnovērtēšanas paľēmienus pēc 

uzstāšanās. 

�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V �]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• izprastu darba ar auditoriju pamatprincipus; 

• zinātu runas veidošanas principus; 

• apgūtu publiskās uzstāšanās paľēmienus; 

• gūtu izpratni par pašnovērtēšanas principiem; 

• veicinātu publiskās uzstāšanos kultūras veidošanu Latvijā. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����-  

 

Kursa saturs: 
1. Psiholoģiskā pašsagatavošana. 

2. Uzstāšanas vietas novērtēšana un sagatavošana. 

3. Runas teksta sagatavošana: 

sākotnējā metafora, 

runas moduļi, 

trūkumi, 

runas struktūra. 

Ārējais izskats. 

4. Runas teksts. 

5. Runas struktūra. 

6. Runas priekšnesums. 

7. Oratora valdzinājuma sastāvdaļas. 

8. Publikas ieslēgšana darbībā. 
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sensitīvisms starpkultūru komunikācijā. Zīmes un simboli, stereotipi, mīti 

starpkultūru komunikācijā. 

6. Migrācija. Aizspriedumi starpkultūru komunikācijā. 

7. Starpkultūru konflikti un to novēršana, nestabilitātes draudi, apdraudējums. 

Integrācija un asimilācija. 

8. Reliģijas loma starpkultūru komunikācijā. 

9. Starpkultūru komunikācija biznesā – kultūratšķirību loma, starpkulturālā 

karjera, diplomātiskā vide, starptautisks uzľēmums kā mūsdienu realitāte, 

kultūra kā tirgus prece. 

10. Sociālā stratifikācija. Sociālās vienlīdzības un nevienlīdzības, pārākuma 

aspekti, attieksmju un uztveres jautājumi starpkultūru komunikācijā.  

11. Ģeopolitikas jautājumi mūsdienu pasaulē. Nacionālo atšķirību izpratne, 

tolerance – politiskās, ekonomiskās un kultūras jomās. Teritoriālās un kultūras 

vienotības aspekti. Eiropas, ASV, Āzijas pieredze. 

12. Starpkultūru komunikācijas problēmas un to risinājumu veidi Latvijā.  

 
�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. Fred E. Jandt. An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a 

Global Community - 5th Edition , Throusands Oaks;new Delhi; London, 2007. 

2. Головлева Елена. Основы межкультурной коммуникации. Уч. пособие., 

Феникс., 2008. 

 
�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

 

1. Ţ. Ozoliľas un T.Tisenkopfa (red.). Latvija Eiropeizācijas krustceļos., Rīga.: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2005. 

2. Globālā dienaskārtība. Zinātniski pētnieciskie raksti 5 (11). Rīga: Zinātne, 2006. 

3. Apine Ilga.Politoloģija. Ievads etnopsiholoģijā. Rīga; Zvaigzne ABC, 2001. 

4. Тен Юлия. Культурология и межкультурная коммуникация: Учебник., 

Москва: Феникс, 2007. 

5. Journal of Intercultural Communication .Editor in chief: Prof. Jens Allwood.  

Managing editors: Beatriz Dorriots, Miguel Benito.,Copyright: Journal of 

Intercultural Communication and the authors, http://www.immi.se/intercultural, 

Last change, Maj 2007. 

6. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации: Учебник для вузов (Под ред. А.П. Садохина. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2002., http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm. 

7. Kļaviľa Daina, Brancis Māris (sastādīt.). Trimda. Kultūra. Nacionālā identitāte. 

Nordik., 2004. 

8. Rubene Māra (sastādīt.). Vērotājs un sabiedrība. Rīga: Latvijas Universitāte, 

2008. 

9. Gīrcs Klifords. Kultūru interpretācija., Rīga : AGB, 1998. 

10. Roţkalne Anita (sast..). Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā. Rīga: 

Zinātne, 2001. 

 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; prezentācijas;), pārbaudes 

darbiem, kontroldarba, konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Fred%20E.%20Jandt
http://www.faberlic-taganrog.ru/t161933.htm
http://www.immi.se/intercultural
http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm
http://www.jr.lv/lv/veikals/mekletajs/full.html?shop_search=1&shop_level1=2211&shop_field_2=Klavina%2BDaina,%2BBrancis%2BMaris%2B%2Bsastadit.%2B
http://www.jr.lv/lv/veikals/mekletajs/full.html?shop_search=1&shop_level1=2211&shop_field_4=459
http://www.jr.lv/lv/veikals/mekletajs/full.html?shop_search=1&shop_level1=2211&shop_field_2=Rubene%2BMara%2B%2Bsastadija%2B
http://www.jr.lv/lv/veikals/mekletajs/full.html?shop_search=1&shop_level1=2211&shop_field_4=30933
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Kursa nosaukums:  GRAFISKĀS PROGRAMMAS  /CORELDRAW/ 
Kursa kods:   DGR31300 

�.�X�U�V�D���G�D�º�D��:    Brīvās izvēles C DAĻA 

Studiju gads:   2. 
Semestris:   4. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H�� Datorzinātne 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Datoru un sistēmu pragrammatūra 
Ku�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007.gada 17.decembri 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X����Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst kredītpunktiem (vai ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   10stundas 

Praktiskās nodarbības:  18stundas 

Konsultācijas:   2stundas 

Ieskaite:   2stundas 

 
Kursa autors:  Hum. zin. maģ.dizainā Sergejs  Davidovs 

 
�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V: Apgūt attiecīgās iemaľas vektor programmā CorelDraw.  

Sniegt studentiem izpratni par vektor programmām, to iespējām un specifiku.  

Apgūt paľēmienus darbā ar tekstiem un attēliem, sagatavošanu drukai. 
�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 

Audzēkľi iegūst zināšanas par programmas CorelDraw iespējām, 

specifiku kā arī pielietojumu, rēķinoties ar mūsdienu pavairošanās tehnikas 

iespējām. Spēj orientēties datorgrafikas un poligrāfijas pamatos. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�—�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����iemaľas strādājot ar datoru. 

Kursa saturs: 
 

1.  Vizuālās uztveres, kompozīcijas pamati 

2.  Ievads programmā ―CorelDraw‖ 

3.  Darbs ar līniju, objektu, krāsām 

4.  Specefekti un to pielietojums 

5.  Fonti, teksta formatēšanas iespējas, lappuses 

6.  Attēlu ievietošana un apstrādes iespējas 

7.  Rastra attēla pārveidošana vektor zīmējumā 

8.  Grafikas un teksta savietojamība 

9.  Failu formāti un to savietojamība 

10.  Attēlu saglabāšana, eksports un drukāšana 

11.  Poligrāfijas specifika 

 
�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. Māris Kundziľš, Dabas formu estetika. /Madris/ Rīga, 2004. 

2. CorelDraw X3 Graphics Suite (PC) by Corel  

3. CorelDRAW® X4: The Official Guide 

y Gary David Bouton 

3. Oldach, Mark. Creativity for Graphic Designers. 

North Light Books, U.S. 2000 

 

http://www.amazon.co.uk/s/278-9902817-4455259?ie=UTF8&search-type=ss&index=software-uk&field-keywords=Corel
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/278-9902817-4455259?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Gary%20David%20Bouton
http://www.countrybookshop.co.uk/cgi-bin/search.pl?publisher=North+Light+Books%2CU.S.




http://www.countrybookshop.co.uk/cgi-bin/search.pl?publisher=North+Light+Books%2CU.S.
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Kursa nosaukums:  SCENĀRIJU RAKSTĪŠANAS PAMATI 

Kursa kods:   SCN31300 

�.�X�U�V�D���G�D�º�D��   Brīvās izvēles C DAĻA 

Studiju gads:   2. 

Semestris:   4. 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Mākslas zinātne 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Teātra un kino vēsture un teorija 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17. decembrī 

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas lekciju, 

semināru un praktiskajās nodarbībās, kā arī un studentu patstāvīgās studijas.  

Lekcijas:    12 stundas 

Semināri  4 stundas 

Praktiskās nodarbības:   12 stundas 

Konsultācijas:   2 stundas 

Ieskaite:    2 stundas 

Kursa autors:. Aivars Helde 

�.�X�U�V�D���P�•�U�·�L�V����Sniegt studentiem izpratni par daţādu scenāriju izveidi, to tapšanas procesu, 

pasūtījuma veidu-formāta atbilstību pasākumam. 

Kursa uzdevumi���,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V: 
 Sekmēt scenāriju rakstīšanas teorētisko un metodisko zināšanu apguvi. 

 Veidot praktiskas iemaľas scenāriju rakstīšanā. 

 Izvērtēt pasākumu scenāriju darbības efektivitāti praksē. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Qas: Latvijas kultūras vēsture, dzimtā valoda, jaunrades process.  

Kursa saturs: 

1.  Scenārijs un tā vieta šodienas pasākumu veidošanā. 

2.  Radošo industriju uzstādījums scenāriju kontekstā. 

3.  Ideja. Virsuzdevums. Strukturālā izpratne. Scenārija plāns. 

4.  Scenāriju veidi-orģinālais, adoptētais, literārais, teatrālais,inscenējums u.c. 

5.  Kompozīcijas tēma, ideja. 

6.  Siţets-darbība. 

7.  Kontrdarbība- caurviju darbība un pretdarbība. 

8.  Ţanrs un stilistika. 

9.  Montāţa. 

10.Teatrālie elementi. 

11.Temporitms, muzika, skaľas, tehnika. 

12.Konferensjē- vakara vadītājs. 

13. Komunikācija ar auditoriju. 

�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
1.  S. Field. Screenplay: The Foundations of Screenwriting. Dell Publishing. 2005. 

2.  Līvija Domiľa. Svētku scenāriji.  Plānošana,organizēšana,vadīšana. Rīga. Pētergailis. 2006. 

3. Ершов П. M. Режиссура как практическая псинология / Петр Михайлович Ершов. – 

Москва: Искуство, 1972. – 350 с. 
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�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 

1. Gad Thomas „Brending – 4D‖ N.Y.2005. 

2. Gad Thomas & Rozenkreutz Anette „Managing Brand Me‖ N.Y. 2002. 

3. Klein Naomi „NO LOGO‖ New York, 2000. 

4. Philip Kotler ‗Lateral Marketing. New Techniques for Fainding breakthrough ideas‘ 

N.Y. 2003. 

5.Roberts Kevin ‗Lovemarks. The future beyond brends‘. New York, 2004. 

6.Zyman Sergio „The End of Marketing as We Know it‖ N.y.1999. 

7.4. Wisor John ‗Beyond the brand‘ N.Y.2004. 

8.Балашов В.В. «Фронт-офис и бэк-офис брэнда» СПб. 2004. 

9. S.Godins. Violetā Govs. Kļūsti ievērojams, pārveidojot savu biznesu. R.: Trīs, 2008., -

208 lpp. 

10. Рапай К. Культурный код: как мы живем, что покупаем и почему. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008. – 167.с. 

�3�D�S�L�O�G�O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
 

1.A.Jerome Jewler „Creative Strategy in Advertising‖ N.Y.2001. 

2. James Pilditch „Winning Ways‖ London. 1987. 

3. Jean-Luc Ginder „Mischief Marketing‖ Paris.2002. 

4. Michel Houellbecq „Le Mond comme Supermarche‖ Paris. 2003. 

Interneta resursi: 
www.prnt.com 

www.form.de 

www.adobe.com 

www.icograda.org 

 
Studiju metodes: Kurss sastāv no lekcijām, prezentācijām un praktiskajiem darbiem (radošiem 

vai ar radošiem elementiem uzdevumiem;  saistītiem ar reklāmas materiālu par brendingu; darbi 

ar ekonomiska rakstura informācijas atlasi un analīzi), konsultācijām un noslēgumā – rakstiska 

eksāmena. 

 
�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: praktiskais mājas darbs ar prezentāciju seminārā,  aktivitāte un līdzdalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:     Skaits: Īpatsvars: 

mājas darbs ar prezentāciju seminārā     1 30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos  1 30% 

eksāmens       1 40% 
�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� latviešu. 

Aktualizēts: 12.12.2008 
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�,�H�W�H�L�F�D�P�—���O�L�W�H�U�D�W�Ì�U�D�� 
 

1. Quentin Newar„What is graphic design?‖Rotovision, 2007. 

 

2. Charlotte Fiell, Peter Fiell„Contemporary graphic design‖Taschen, 2007. 

 

3. Philip B. Meggs, Alston W. Purvis―Megg‘s history of graphic design‖Wiley, 2005. 

 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, kontroldarba, semināra (diskusijas un prezentācijas), 

praktiskajiem darbiem (grafiskā dizaina paraugu analīze), konsultācijām un noslēgumā – 

rakstiska eksāmena. 

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas un veikti praktiski darbi, 

piemēram, konkrētu plakātu vai reklāmas maketu analīze, lai veidotu izpratni par grafiskā 

dizaina specifiku un radītu priekšstatu par mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu, piemēram, 

krāsas, līniju vai kompozīcijas, daudzveidīgajām izmantošanas iespējām. 

 
�.�X�U�V�D���P�H�W�R�G�L�V�N�D�L�V���Q�R�G�U�R�ã�L�Q�—�M�X�P�V�� 

 lekciju vizuālā materiāla izdrukas, pieejamas bibliotēkā; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli – grāmatas, ţurnāli un citi. 

 
Kontroles formas: kontroldarbs, prezentācija seminārā, aktivitāte un dalība lekcijās, gala 

eksāmens. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:     Skaits:  Īpatsvars: 
Kontroldarbs      1 30% 

Apmeklētība, aktivitāte lekcijās un dalība seminārā  1 30% 

Eksāmens       1 40% 
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� latviešu 

 

Aktualizēts: 12.05.2008. 
 

 





http://www.amazon.ca/Process-Difference-Cosmological-Poststructuralist-Postmodernisms/dp/0791452875/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1227342923&sr=1-8
http://www.amazon.ca/Process-Difference-Cosmological-Poststructuralist-Postmodernisms/dp/0791452875/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1227342923&sr=1-8




http://www.altshuller.ru/rtv/rtv7.asp
http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction5.asp
http://www.altshuller.ru/rtv/rtv4.asp
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Kursa nosaukums:  LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTURE 

Kursa kods:   HIS31300 

Ku�U�V�D���G�D�º�D��:    Brīvās izvēles C DAĻA 

Studiju gads:   2. 

Semestris:   4. 

�=�L�Q�—�W�Q�H�V���Q�R�]�D�U�H��   Vēsture 
�=�L�Q�—�W�Q�H�V���D�S�D�N�ã�Q�R�]�D�U�H��  Kultūras un zinātnes vēsture 
�.�X�U�V�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�X�P�D���G�D�W�X�P�V�� 2007. gada 17. decembrī  

�,�Q�V�W�L�W�Ì�F�L�M�D�����N�X�U�D���D�S�V�W�L�S�U�L�Q�—�M�D���N�X�U�V�X�� Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 
Lekcijas:   20 stundas 

Semināri:  4 stundas 

Praktiskās nodarbības: 4 stundas 

Konsultācijas:  2 stundas 

Ieskaite:   2 stundas 

 
Kursa autore: Dr.sc.soc. Guna Matule 

 
�.�X�U�V�D�� �P�•�U�·�L�V����Iepazīstināt studentus ar Latvijas kultūras mantojumu un tā saistību ar 

mūsdienām, dot priekšstatu par kultūru kā vērtīgu iedvesmas avotu reklāmas jomā,  rosināt 

interesēties par kultūras dzīvi, izglītot sevi, kļūt par savas zemes un tautas patriotu  

 
�.�X�U�V�D���X�]�G�H�Y�X�P�L�����,�H�J�Ì�V�W�D�P�—�V���]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� 

1.  Iepazīties un padziļināt zināšanas par Latvijas un latviešu kultūras mantojumu. 

2. Attīstīt spēju spriest par kultūras parādībām, tās salīdzināt, analizēt, saskatīt attīstības 

tendences. 

3. Apgūt prasmi kultūras projektu ideju izstrādē,  kultūras parādību 

reklamēšanā,prezentēšanā. 

4. Iemācīties izmantot latviešu kultūras mantojumu profesionālajā darbībā.  

5. Radīt vajadzību nepārtraukti patstāvīgi interesēties par kultūru, sevi izglītot, pilnveidot, 

gūt baudu no kultūras patērēšanas, rosināt uz jaunradi. 

�1�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�D�V���S�U�L�H�N�ã�]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V����vidējās izglītības līmenis 

Kursa saturs 

 
1. Kultūras jēdziens. Vissenākie Latvijas iedzīvotāji, liecības par to kultūru. 

Baltu ciltis, baltu kultūras attīstība. 

2. Lībieši – Latvijas pamatiedzīvotāji. Lībiešu valodas pētījumi. Lībiešu kultūras 

mantojums. 

3. Latviešu antropoloģija, nacionālās īpatnības un to ietekme uz sabiedrisko 

attiecību veidošanu. 

4. Mitoloģija un folklora. 

5. Dievturība kā latviskā reliģija. 

6. Grāmatniecības attīstība Latvijā. Rokrakstu literatūra. 
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Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

�3�U�D�V�¯�E�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�D�L�� ���N�X�U�V�D�� �Q�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�D�� �V�W�U�X�N�W�Ì�U�D������Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:     Skaits: Īpatsvars: 
darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1 30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos  1 30% 

eksāmens       1 40% 
 

�0�—�F�¯�E�X���Y�D�O�R�G�D�� latviešu. 

 

Aktualizēts: 18.12.2008. 
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II Pielikums 

 

Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas apraksts (Curriculum vitae)
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Europass 

Curriculum Vitae  
 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Bahmane Ludmila  

Personas kods 280849-10532 

Dzimšanas vieta Rīga 

Adrese (pieraksta un dzīves 

vietas) 

Grīna bulvaris, 1, dz.5, LV-1048, Rīga, Latvija 

Tālrunis  7612798 Mobilais tālrunis 9420396 

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 paaugstināšanas 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.  

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

RAU docenta atestāts DA  Nr.000126 
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2. 2000г. Starptautiskā programma PHARE 2000, līdzizpildītājs . 

3. Tirgus mārketinga pētījumi pēc biznesa struktūru pētījumiem, to skaitā RIMI , 

SIA SIMEKS, SIA POLIS 

  

  

Publikācijas atbilstošajā 

zinātľu nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti 

reģistrētos apgādos)  

populārzinātniskas 

publikācijas 

 

citas publikācijas 

Publicēti vairāk par 40 rakstu, izdoti mācību materiāli.  Daţi no tiem : 

 

L.Bahmane Konkurence piena un  tā produktu raţošanas tirgū Latvijā/ 

Rīga.2007, www.competetions.lv 

 

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 

izstrādāšanas problēmas ātri mainošās konkurences vides apstākļos. Minska, 

2007  

 

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 

 

L.Bakhmane Managerials Marketing Solutions: New Tehnologies and 

Possibilities. Socialiniai tyrimai.1(7).Sauliai. 2006. 

 

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. 

 

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 izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas 

līdzeklis Latvijas mazajā un vidējā biznesā  

Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitātes VI starptautiskās konferences 

"Menedţmenta un mārketinga teorija un prakse" rakstu krājums. Minska, 

Baltkrievija.  2005.g. 

 

L. Bahmane. „Основы маркетинга и маркетингового 

управления‖/‖Mārketinga un mārketinga pārvaldīšanas pamati‖/‖Principles of 

marketing and marketing management‖// Mācību līdzeklis. Transporta un sakaru 

institūts. Rīga, Latvija. 2003.g. 150 lpp., 3-ais izdevums  

 

L.Bahmane. „Маржинальная прибыль как метод и инструмент 

маркетингового управления конкурентноспособностью фирмы‖/‖Marginal 

profit as a company competitive ability management method and tool‖/‖Marţas 

peļľa kā firmas konkurētspējas mārketinga pārvaldīšanas metode un 

instruments‖// Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Sankt-

Pēterburga, Krievija. 2003.g. 

 

L. Bahmane. Līdzautore E. Maslovskaja. „Креативный подход к 

продвижению кофе отечественных производителей на Латвийский 

рынок‖/‖Radošā pieeja pie pašmāju raţotāju kafijas virzīšanas 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. 

http://www.competetions.lv/
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L. Bahmane. „Основы маркетинга и маркетингового управления‖/‖Principles 

of marketing and marketing management‖/"Mārketinga un mārketinga 

pārvaldīšanas pamati"// Mācību līdzeklis. Transporta un sakaru institūts. Rīga, 

Latvija. 2002.g. 132 lpp., 2-ais izdevums 

 

L. Bahmane. „Основы маркетинга и маркетингового управления‖/‖Principles 

of marketing and marketing management‖/"Mārketinga un mārketinga 

pārvaldīšanas pamati"// Mācību līdzeklis. Transporta un sakaru institūts. Rīga, 

Latvija. 2001.g., 130 lpp. 

 

L. Bahmane. Līdzautore V. Bahmane. „Preču tirdzniecības mārketinga sistēma, 

kas bāzēta uz marģinālās peļľas analīzi‖ //11. Pasaules Latvijas zinātnieku 

kongress. Rīga,Latvija, 2001.g.  

 

L. Bahmane. „Mārketinga Metodes Konkurētspējas Paaugstināšanai Latvijas 

Firmās pēc Eiropas Tirgus Prasībām‖ //Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz ES. Rēzekne, 

Latvija, 2000.g. 

 

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:  

māksla, literatūra, tūrisms. 

Ģimenes stāvoklis:  

precējusies, divi bērni 

 

Aktualizēts: 2009.02.24. 
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Publikācijas atbilstošajā 

zinātľu nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

 1.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. 

  2. Bartele T. Latviešu klubi Maskavā 1918.-1920. g. // IX Zinātnisko lasījumu 

materiāli. – Vēstures sekcija, 3. krājums - DPU, 2000. – 4.–9.lpp. 

  3. Bartele T. Kreiso ideju izplatīšana latviešu vidū Maskavā Pilsoľu kara gados. 

// Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Zinātniskie raksti – Vēstures sekcija. – 

2000. – 7.-10.lpp. 

  4. Bartele T. Latviskuma saglabāšana Maskavā Pilsoľu kara gados. // Sabiedrība 

un kultūra. – Rakstu krājums III. – Liepāja, 2001. – 24.-31.lpp. 

  5. Бартеле Т. Латышские учебные заведения в Москве в годы 

Гражданской войны. // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Zinātniskie raksti 

– Vēstures sekcija. – 2001. – 11.-16.lpp. 

  6. Bartele T. Novadpētniecība krievu skolā – līdzeklis latviešu kultūras 

iepazīšanai. // Sabiedrība un kultūra. – Rakstu krājums IV. – Liepāja, 2002. – 

343.-348.lpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monogrāfijas 

 

 

 

populārzinātniskas 

publikācijas 

 

  7. 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. 

  8. Bartele T. Rīgas Lielie kapi kā kultūrvēsturisks piemineklis (vēsture un 

saglabāšana) // Sabiedrība un kultūra. – Rakstu krājums V. – Liepāja, 2003. – 

161.-173.lpp. 

  9. Bartele T. Skolnieku pētnieciskais darbs kā solis uz augstskolu // Sabiedrība 

un kultūra. – Rakstu krājums VI. – Liepāja, 2004. – 400.- 403.lpp. 

  10. Bartele T. Latviešu aktieri bēgļu gaitās // Daugavpils universitāte. 

Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture 

VIII / Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils, 2004. 23.-31.lpp. 

  11. Бартеле Т. Оценка знаний учащихся: взгляд историка // Sabiedrība un 

kultūra. – Rakstu krājums VII. – Liepāja, 2005. – 112. - 116.lpp. 

  12. 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. 

  13. 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. 

  14. 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. 

  15. Бартеле Т. Латышский театр в Москве (1915-1922) // Россия и Балтия. 

Эпоха перемен (1914-1924). Москва, 2002. С.88-110. 

  16. Бартеле Т., Шалда В. Латышские беженцы в России в годы 

Гражданской войны. // Отечественная история. 2000. -№1. – С.18-31. 

   

 Šalda V.,   1. Bartele T., Šalda V.Latviešu bēgļi Krievijā. 1915-1922.- Daugavpils: 

Daugavpils Akadēmiskais apgāds„Saule‖., 2007.- 384 lpp. 

  2. Bartele T., Šalda V. Latviešu teātris Maskavā 1915 – 1937. – DPU Saule., 

1999. – 18. – 40., 73. – 77.lpp. 

  3. Bartele T., Šalda V. Latvieši Maskavā. 1915-1922. - DPU Saule., 2001. – 5.-

15.,71. – 153.,173. – 198.lpp. 

   

 1. Bartele T. Latviešu pilsonisko organizāciju Maskavā liktenis pēc Oktobra 

apvērsuma. // Latvijas arhīvi. – 1997. – Nr.2. – 16.-24.lpp. 

  2. Bartele T., Šalda V. Latviešu repatriācija no Padomju Krievijas 1918. – 1921. 

// Latvijas vēsture. - 1998. – Nr.1.,2.,4. 

  3. Bartele T. Latviešu kreisās organizācijas Maskavā padomju varas pirmajos 

gados (1918-1922). // Latvijas Arhīvi - 2001. – Nr.1. – 61.-85.lpp. 

  4. Bartele T., Šalda V. Latviešu bēgļi Petrogradā (1915 – 1920) // Latvijas 

Arhīvi – 2002. Nr.1. – 83 – 99.lpp. 
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Piedalīšanās 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. 

Papildu informācija Apbalvojumi 

  2001. - Zelta pildspalva 

  2002. - Vislabākais pedagogs vides un zinātnes izglītībā (Rīgas pilsētas interešu 

izglītības nominācija) 

  2004. – Ata Kronvalda prēmija 

Aktualizēts: 01. 10. 2008. 



mailto:astiris@gmail.com
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Europass 

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Solveiga Blumberga 

Personas kods 240162-12902 

Dzimšanas vieta  

Adrese  Anniľmuiţas iela 20, dz.106, LV-1029, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis +371 26461229 

Fakss  

E-pasts solveigablumberga@gmail.com 

Pilsonība Latviešu  

Dzimums sieviete 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā. 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā. 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2005.g. – līdz šodienai 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

   organizāciju psiholoģijas , vadības psiholoģijas, sociālās psiholoģijas docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

  

Laika periods 2000. g. – līdz šodienai 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

  mārketinga psiholoģijas (patērētāju uzvedība) priekšmeta lektore 

Darba vietas nosaukums  Ventspils augstskola 

  

Laika periods 1999. – 2006.g. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

mārketinga psiholoģijas, organizāciju psiholoģijas, vadības psiholoģijas, 

psiholoģijas mācību metodes, pozitīvās psiholoģijas priekšmetu lektore 

Darba vietas nosaukums  Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

  

Laika periods 2004.g.– 2006.g 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

maģistrantūrā psiholoģijas priekšmeta lektore 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Jūras akadēmija 

  

Laika periods 2003. - 2006.g. 
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Piedalīšanās ar referātu 

(jebkura veida) 

starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

2008 – kongress Berlīnē ― XXIX International Congress of Psychology ICP‖ 

‖Sekmīgu un mazāk sekmīgu uzľēmēju sociālpsiholoģisko rādītāju atšķirības‖ 

 

2007.g. „ Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, 

lojalitātes pret profesiju un                   nodoma aiziet no darba 

atšķirības” DU konference  „ Person.Color.Nature. Music.‖ 

 

 2007.g.  piedalīšanās kā klausītājam European Conference on 

Developmental Psychology, Jena,  Germany  
 

2007.g. „Līdera un uzľēmuma vadītāja atšķirības sociālpsiholoģiskajos 

mērījumos‖, powerpoint prezentācija, Latvijas Universitātes 65.konference. 

 

2006.g. ― Subjective Well Being and Job Satisfaction Promotional Factors for 

Medics in the Medicine Institutions‖ –poster, 7.Starptautiskā Baltijas 

psiholoģijas konference ― Baltic Psychology in Global Context: Where Do We 

Stand?‘‖ Latvijas Universitāte 

 

2006.g. ― Līdera efektivitātes saistība ar adaptācijas sociālpsiholoģiskajiem 

rādītājiem‖ (5.lpp), RPIVA 3.Starptautiskā zinātniskā konference ― Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ zinātnisko rakstu krājums. 

 

2006.g. ,― Sociālā reklāma: teorija un prakse Baltijas valstīs un pasaulē‖, 3. 

akadēmiskās publiskās komunikācijas un mediju konference Rīgas Stradiľu 

universitātē. 

 

2005.g. ―Subjective Well-Being Differences of Employed and Unemployed 

Adults.‖ (7lpp) Daugavpils Universitātes 4.Starptautiskās konferences zinātnisko 

rakstu krājums. 

 

2004.g. ―Laimes izjūta un dzīves mērķi‖ (5 lpp.).RPIVA  Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli ―Teorija un prakse skolotāju izglītībā II ―. 

 

2002. g. - ―Pusaudţu asociālas uzvedības un pašaktualizācijas vajadzības 

izpausme mūsdienu sabiedrības kontekstā (7 lpp.). RPIVA Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli ―Teorija un prakse skolotāju izglītībā‖. 

Piedalīšanās ar referātu cita 

veida konferencēs 

2006.g. 22.marts ― Atbalsta sniegšana izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem 

pedagoģiskajā procesā‖ powerpoint prezentācija,  Limbaţu rajona pārvaldes un 

Limbaţu pilsētas domes organizētā konference. 

Aktualizēts: 2008. gada 22. oktobrī 
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Citas publikācijas Ţurnāla „Dizaina Studija‖ pielikuma „Dizaina Skola‖ (Nr. 10) viesredaktore 

(izdevējs: Neputns) 

 

Dizaina dienu kataloga „Dizains. Nākotne. 2007‖ redaktore (izdevējs: Dizaina 

informācijas centrs, atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds) 

 

Raksts „Adwards rules!‖ (par ikgadējo radošās izcilības festivālu Rīgā), ţurnāls 

„Dizaina Studija‖, Nr. 13 

 

Raksts „Latviešu dizaineri Brno‖ (par grafisko dizaineru dalību Brno biennālē), 

ţurnāls „Dizaina Studija‖, Nr. 13 

 

„Ideja kā produkts‖ (intervija ar Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas 

direktoru Alvi Līdaku), ţurnāls „Dizaina Studija‖, Nr. 12 

 

Raksts „Ojāra Apiľa dzelzs rūdījums‖ (par grafisko dizaineri Ojāru Apini), 

ţurnāls „Dizaina Studija‖, Nr. 12 

 

Raksts „Acīmredzamais neticamais‖ (par grafisko dizaineri Deividu Kārsonu), 

ţurnāls „Dizaina Studija‖, Nr. 12 

 

Raksts „Krišs Salmanis Diseldorfas gaisā‖, ţurnāls „Studija‖, 2008., Nr. 59 

 

Raksts un intervija „Mārtiľa Ratnika dizains kods‖, ţurnāls „Dizaina Studija‖, 

2008., Nr. 11 

 

Raksts „Liela pasaule mazā studijā Ľujorkā‖ (par grafiskā dizaina studiju 

Karlssonwilker), ţurnāls „Dizaina Studija‖, 2007., Nr. 9 

 

„Reklāmas divvirzienu ceļš‖ (intervija ar zviedru grafisko dizaineri, reklāmas 

aģentūras Vardag dibinātāju Peteru Vikstenu), ţurnāls „Dizaina Studija‖, 2007., 

Nr. 9 

 

Raksts „Londonas ilustrators Deivids Foldvari Rīgā‖, ţurnāls „Dizaina Studija‖, 

2007., Nr. 9 

 

„Acs, auss un mute‖ (recenzija par reklāmas festivālu Adwards), ţurnāls 

„Dizaina Studija‖, 2007., Nr. 7 

 

„Es vienmēr esmu kā iesācējs‖ (intervija ar franču grafisko dizaineri Filipu 

Apeluā), ţurnāls „Dizaina Studija‖, 2007.,  

Nr. 7 

 

„Publiskie spoguļi‖ (recenzija par plakātu izstādi izstāţu zālē „Arsenāls‖), 

ţurnāls „Studija‖, 2006. / 2007., Nr. 51 

 

„LPSR. Reklāma un vara‖ (pētījums par reklāmu Latvijā padomju periodā), 

ţurnāls „Dizaina Studija‖, 2006., Nr. 3 

Aktualizēts: 09.09.2008. 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

R. Počs, M. Buiķis, V. Ajevskis. ―Latvijas ekonomikas konjunktūras tipa 

modelis‖. RTU Zinātniskie raksti. 3. sērija – Uzľēmējdarbība un vadīšana 

(Tautsaimniecība: teorija un prakse). 3. sējums. RTU, Rīga, 2001. 

 

Buikis M. Net Premium Calculation for Motor Liability Insurance in Latvia. 

1
st
 International Conference Aplimat. Bratislava,  February 7.-8. 2002.  95-97 

pp. 

 

M. Buiķis,  M. Barsky. ―Mathematical model for gravitational cascade 

separator of pourable materials‖.  12. European Conference of Mathematics 

in Industrie, Jurmala, Latvia  10-14 September 2002. 7.p. 

 

M. Buikis,  M. Davidova  ―Analysis of the Latvia Motor Liability Insurance‖.  

2nd Conference in Actuarial Science and Finance on Somos. 20-22 

September 2002, Karlovassi, Greece. 22p. 

 

R.Počs, M.Buiķis, V.Ajevskis.  ―The Conjuncture type Model  of Latvian 

Economy‖.  International conference ―Research in Statistics – Basis of Social 

Sciences and Education‖.   Riga, Latvia,  2.-4. 10.2003.  139-143 pp. 

 

Y.Merkuryev and J.Petuhova, M.Buikis. ―Simulation-based Statistical 

Analysis of the Bullwhip Effect in Supply Chains‖. Proceedings 18
th

 

European Simulation Multiconference,  Magdeburg, Germany, 13
th

-16
th

 June 

2004. 301-307 pp. 

 

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. 

 

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. 

 

Aktualizēts: 29.04.2008. 
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Profesionālās iemaľas P  Pieredze darbā ar grafiskām un 3D programmām uz Mac un IBM datoriem, 

poligrāfijas procesiem un tml. 

/Corel Draw, PhotoShop, Adobe Ilustrator, Qark XPress, InDesign,  

Fontographer, 3D MAX, Poser/ 

  

Radošās aktivitātes 

profesionālajā jomā 
 

Lielākie sadarbības projekti ar 

reklāmas aģentūrām un iestādēm: 

AGE, Parex Bankas Gada pārskats 2000, reklāmas buklets Focus.  

BALTA, House of Prince reklāmas buklets „Tabacologia‖, kalendārs.  

Rīgas Lidosta, tehnisko sistēmu darbības vizualizācija internetā.  

Sadarbība ar izdevniecībām: 

 

„Zvaigzne‖, „Vaga‖, „Jumava‖, „Norden‖, „Jānis Roze‖   

/grāmatu vāku grafiskā dizaina jomā un attēlu apstrādes jomā/ 

Sadarbība ar ţurnāliem un 

laikrakstiem: 

 

„Avots‖, „Grāmatu apskats‖, „Rīgas laiks‖, „Una‖, „Diena‖  

/maketu, vāku, reklāmu grafiskā dizaina un ilustrāciju jomā/ 

 

  

Nozīmīgākās izstādes 2008 – „Palete‖ , Rīga, galerija M6 

2007 – „Balle‖ , Rīga, galerija M6 

2006 – „Suns aiziet‖ , Rīga, galerija M6 

2002 – „Cowparade‖, Ventspils 

1998 – „Spice Island‖,Bristole, Anglija 

1996 – „Vita Nova‖, Rīga 

1995 – „Pedvalisms‖, Pedvāle 

1994 – „Zoom Faktors‖, izstāţu zāle „Latvija‖, Rīga 

1992 – „Ancora Vita‖, izstāţu nams „Jāľa sēta‖, Rīga 

1990 – „Latvija 20. gadsimta kūlenis. 1940 – 1990‖, izstāţu zāle „Latvija‖, Rīga 

            „Vēli Pavasari‖, izstāţu nams „Jāľa sēta‖, Rīga 

1989 – „7. Republikāniskā dizaina izstāde‖, izstāţu zāle „Latvija‖, Rīga 

            „19. jauno mākslinieku izstāde‖, izstāţu zāle „Arsenāls‖, Rīga 

            „Jaunā Rīgas māksla‖, Rostoka, Vācija 

            „Akts, pakts‖, izstāţu nams „Jāľa sēta‖, Rīga 

            „Lāčplēsis‖, izstāţu zāle „Arsenāls‖, Rīga 

1998 – „La Dolce Vita‖, izstāţu nams „Jāľa sēta‖, Rīga 

1987 – „Forums‖, Cēsis 

 

Aktualizēts: 08.01.09. 
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Prasmes 

 

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  teicami teicami teicami 

krievu valoda  teicami teicami teicami 

  

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

LZP un citu valsts finansēto 

pētījumu projektu, programmu 

dalībnieks vai vadītājs  

2005.-2007.gada LVVA projekts „EVP portfelis 7-12 gadu veciem bērniem‖ 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs  

 

 

Līgumdarbu dalībnieks vai 

vadītājs  

 

Latvijas vai starptautisko 

projektu un programmu ekspertu 

padomju, komisiju loceklis  

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

 

populārzinātniskas publikācijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Angļu valoda tabulās un shēmās‖ Apgāds Zvaigzne ABC, 2006 

Paraugprogramma ―Angļu valoda 3.-6.klasei un 7.-9.klasei‖, IZM ISEC 2007,  

Paraugprogramma ―Angļu valoda vidusskolai‖, IZM ISEC 2007 

Citas publikācijas  2003.gadā raksts ―Teaching collocation‖, izdevumā LATE Newsletter 

Saľemtie patenti un licences   

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs  

2006. gada augustā LAVSA konferencē Rīgā „Datorprogrammu izmantošana 

angļu valodas apguvē‖ 

Papildu informācija 2006.gada augusts – 2008.gada augusts: Latvijas Angļu valodas skolotāju 

asociācijas prezidente 

Aktualizēts:  

2008.gada 1.oktobrī 
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1993-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  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. ţurnālos Pastaiga, NEXT, Salons, Klubs, informatīvajā biļetenā CSDD 
Autoinfo 
2004.  ţurnālos Pastaiga, NEXT, Forsāža, Rally LV, informatīvajā biļetenā 

CSDD Autoinfo, ikgadējā almanahā Dienas Bizness Auto 2005 
2005. ţurnālos NEXT, Forsāža, Rally LV, Impulss, informatīvajā biļetenā 

CSDD Autoinfo, ikgadējā almanahā Dienas Bizness Auto 2006 
2006. ţurnālos NEXT, Rally LV, Impulss, avīzē Dienas Bizness, informatīvajā 

biļetenā CSDD Autoinfo, ikgadējā almanahā Dienas Bizness Auto 2007 
2007. ţurnālos NEXT, Rally LV, Impulss, informatīvajā biļetenā CSDD 
Autoinfo 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs.  

Rīga, SPPA, 2004. ―Ekstransīvā un intransīvā reklāma‖.. 

Zinātniski –praktiska konference „Petērēšanas kults un kultūra‖ 

Papildu informācija 2002 -2007  

Draudzīgā Aicinājuma fonda skolēnu radošo darbu konkursa ţūrijas 

dalībnieks 

 1992-2007 

  Regulārs ārštata 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: 

 
2008. gada 2. oktobrī 
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6. The International Symposium on Stochastic Models in Reliability, Security and 

Logistics. Beer Sheva, Israel. 

Eugene Kopytov, Leonid Greenglaz. Inventory Control Model for the Chain ‖Producer – 

Wholesaler – Customer‖. 

 

Starptautiski  finansētu  pētījumu projektu vadība līdzdalība to īstenošanā    

Starptautiskā projekta ―Sokratec.network‖ dalībnieks. Tēma ―European thematic network for 

the exellence in operations and supply chain management education, research and practice‖.  

 

Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā 

Firmas ―Eirovīns‖ zinātniskā saimnieciskā projektā ― Noliktavas krājumu un preču iepirkumu 

optimizācija‖ vadītājs. 

 

Eksperta darbība Latvijas Zinātnes padomes un  starptautiskajos projektos un 

programmās 

Darvaseh Feras Faruka doktora disertācijas darba  ―Development object-oriented models 

of organization processes preparation airplanes to flight‖ 

oficiālais oponents, 1999. 

 

Doktorantu darbu vadība 

Doktoranta TSI Fjodora Tissena vadītājs, 2004. 

 

Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs 

―Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference ―Fundamemtālo zinātľu studēšana: 

pēctecība, nepārtrauktība, aktualitāte‖, Rīga, TSI, Februāris, 2003. 

L.Grīnglazs,  ―Ekonomiskās specialitātes kursa ―Augstākā matemātika‖ lietišķā novirze‖. 

 

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un to  nodošana publicēšanai vai izdotie 

darbi 

1. Гринглаз Л.Я. Копытов Е.А. Математическая статистика с примерами решения  

задач на компьютере. Рига, 1999, с.357. 

2. Гринглаз Л.Я. Копытов Е.А. Высшая математика для экономистов с примерами   

решения задач на компьютере. Рига, 2001, с.448. 

3. Гринглаз Л.Я. Копытов Е.А. Основы управления запасами. Рига, 2002, с.92. 

4. Grīnglazs L. Kopitovs E. Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem 

uzdevumu risināšanai. Rīga, 2003, 310 lpp. 

5. Grīnglazs L. Kopitovs E. Augstākā matemātika ekonomistiem, Rīga, 379, 2003. 

6. Андронов А.М., Гринглаз Л.Я., Копытов Е.А. Математическая статистика. С.-

Петербург, 2004, с.450 . 

 

Aktualizēts: 20.05.2008. 
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Europass 

Curriculum Vitae  
 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Gūtmanis Normunds 

Personas kods 290770-11912 

Dzimšanas vieta Liepājas rajons, Aizpute 

Adrese  Andromedas gatve 7-19, Lv 1084, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 26525233 

Fakss nav 

E-pasts  normundsgutmanis@inbox.lv 

  

Pilsonība Latvietis 

  

Dzimums Vīrietis 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Inţenierzinātľu 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  







© RSEBAA, 2009                profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

 

 350 

Piedalīšanās ar referātu 

(jebkura veida) starptautiskās 

zinātniskās konferencēs un 

kongresos 

1. Starptautiskā konference  "Ekonomisko un sociālo attiecību 

transformācija: procesi, tendences, rezultāti".  Rīga, Biznesa 

augstskola Turība, 2001. 
Referāts: Gūtmanis N., Liepa E. RIGIBID indeksu prognozēšanas 

iespējas  

2. Starptautiskā konference �³�,�,���3�D�V�D�X�O�H�V���O�D�W�Y�L�H�ã�X���]�L�Q�—�W�Q�L�H�N�X���N�R�Q�J�U�H�V�V�´, 

Rīga, 2001. 

Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Latvijas naudas tirgus procentu 
likmju modeļu identifikācija.  

3. Starptautiskā konference “�������� �6�W�D�U�S�W�D�X�W�L�V�N�—�� �]�L�Q�—�W�Q�L�V�N�—�� �N�R�Q�I�H�U�H�Q�F�H�´����
Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 

Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term 
Structure of Interest Rate. 

4. Starptautiskā konference �³��st International Conference APLIMAT”, 

Bratislava, Slovak Republic, 2002. 

Referāts:Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term 
Structure of Interest      Rate 

5. Starptautiskā konference �³�7�U�D�G�L�F�L�R�Q�—�O�D�L�V�� �X�Q�� �Q�R�Y�D�W�R�U�L�V�N�D�L�V��
�V�D�E�L�H�G�U�¯�E�D�V�� �L�O�J�W�V�S�•�M�¯�J�—�� �D�W�W�¯�V�W�¯�E�—�����.�R�Q�N�X�U�•�W�V�S�•�M�D�V�� �S�U�R�E�O�•�P�D�V�� �L�O�J�W�V�S�•�M�¯�J�—��
�H�N�R�Q�R�P�L�N�D�V���D�W�W�¯�V�W�¯�E�—�´, Rēzeknes Augstskola, 2002. 
Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Possibilities to forecast 
indicators of Latvia’s economics. 

6. Starptautiskā konference �³��rd International Conference APLIMAT”, 

Bratislava, Slovak Republic, 2004. 

Referāts:Gūtmanis N., Pavlenko O., On Convergence of Stochastic 
Iterations. 

7. 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: 09.02.2009. 



mailto:awhelds@hotmail.com
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Europass 

Curriculum Vitae  
 
 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ivanova Tatjana 

Personas kods 070256 - 11243 

Dzimšanas vieta Alūksne, LR 

Adrese  Lomonosova Iela, 14, LV – 1019, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7112024 Mobilais tālrunis 6114509 

E-pasts tatjana@rsebaa.lv 

Pilsonība LR  

Dzimums sieviete 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

Dr.oec, docente 

Darba pieredze  

Laika periods  25.04.2001- 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

 

02.10.1996-25.04.2001 

lektore 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

 

10.07.1992- 30.09.1996 

 Galvenā grāmatvede 

SIA ―Papirus‖ 

 

10.01.1991-09.07.1992 

vecākā pasniedzēja 

Rīgas civīlās aviācijas inţinierinstitūts,  grāmatvedības katedra 

 

11.12.1984-09.01.1991 

pasniedzēja 

Rīgas civīlās aviācijas inţinierinstitūts,  grāmatvedības katedra 

 

01.08.1977-31.08.1979 

vecākā ekonomiste  

Rīgas civilās aviācijas inţinierinstitūts  

Izglītība  

Laika periods 11.07.2005-15.07.2005  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts Nr 012 249 

mailto:tatjana@rsebaa.lv
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Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

 

Pasniedţēju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (vasaras skola: papildus 

biznesa izglītības programmas) Sankt-Pēterburgas Starptautiskā 

menedţmenta augstskolā. 

 

02.02.2000-05.02.2000 

Sertifikāts Nr 010 056 

Pasniedţēju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (ziemas skola: vadības 

grāmatvedīibas programma) Sankt-Pēterburgas Starptautiskā 

menedţmenta augstskolā. 

 

18.05.1993 

Doktora diploms  B-D  Nr 000677 

Ar Rīgas Tehniskās universitātes Habilitācijas padomes H – 09 1993. gada 

18. maija lēmumu iegūts Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

 

04.01.1992 – 28.05.1992 

Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi Ļeľingradas finansu 

ekonomiskajā institūtā (N.A.Vozľesenska) 

 

10.10.1981-10.12.1984 

Ļeľingradas finansu ekonomskāis institūts, aspirantūra. 

29.11.1984. piešķirts ekonimikas zinātľu kandidāta grāds  

Zinatnu kandidāta diploms ЭК Nr 019092 

01.09.1973-25.06.77 

Rīgas civīlās aviācijas inţinierinstitūts, ekonomikas fakultāte, kvalifikācija 

ekonomists  

  Diploms A - I Nr 238699 

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

 

labi 

 

 

vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi v

ā

j

i 

Latviešu valoda  *    *  *   

Vācu valoda   *    *   * 

Citas prasmes 

Datora lietošanas prasmes 

 

Word, Excel, Power Point 

Zinātniskā darbība  -  

LZP, valsts finansēto vai 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks, vai vadītājs  

Pētījums ―Konkurence gaļas un to produktu raţošanas tirgū Latvuā‖ 

ispildīts pēc Konkurences padomes pasūtījuma. Pētījuma autore.  

Publicēts:http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/konkurence_galas_nozare.

pdf  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

publicēšanai sagatavoti darbi 

Т. Иванова. Финансовый учет. Конспект лекций. RSEBAA. Рига. 2006. 

с.86 

Т. Иванова. Примеры корреспонденций счетов и задания по темам 

курса «Финансовый учет». Рабочая тетрадь. RSEBAA. Рига. 2007. 

с.31 

Т. Иванова. Управленческий учет.Калькулирование себестоимости 

продукции.   Учебное пособие. с.90 

Т. Иванова. Основы бухгалтерского учета. Учебное пособие. с.74 

Aktualizēts: 09.12.2008. 



mailto:ilmars.jargans@inbox.lv
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vineta Kantāne  

Adrese Roţu prospekts -38, LV - 1024, Rīgas raj., Latvija 

Tālrunis 67994996 Mobilais tālrunis 29827634 

E-pasts vineta.kantane@gmail.com 

Dzimšanas datums 21.08.1970. 

Darba pieredze  

  

Laika periods no 2008.gada līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi docēt studiju kursus „Filozofija‖, „Politika un komunikācija‖ 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

  

Laika periods no 2004.gada līdz 2007.g. 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi docēt studiju kursus „Filozofija‖, „Politoloģija‖ 

Darba vietas nosaukums Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA) 

  

Laika periods no 2005.gada līdz 2007.g. 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Galvenie pienākumi docēt studiju kursu „Politikas pamati‖ 

Darba vietas nosaukums Juridiskā koledţa 

  

Laika periods no 2003.gada līdz 2007.g. 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi docēt studiju kursu „Politikas pamati‖ 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) 

  

Laika periods no 2004.gada līdz 2006.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi docēt studiju kursu „Ievads politikā‖ 

Darba vietas nosaukums Rīgas Stradiľa universitāte 

  

Laika periods no 2000.gada līdz 2003.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 
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Galvenie pienākumi nodarbību vadīšana 

Darba vietas nosaukums LVU, pedagoģijas fakultāte, Valodas un literatūras katedra 

  

Laika periods 1978-1982 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Galvenie pienākumi nodarbību vadīšana 

Darba vietas nosaukums Liepājas Pedagoģiskais institūts 

  

Izglītība  

  

Laika periods 1980-1984  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktora diploms  CD№ 000820 / filoloģijas doktora zinātniskais grāds 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

Aspirantūra, A. Hercena v. nos. Valsts Pedagoģijas institūts 

  

Laika periods 1972-1975  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms  Щ № 352713 , filologs, krievu valodas un literatūras pasniedzēja 

kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

LVU, filoloģijas fakultāte  

  

Laika periods 1969-1970  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vidusskolas beigšanas atestāts 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

Vladivostokas 65.vidusskola 

Papildus izglītība , kursi Krievijas Tautas draudzības Universitāte(2002.,2000.)- kvalifikācijas celšana/ 

programma ―Lingvadidaktiskā testēšana‖ 

SanktPeterburgas Valsts Universitāte(2000.) 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda krievu  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu  + + + 

Latviešu  + + + 
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  Europass 

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Leonids Krēmers 

Personas kods 060253 – 11815 

Dzimšanas vieta Rīga, Latvija 

Adrese  Prūšu iela 24/6 - 4. LV-1057, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7264218 Mobilais tālrunis 2 9 524932 

Fakss 7500252 

E-pasts kremers@rsebaa.lv 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums 1953.gada 06.februarī 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Dabaszinātľu maģistrs datorzinātnēs 

Darba pieredze  

  

Laika periods no 2004 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats studiju programmas ―Elektroniska komercija‖ direktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods 1999-2004 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods 2002-2004 

Profesija vai ieľemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts 

Laika periods 2001–2002 

Profesija vai ieľemamais amats IT projektu vadītājs 

Darba vietas nosaukums  SIA ―Magnet Enterprises‖ 

Laika periods 2000-2003 

Profesija vai ieľemamais amats BKI reklāmas aģentūra vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts (BKI) 

Laika periods 1999-2002 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts 
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Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs 

2006. gada 23.-24. februārī, Rīgā, Transporta un sakaru institūts (TSI). 

Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācibu metodiskā komference 

«Mūsdienu izglītības problēmas».  

Studiju disciplīnu integrācija programmā «Elektroniskā komercija». 

«Programma un tēzes», Rīga 2006. TSI. 

 

2005. gada 24. februārī, Rīgā, TSI. 

Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācibu metodiskā komference 

«Izglītības problēmas mūsdieinu apstākļos». 

Daţas studentu uzmanības aktivizācijas mētodes «Elektroniskas komercijas» 

kursa nodarbībās.  «Programma un tēzes», Rīga 2005. TSI.  

 

2004. gada 18 decembrī, Rīgā, TSI. 

Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences «Zinātne un 

tehnoloģija – solis nākotnē» Идентификация критериев требований к 

программному обеспечению при разработке информационно-

образовательной среды  ИТС. «Programma un tēzes», Rīga 2004. TSI. 

 

2004. gada 22.–23. aprīlī, Rīgā, TSI  

Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences «Zinātne un 

tehnoloģija – solis nākotnē» 

Управление требованиями к программному обеспечению при 

разработке информационно-образовательной среды ИТС. 

«Programma un tēzes», Rīga 2004. TSI 

 

Aktualizēts: 09.02.2009. 
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padome 

  

Laika periods 1976.-1977. 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Iegūts ekonomikas zinātľu kandidāta grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
LVU Neklātienes aspirantūra 

  

Laika periods 1967. – 1971. 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas specialitāte. 

Kvalifikācija: inţenieris - ekonomists 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas fakultāte 

  

Prasmes  

  

Dzimtā valoda Krievu 

  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  
ļoti 

labi 
labi vāji 

ļoti 

labi 
labi vāji 

ļoti 

labi 
labi vāji 

Latviešu valoda  x   x   x   

Poļu valoda  x   x   x   

Angļu valoda   x   x    x 

  

  

Citas prasmes Windows, Internet 

  

Zinātniskā darbība Norādiet informāciju par pēdējiem 6 gadiem 
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Europass  

Curriculum Vitae  
                                                                                                    

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Irina Kuzmina 

Adrese Prūšu iela 24/6, LV-1057, Rīga, Latvija 

Tālrunis  (371) 7500261 Mobilais tālrunis (371) 29610918 

Fakss (371) 7500252 

E-pasts kira@rsebaa.lv 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums Sieviete 

  

  

Darba pieredze  

Laika periods 2000 – š.d. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

  Ekonomikas un finanšu katedras asociētā profesore 

LU Ekonomikas un vadības zinātľu profesoru padomes 7.02.2006. gada sēdes 

lēmums (protokols Nr. 2/2006): ievēlēta asociētā profesora amatā Ekonomikas 

zinātľu nozares Grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē. 

Aktivitāte  Akadēmiskie kursi: Grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, 

Komercdarbība, Audits. 

 Maģistra studijas kursi: Finanses un grāmatvedība, Vadības 

grāmatvedība, Starptautiskā     grāmatvedība, Starptautiskie 

grāmatvedības standarti. 

 Doktora studijas: Finanšu vadīšana. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: Grāmatvedības metodoloģija un prakse; 

Uzľēmējdarbības attīstība Latvijā 

Darba vietas nosaukums 

un adrese 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 

Meţa iela 3, LV-1048, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006 – 2008 

mailto:kira@rsebaa.lv
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Darba vietas nosaukums 

un adrese 
 Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums 

  

Izglītība  

  

Laika periods   2008. g.  jūnijs 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

 ‗English for Academics‘ programme in the School of Languages  

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 
 University of Salford, Manchester, U.K. 

Laika periods  2007. g.  oktobris 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

  Seminārs ‗Personība un veiksme‘, (vadītājs prof. S.Filonovičs). 

 Konsultatīvā firma SIA Perfekta, Rīga, sertifikāts 

Laika periods 2006. g. augusts  

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

 Kvalifikācijas paaugstināšana un pieredzes apmaiľa 
 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

The University of Greenwich Business School, Department of Accounting and 

Finance, London, U.K. 

Laika periods 2004 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr. 205666 Starptautiskajos grāmatvedības standartos 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Finanšu analītiķu institūts, Lielbritānija (Institute of Financial Accountants) 

Laika periods 2002 – 2003 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts un Diploms Nr. 190753/3 starptautiskajā grāmatvedībā (GAAP, 

Lielbritānija) 

Qualification Accreditation Number 100/2873/0 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Starptautiskā grāmatveţu asociācija (International Association of Book-keepers, 

Lielbritānija) 

Laika periods 1996 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

ISO 9002 kvalitatīvā menedţmenta sistēmas apmācība, MANCAT, Mančesters, 

Lielbritānija 

Laika periods 1997 – 1999 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora Diploms C-D Nr. 001531, ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas padomes 1999. gada 12. maija 

lēmums Nr. 10. 

Laika periods 1974 – 1979 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Goda Diploms  Я Nr. 295382 par augstāko izglītību; specialitāte „Grāmatvedības 

uzskaite‖, kvalifikācija „ekonomiste‖ 





http://www.managementjournals.com/
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   Zinātniskās publikācijas vispāratzīto recenzējamo izdevumu sarakstā: 

1. Managing Intellectual Assets in SME // The European Entrepreneurship 

in the Globalising Economy – Challenges and Opportunities. September 

9-12, Varna, Bulgaria, 2008 (in publication) 

2. Management Accounting of SME‘s Intellectual Assets // Finance and 

Accounting: Theory and Practice, Development and Trends. University 

of Latvia. September 18-19, 2008 (in publication). 

3. The Role of Financial Reporting for the Development of Business: 

Evidence from Latvia // Proceeding of International conference 

Sustainable Business Development, RSEBAA, marts, 2008 / (nodots 

publikācijai) 

4. 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 

5. Latvian Accounting System and IFRS // Information Society and Modern 

Business / Ventspils University College. ISBN 9984-648-50-8. 

Ventspils, 2007, 119-127 p. 

6. 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  

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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). 

13. 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    

14. 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. 

15. Termina ―Uzľēmējs‖ attīstība // Uzľēmējdarbība  un tās tiesiskā vide. 

Starptautiskā zinātniskā konference.  ISBN 9984-609-93-6. Biznesa 

augstskola Turība / Rīga 2002, p.158-163. 

http://www.ipma.co.uk/
http://www.managementjournals.com/
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  Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un 

ārvalstīs: 

1. Finance and Accounting: Theory and Practice, Development and Trends 

// University of Latvia, Faculty of Economics and Management, Riga, 

18-19 September, 2008. 

2. The European Entrepreneurship in the Globalising Economy – 

Challenges and Opportunities // Bulgarian Association for Management 

Development and Entrepreneurship, Bulgaria, Varna, 9-12 September, 

2008. 

3. Sustainable Business Development under scenarios of possible economic 

slowdown // International scietific conference hosted by RISEBA/ Riga, 

April 10-12, 2008. 

4. Latvijas ekonomikas līdzsvarota attīstība: problēmas, riski, perspektīvas 

// The Baltic Forum‘s 12th international conference / Riga, 25-26 May, 

2007. 

5. Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory and 

Practice // Tallin University of Technology, Department of Accounting, 

Tallin, 26-27 October, 2006. 

6. Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities // 

Bulgariean Association for Management Development and 

Entrepreneurship, Bulgaria, Sofia, 13-17 September, 2006. 

7. New Venture Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, 

Innovation and Creativity in Business // 6th International Entrepreneurial 

Forum / RSEBAA, Riga, August 31 – 2 September, 2006. 

8. 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. 

9. The Next Decade Challenges for Business // RISEBA, Riga, February 2-

3, 2006. 

10. 3rd International Conference on Accounting and Finance in Transition 

(ICAFT–2005)  

        The University of Greenwich (U.K.). London. July 13-16, 2005. 

11. Information Society and Modern Business // 2nd International 

Conference / Ventspils University, Ventspils. July 1-2, 2005. 

12. Innovation and Development of Knowledge-based Interpreneurship // 

Baltic – Dynamics 2004 / hosted by  Latvijas Tehnoloģijas Centrs.  Rīga. 

September 09–11, 2004. 

13. Uzľēmējdarbība un tās tiesiskā vide // Starptautiskā konference / Biznesa 

Augstskola Turība. Rīga, 2002. 

14. Economic Integration issues of Central and Eastern European Countries 

into European, Union// Rēzekne 1999. 

15. 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. 

16. 22nd ISBA National Small Firms Policy and Research Conference 

European Strategies, Growth and Development // Leeds Business School 

/ 17 – 19 November. Leeds, UK, 1999. 

17. Internationalizing Entrepreneurship Education and Training // IntEnt99. 

9-th annual , Conference / June 14-16. Sofija, Bulgārija, 1999. 

18.CEEMAN seminārs „Curriculum Design‖. March 15-17. Budapest, 

Hungary, 1998. 

Irina Kuzmina   2008. gada 30. septembris 



mailto:rolands.lakis@gmail.com
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  Europass 

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aloizs Lešinskis 

Personas kods 020551-10303 

Dzimšanas vieta Bauska, Latvija  

Adrese  Dzērvju Iela, 10 dz 13, LV1019, Rīga, Latvija 

Tālrunis 67143775 Mobilais tālrunis 29186901 

Fakss  

E-pasts aloizs@rsebaa.lv 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums vīrietis 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Inţenierzinātľu maģistrs 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2001 …pašlaik  

Profesija vai ieľemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums  RSEBAA 

Laika periods 1999 - 2001 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Tehniskā Universitāte 

Laika periods 1992 - 1999  

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas  Aviācijas Universitāte   

Laika periods 1975 - 1992  

Profesija vai ieľemamais amats  inţenieris … vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Civilās Aviācijas inţenieru institūta Zinātniski - pētnieciskais 

sektors 

Izglītība  

  

Laika periods 1993 - 1996 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms , inţenierzinātľu maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Aviācijas Universitāte 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Dite Liepa 

Adrese Skolas iela 6, LV-2164, Ādaţi, Rīgas rajons, Latvija 

 

Tālrunis 67996432 Mobilais tālrunis  26551804 

  

E-pasts  dite.liepa@valoda.lv  

Dzimšanas datums 29. 07. 1964. 

Darba pieredze  

Laika periods 2008. g. septembris - 

Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

Darba vietas nosaukums 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2004-2007 

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 koledţa 

                                 Laika periods 

 
No 2005 

    Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Slāvu valodas un literatūras nodaļa  

                                 Laika periods 

 
No 2005 

    Profesija vai ieľemamais amats Konsultācijas daļas vad.p.i. 

            Darba vietas nosaukums Valsts valodas aģentūras Konsultācijas daļa 

                                 Laika periods 

 
1999-2005 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļa 

mailto:dite.liepa@valoda.lv


© RSEBAA, 2009                profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

 

 388 

                                 Laika periods 

 
2001-2004 

    Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

            Darba vietas nosaukums Informācijas sistēmu privātā vidusskola 

                                 Laika periods 

 
1998 - 2001 

    Profesija vai ieľemamais amats Redaktore 

            Darba vietas nosaukums LNB ţurnāls „Rosme‖ 

                                 Laika periods 

 
1998-1999 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Komunikācijas un ţurnālistikas katedra 

                                 Laika periods 

 
1995-1996 

    Profesija vai ieľemamais amats Preses sekretāre 

            Darba vietas nosaukums SIA „PICCA TV‖ 

                                 Laika periods 

 
1989-1992 

    Profesija vai ieľemamais amats Bibliotekāre 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes bibliotēka 

                                 Laika periods 

 
1985-1986 

    Profesija vai ieľemamais amats Laborante 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte 

Izglītība  

Laika periods No 2002  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

LU doktorante 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1996-1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra grāds filoloģijā 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1984-1989 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ţurnāliste 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Latvijas Universitāte 



http://www.lu.lv/filol/valoda/
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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 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts sociālo zinātľu doktora grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1985-1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts Sociālo zinātľu kandidāta grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Minskas Universitāte, aspirantūra 

Laika periods 1973-1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirta filozofa-pasniedzēja   kvalifikācija, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Franču licejs 

Papildus izglītība, kursi 

 

 
2005. IM Sertifikāts Valsts valodas pārbaudē (pēc kursu pabeigšanas) 

2003. LU, Sertifikāts, Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 
1999-2000 /A „Turība‖, „Mazā uzņēmuma vadītājs” 
 

  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

krievu  teicami teicami labi 

franču  labi labi viduvēji 

angļu  Sākotnējā līmenī Sākotnējā līmenī Sākotnējā līmenī 
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Laika periods   1998.-2002. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bakalaura grāds mākslas zinātnē 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Latvijas Mākslas Akadēmija 

  

Papildus izglītība, kursi  

Gads 2005 

Kursu nosaukums Projektu izstrāde un vadīšana 

  

Apgūtie kursi Projektu izstrāde un vadīšana 

Uzľēmuma finanšu analīze 

Uzľēmējdarbības ekonomiskie aspekti 

Lietišķā etiķete 

Saskarsmes psiholoģija 

Datorprogrammas MS Word, MS Exel, MS Powerpoint, MS Project, 

Izglītības iestādes nosaukums Mācību Komercfirma (Latvija) 

  

Gads 2005 

Kursu nosaukums Datorgrafika 

Apgūtie kursi Datora programmas: Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 

Izglītības iestādes nosaukums Mācību Komercfirma (Latvija) 

  

Gads 2002 

Kursu nosaukums Parateatrālās formas 

Apgūtie kursi  Rietumu performances mākslas vēsture, 

 Krievu performances mākslas vēsture, 

 Performances mākslas teorija, 

 Performances mākslas organizēšana 

Izglītības iestādes nosaukums  Interstudio (Krievija, Sanktpēterburga) 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu  teicami teicami teicami 

krievu  labi labi vidēji 

igauņu  vidēji vidēji nē 

  

Datorprasme MS Word, Windows NT, MS Excel, MS PowerPoint, MS Internet Explorer,  

CorelDraw, Adobe Illustrator , Adobe Photoshop, Open Effect 

 
 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība  
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Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Filmas kinooperators 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Vissavienības Valsts kinematogrāfijas institūts 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu  labi labi labi 

krievu  teicami teicami labi 

  

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Citas publikācijas  6 

Piedalīšanās starptautiskos 

festivālos  

 2005. Vudstokas filmu festivāls („Bezmiegs‖);  

Baltijas kino festivāls Otavā, Kanāda („Kaķīša dzirnaviľas‖)  

 2004. Ziemeļu filmu dienas, Lībeka, („Bezmiegs‖) (filma kopumā piedalījusies 

13 starptautiskos kino festivālos) 

 2003. Ziemeļu filmu dienas, Lībeka („Sieviete‖) 

Papildu informācija  

Radošā darbība   2004. „Bezmiegs‖ – animācijas filma, kinostudija „Rija‖ 

  2003. „Konstantīns Čakste‖ – dokumentālā filma, DZG?Latvija 

„Signe un…‖ – dokumentālā filma, SB/Latvija 

„Kaķīša dzirnaviľas‖ – animācijas filma, studija  „Dauka‖ 

  2002. „Sieviete‖ – animācijas filma, kinostudija „Rija‖/ASV 

  2001. „Tutū‖ – animācijas filma, „Rija‖/Francija 

  2000. „Zvārde‖ – dokumentālā filma, studija „Trīs‖ 

Goda nosaukumi un prēmijas 2005. „Lielais Kristaps‖ filmai „Bezmiegs‖  

Profesionalās darbības    

aktivitātes: 

 

 

Latvijas Kinooperatoru ģildes biedrs. 

Latvijas Kinematogrāfistu savienība 

 

 

Aktualizēts: 

 

 
20. 10. 2008. 
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Dzimtā valoda Krievu val. 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu valoda  teicami teicami labi 

Angļu valoda  labi labi labi 

  

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, reţisors Ansis Epners) pēc Pašvaldību 

lietu pārvaldes pasūtījuma (1999.) – scenārija autors 

 LR Centrālās vēlēšanu komisijas komunikatīvā platforma 

Projekts “Zinu. Uzticos. Balsoju.” (1999.) – projekta vadītājs 

 ―Valsts atbalsta programma iedzīvotāju 

nodrošināšanai ar informāciju par administratīvi 

teritoriālās reformas un citu procesu norisi 

pašvaldībās‖ pēc Pašvaldību lietu pārvaldes pasūtījuma 

(1999.) - projekta vadītājs 
 ―Jūrmalas pilsētas domes iekšējā un ārējā komunikācija. 

Situācijas analīze un stratēģija.‖ (2000.) – stratēģiskais 

konsultants 

 Informatīvi dokumentālo radio raidījumu cikla par 

administratīvi teritoriālo reformu sagatavošana un pārraidīšana 

reģionālajā radio pēc Pašvaldību lietu pārvaldes pasūtījuma 

(2002.) – projekta vadītājs 

 Informatīvā programma Olaines pagasta iedzīvotāju un 

pagasta deputātu nodrošināšanai 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 

sakārtošanas 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 sniegšana par stratēģijas ―Ekonomikas 

ministrijas informācijas menedţments‖ un aktivitāšu 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 pašvaldību lietu ministrijas, Vides ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, LR Saeimas, Centrālās vēlēšanu 

komisijas, Rīgas Domes, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, 

Pasaules bankas pasūtījuma 
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Publikācijas atbilstošajā 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. - Brikše, Inta (red.), Rīga: Zinātne, 

2002. 99.-107. lpp. 

 

Piedalīšanās 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‖ 

―Paplašināšanās: preses brīvība un ţurnālistu tiesības‖, 

konference, Eiropas Ţurnālistu federācija, Brisele, Beļģija, 

referāts ―Lielākie izaicinājumi ţurnālistu savienībai, pildot 

profesionālo un sociālo lomu neatkarīgas ţurnālistikas 

veicināšanā‖ 

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: 2008. gada 06. oktobrī 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu nozarē  

populārzinātniskas publikācijas 

 
 
 
Мурашковский Ю.С. Алгоритм синтеза творческих задач // 

Школьные технологии, 2001, N 1, с.[175]-179. 

Мурашковский Ю.С. В лабиринтах культур // Школьные технологии, 

2001, N 3, с.[227]-232. 

Мурашковский Ю. Исследования и исследователи // Научно-

практическая конференция «Развитие системы подготовки 

преподавателей, специалистов и исследователей ТРИЗ» : тезисы 

докладов. Перозаводск, 2003, с.181-183. 

Мурашковский Ю.С. «Конструктор» для сюжетов, или история 

«Капитанской дочки» : (переработ. и сокращ. глава из кн. // 

Школьные технологии, 2001, N 2, с.160-163. 

Мурашковский Ю. Ошибка Киплинга : [о противоречиях между 

разными культурами] // ТРИЗ-профи: эффективные решения, 2005, 

с.88-90. 

Мурашковский Ю. Приподнимем занавес за краешек... [о 

закономерностях ТРИЗ в сфере искусства] // Top-Manager, 2004, 

с.100-103. 

Мурашковский Ю.С. Развитие научных представлений и качеств 

талантливого мышления // Журнал ТРИЗ, 2005, N 1, с.19-20. 

Мурашковский Ю., Мурашковска И. Я зажег в своем сердце огонь... : 

[о жизни и деятельности Василия Ерошенко] // ТРИЗ-профи: 

эффективные решения, 2005, с.50-53. 

Мурашковский Ю.С. Биография искусств. Ч.1. Петрозаводск : 

Скандинавия, 2007. 234 с. : ил. ; Ч.2. Петрозаводск : Скандинавия, 

2007. 316 с. : ил. 

Saľemtie patenti un licences  
TRIZ Meistars, diploms Nr. 36 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs. 

Научно-практическая конференция «Развитие системы 

подготовки преподавателей, специалистов и исследователей 

ТРИЗ» : тезисы докладов. Петрозаводск, 2003. 

 
TRIZ-Summit-2005. Комарово - Санкт-Петербург.  

 

TRIZ-Summit-2006. Санкт-Петербург.  

 

TRIZ-Summit-2007. Москва 

Papildu informācija Piedalīšanās Krievijas Federācijas valsts Domes, Ukrainas Augstākās 

Radas, Petrozavodskas pilsētas (Karēlija) mēra reklāmas kampaľu 

izstrādē un realizācijā, četru pašvaldības un LR Saeimas vēlēšanu 

konsultācijas, Latvijas firmu konsultēšana.  

Aktualizēts: 20.10.2008. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Guna Ozoliľa  

Adrese Duntes 26 k-2 – 36, LV-1005, Rīga, Latvija 

Mobilais tālrunis +371 

29103747 

  

E-pasts gunaozolina@hotmail.com 

Dzimšanas datums 

 
06.10.1977. 

Darba pieredze  

Laika periods No 01/2008 

Profesija vai ieľemamais amats Valdes locekle, konsultante 

Galvenie pienākumi  uzľēmuma vadība 

 klientu piesaiste, piedāvājumu izstrāde 

 klientu konsultēšana biznesa attīstības, marketinga un sabiedrisko 

attiecību jomā 

 projektu vadība un uzraudzība 

 darbinieku piesaiste 
Darba vietas nosaukums SIA 360 grādu konsultācijas 

Laika periods No 10/2006 līdz 12/2007 

Profesija vai ieľemamais amats Marketinga direktore 

Galvenie pienākumi  plānot, nodrošināt un kontrolēt STATS grupas uzľēmumu marketinga 

stratēģijas īstenošanu 

 nodrošināt STATS grupas uzľēmumiem pozitīvu tēlu un publicitāti 

(rakstu iniciēšana, preses konferences) 

 nodrošināt nozaru konkurentu un mērķauditorijas izpēti 

 plānot un organizēt iekšējo komunikāciju STATS grupā (pasākumi 

darbiniekiem, iekšējā avīze) 

 nodaļas cilvēkresursu vadība 

 jaunu pakalpojumu, jaunu tirgu apgūšanas ideju meklēšana, pētīšana un 

novērtēšana 

 sadarbības vadība ar nozaru asociācijām un uzľēmumu partneru 

organizācijām 
Darba vietas nosaukums SIA STATS Invest (STATS grupa) 

Laika periods No 01/2005 līdz 10/2006 

Profesija vai ieľemamais amats IT produktu vadītāja 

Galvenie pienākumi  jaunu IT produktu ideju meklēšana, pētīšana un novērtēšana 

 esošo IT produktu attīstības analīze un plānošana, ieľēmumu 

nodrošināšana 

 IT produktu marketinga komunikāciju plānošana un nodrošināšana 

(akcijas, publicitāte, izstādes, radošo ideju ģenerēšana) 

 atbalsts pie pārdošanas, piedāvājumu izstrāde 

 esošo IT produktu kvalitātes kontrole (piegādes procesi, norēķini ar 

klientu), darba grupu vadīšana 

 tirgus situācijas analīze 
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Galvenie pienākumi  apmācīt personālu strādāt ar nepieciešamajām datorprogrammām un datu 

bāzēm 

 novērst darba procesā radušās problēmas ar datoru, printeri un kopējamo 

tehniku 

 nodrošināt informāciju par esošo un nepieciešamo tehnisko 

nodrošinājumu 
Darba vietas nosaukums Rīgas domes Finansu departaments 

Izglītība  

Laika periods No 09/2004 līdz 06/2008 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums  

Master of Science in Communication Management 

Maģistra darbs: Differences in Applied Marketing Communications for 

Fast Moving Consumer Goods, Goods and Services 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Tallinas universitāte (Igaunija) 

Baltijas filmu un mediju skola 

Laika periods No 09/1999 līdz 06/2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums  

Master of Science in Business Administration 

Maģistra darbs: Branding Online: Case study on Amazon.com 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Stokholmas universitāte (Zviedrija) 

Baltic Sea Management Academy 

(ar Zviedrijas institūta stipendiju) 

Laika periods No 09/1995 līdz 06/1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums  

Sociālo zinātľu bakalaurs vadībzinībās 

Bakalaura darbs: Pašvaldību budţeta plānošana 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas universitāte 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Krievu valoda  labi viduvēji viduvēji 

Angļu valoda  teicami labi labi 

Zviedru valoda  labi viduvēji viduvēji 

  

Datorprasmes MS Office, MS Project, Internet, Corel Draw, PhotoShop, Front Page 

  

Papildu informācija B kategorijas autovadītāja apliecība kopš1996.gada oktobra.  

Aktualizēts: 04.01.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Laila Ozoliľa 

Adrese Laboratorijas iela 19, LV- 1009, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 2929 8205 

E-pasts laila@lemons.lv 

Dzimšanas datums 04. 07. 1965. 

Darba pieredze Kopsavilkums: Pieredze reklāmā un sabiedriskajās attiecības, 

konfliktsituāciju risināšanā un nevalstisko organizāciju darbības vadīšanā, 

kā arī valsts iestāţu darbinieku konsultēšanā mārketingā un reklāmā. 

Laika periods 2008- 

Profesija vai ieľemamais amats docētāja 

Galvenie pienākumi nodarbību vadīšana  

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2006- 2008 

Profesija vai ieľemamais amats docētāja 

Galvenie pienākumi nodarbību vadīšana  

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola 

Laika periods 2006- 

Profesija vai ieľemamais amats projektu direktore 

Galvenie pienākumi jaunu klientu piesaiste, jaunu biznesa virzienu izstrāde, projektu 

pārraudzība 

Darba vietas nosaukums R/A Misters Lemons 

Laika periods 2005-2006 

Profesija vai ieľemamais amats projektu direktore 

Galvenie pienākumi  Biedrības attīstība, ārējās komunikācijas koordinēšana, radošā     festivāla 

Adwards organizēšana. 

Darba vietas nosaukums  Latvian Art Directors Community 

Laika periods 2005-2006 

Profesija vai ieľemamais amats neatkarīgā eksperte 

Galvenie pienākumi konsultācijas reklāmā un sabiedriskajās attiecībās 

Darba vietas nosaukums Rīgas Dome 

Laika periods 2005-2006 

Profesija vai ieľemamais amats neatkarīgā eksperte 

Galvenie pienākumi   konsultācijas mārketinga komunikācijās  
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Rasa Pēce  

Adrese Melnsila iela 24, LV-1046, Rīga, Latvija 

Tālrunis 29103689 Mobilais tālrunis 29103689 

E-pasts rasa@rsebaa.lv 

  

Pilsonība Latviete 

  

Dzimšanas datums 28.07.1971. 

  

Dzimums Sieviete 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2007-šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Docente, Ekonomikas un finanšu katedrā  

Galvenie pienākumi Lekciju kursu – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, grāmatvedība un 

finanses, vadības grāmatvedība vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA, Meţa iela 3, Rīga 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2001-2007 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore, Ekonomikas un finanšu katedrā  

Galvenie pienākumi Lekciju kursu – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, grāmatvedība un 

finanses, vadības grāmatvedība vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA, Meţa iela 1a, Rīga 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 1998-2001 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore, Grāmatvedības katedrā 

Galvenie pienākumi Lekciju kursu – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, vadības 

grāmatvedība, nodokļi vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1994-1998 

Profesija vai ieľemamais amats Mācību daļas metodiķe, asistente grāmatvedības katedrā 

Galvenie pienākumi Mācību procesa plānošana, amatu apvienošanas kārtībā lekciju kursu - 

grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība vadīšana 





mailto:lpiusa@inbox.lv




mailto:gsarkane@inbox.lv
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 1. Mediju plāna veidošana  

2. Klientu apkalpošana 

3. Reklāmas piedāvājumu sastādīšana  

4. Nodarbības ar reklāmas aģentiem (pārdošanas teorija un 

prakse) 

5. Baltic Media Facts datu apstrādāšana  

 SIA „FENSTER‖ (izdevniecības nams) 

 2001. sept. – 2007. jūn. 

 Lektore 

 �9 Lekcijas (nodarbības): 

1. Ievads sabiedriskajās attiecībās (Public Relations) 

2. Organizācijas reputācija 

3. Korporatīvā kultūra 

4. Masu komunikācijas socioloģijā 

�9 Kursa darbu vadīšana 

�9 Bakalaura darbu vadīšana (2006. - 2007.): visi (9 darbi) ir veiksmīgi 

aizstāvēti: 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9 (balles). 

 Baltijas Starptautiskā Akadēmija (agrāk - Baltijas Krievu Institūts), PR fakultāte 

 2000. sept. - 2001. jūn. 

 Klientu apkalpošanas speciāliste un PR-konsultante 

 1. Klientu apkalpošana 

2. Sūdzību izskatīšana 

3. PR-koncepcijas sagatavošana un realizācija (pētījums, mērķu 

nospraušana, auditorijas – ko grib organizācija no katras 

auditorijas grupas, stratēģija mērķu sasniegšanai, budţets un 

novērtējums). 

 000 «Эллада-Вояж» (tūrisma aģentūra) Krievija, Maskava 

 1998. janv. - 2000. aug. 

 PR-nodaļas vadītāja / ţurnāliste / reklāmas menedţere 

 1. PR-koncepcijas sagatavošana, pētījumi (lasītāju intereses, 

doma)  

2. Reklāmas rakstu sagatavošana 

3. Publicistiskas rakstu sagatavošana 

4. Klientu meklēšana un apkalpošana (reklāmas izvietošana) 

 SIA „Izglītība un karjera‖ (avīze) 

  

Prakse  

  

Laika periods 2002. marts - 2002. apr. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Mārketinga konsultante 

Galvenie pienākumi 1. Konkurentu tirgus pētīšana 

2. Patērētāju priekšrocību pētīšana 

Darba vietas nosaukums SIA „ACORN‖ (studentu serviss – izglītība, prakse, darbs ārzemēs) 

 1999. nov. - 2000. apr. 

 Imidţa konsultante 

 1. Ārējā un iekšējā imidţa pētīšana 

2. PR-kampaľas plānošana (mērķis – imidţa korekcija) 

 Rīgas Klasiskā ģimnāzija 

 1999. okt. - dec. 

 Imidţa konsultante 
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Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs.  

1. 2005. g. 20. jūlijs. Rīga. Kinoteātris „Rīga‖. Piedalīšanās preses 

konferencē, kura bija veltīta ikgadējam starptautiskajam kinofestivālam 

«Baltijas pērle». Referāta tēma: «Mērķu auditorijas aptaujas rezultātu 

paziľošana kinofestivālam «Baltijas pērle». 

2. 2004. g. 13. marts.  Rīga. «Stils un Mode» izstādes konference – 

„Menedţments skaistuma industrijā «Baltic Business Beauty 2004»‖. 

Referāta tēma: «Reklāma, kā mārketinga instruments». 

  

Papildu informācija Zinātniski pētnieciskā darbība: Marketinga komunikācijas kā iedarbības 

līdzeklis uz patērētāju vērtības sistēmu (no cilvēka viedokļa – noteiktu (statusa) 

preču iegādāšanās kļūst par pašapliecināšanās, pašnoteikšanās veidu) 

  

Starptautisko zinātnisko 

organizāciju dalībnieks 

1. Eiropas komunikāciju izpētes un izglītības asociācija 

European Communication Research and Education Association 

www.ecrea.eu 

2. Baltijas mediju pētnieku asociācija  

Baltic Association for Media Research; BAMR  

http://www.vdu.lt/media/BAMR/ 

 

Aktualizēts: 

 

14.10.2008 
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Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 Angļu valoda  laba laba laba 

 Krievu valoda  ļoti laba laba vāja 

  

Citas prasmes teicamas zināšanas datoru programmās (MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; 

Internet Explorer, MS FrontPage; MS Outlook u.c.). Labas komunikācijas 

prasmes 

  

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

Pagaidām nav. 

Papildu informācija Ir atsauksmes no EP deputāta Valda Dombrovska, īpašu uzdevumu ministra 

sabiedrības integrācijas lietās Oskara Kastēna u.c.  

Aktualizēts: 06.11.2008. 

 

 



mailto:egmonts@rsebaa.lv
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  Europass 

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jānis Vanags 

Personas kods 200648-10124 

Dzimšanas vieta Latvija 

Adrese  Biķernieku iela 77-46, Rīga, LV – 1039, Latvija  

Tālrunis 7564148 Mobilais tālrunis: 26575502 

Fakss  

E-pasts vanags@rsebaa.lv 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums Vīrietis 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Docents  

Darba pieredze  

  

Laika periods No 1994.gada 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

No 2004gada – docents ekonomikas un finanšu  katedrā 

 Vadības grāmatvedība, Investīcijas, Komercdarbība, Biznesa vadība, 

Uzľēmējdarbība, Lietiskās biznesa spēles INTOPIA instruktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods No 1994.gada 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

   Pasniedzējs – konsultants intensīvajos  kursos  

Vadības grāmatvedība un finansu pamati, Finansu vadība 

Darba vietas nosaukums  SIA Komercizglītības centrs 

Laika periods No 2001 gada 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

   Pasniedzējs – konsultants Stratēģiskās plānošanas kursos  

Darba vietas nosaukums  Valsts tautas mākslas centrs 

Laika periods No 2005.gada 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

  Pasniedzējs  Vadības grāmatvedība un projektu analīze  maģistrantūras 

programmā Inovācijas     

   un uzľēmējdarbība                            

Darba vietas nosaukums  Rīgas Tehniskā universitāte  

mailto:vanags@rsebaa.lv
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Laika periods No 1994.gada līdz 2001.gadam 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

   Ekonomikas pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Komercskola 

Laika periods No 1979.gada līdz 1993.gadam 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Ekonomisko priekšmetu pasniedzējs  

Darba vietas nosaukums  Mālpils Celtniecības tehnikums 

Laika periods No 1971.gada līdz 1979.gadam  

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Inţenieris 

Darba vietas nosaukums  Ceļu projektēšanas institūts 

Laika periods No 1967.gada līdz 1971.gadam 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

  Inţenieris – konstruktors telekomunikāciju nodaļā 

Darba vietas nosaukums  VEF konstruktoru birojs  

Izglītība                                                 

  

Laika periods 2006.gads                                   

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

CASE TEACHING workshop                                     

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Riga Business School 

Laika periods 2003.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Workshop Consultancy for Management educators  

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

IMTA. Bled School of Management 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

International MBA 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

EHSAL Management school 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

   Decision Base, Effective leadership, Practical team building, Personal selection 

and performance appraisal 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

SIA Komercizglītības centrs 

Laika periods 1996.gads 
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Darba vietas nosaukums Tele Media 

  

Laika periods 1994 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

praktikants 

Galvenie pienākumi asistēšana internātā 

Darba vietas nosaukums Heimschule Schlössli Ins (Šveice) 

Laika periods 1993-1994 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

vecākais laborants 

Galvenie pienākumi asistēšana sociālpsiholoģiskajos treniľos 

Darba vietas nosaukums LU 

  

Izglītība  

  

Laika periods 1994-1998  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktora diploms № 001448 / psiholoģijas doktora zinātniskais grāds 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

LU 

Laika periods 1989-1994  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms № 105488 / matemātika, pasniedzēja kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

LU 

Laika periods 1981-1989  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vidusskolas beigšanas atestāts 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

Rīgas 1.vidusskola 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas poļu, krievu, vācu, čehu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu  +  + 

vācu  + + + 

krievu  + + + 
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Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas krievu, angļu 

  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji 

krievu  x   x   x   

angļu   x   x   x  

Aktualizēts: 23.10.2008. 
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Laika periods 1993 – 1997  

Profesija vai ieľemamais amats Tulks, ģenerāldirektora referents (uz līgumu pamata) 

Darba vietas nosaukums  Sal-Dekor A.S. 

Laika periods 1991 – 1993  

Profesija vai ieľemamais amats Tulks, referents, biroja vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Arlatsov S.A., Argentīna 

Laika periods 1985–1987; 1987-1989; 1993  

Profesija vai ieľemamais amats Spānu, franču, angļu, krievu valodas un literatūras pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums  Rīgas 7. vidusskola, Dārziľa mūzikas vidusskola, Puškina licējs, „Modus‖ 

valodu centrs, „Litera‖ valodu centrs  

Laika periods 1981-1983; 1989 – 1991  

Profesija vai ieľemamais amats Tulks, referents, krievu valodas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums  Conselho Estatal de Ajuda a Pesca (Zveijniecības Attistības Valsts Padome), 

Maputo, Beira – Mozambika (Mozambique); Luanda – Angola.  

Izglītība  

  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Romaľu valodu (spāľu) filologs; spāľu un franču valodas un literatūras 

pasniedzēja  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Leningrades (S. Peterburgas) Valsts Universitāte (S. Peterburgā); dienas 

nodaļa 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Krievu valodas pasniedzēja (krievu valoda kā svešvaloda) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Krievijas Valsts Puškina Krievu Valodas un Literatūras Institūts (Maskavā); 

neklātienes studiju nodaļa 

Prasmes  

  

Dzimtā valoda Krievu 

  

Citas valodas Latviešu, spāľu, portugāļu, franču, angļu 

  

  

Citas prasmes Datora programatūras: Microsoft Office (Excel, Word, Access),  

Internet Explorer, Windows 

„B‖ kategorijas vadītāja apliecība   

Zinātniskā darbība 

 

2005 – Mācību programma „Lietišķās krievu valodas kurss personāla vadības  

specialistiem‖ 

2004 – Cervantesa Institūta (Instituto Cervantes) programmu adaptācija  

intensīvam spāľu valodas apgūšanas kursam 

2003 -  Intensīvs spāľu valodas kurss ekonomikas specialitāšu studentiem 

2003 – Referāti: „Mūsdienīgie leksiskie aizguvumi krievu valodā‖  

(Krievu Valodas Institūts) „Krievu literatūras stilistiskā savdabība‖ u.c. 

Aktualizēts 03.02.2009 
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Zinātniskās darbības pārskats par 2007./2008.gadu 

 
1. Zinātniskā darba virzieni 

1) Uzľēmējdarbības vadība, t.i. zinātnes apakšnozare, kura pēta vadības procesus 

privātfirmās un citos uzľēmumos, lai iegūtu maksimālu peļľu, realizējot preces un 

pakalpojumus. Tajā izstrādā saimnieciskā uzľēmuma racionālās un ilglaicīgās 

funkcionēšanas nodrošināšanas teoriju, metodes un paľēmienus, aplūkojot uzľēmumu kā 

sareţģītu sistēmu, kura funkcionē citā lielākā sistēmā un kuras sastāvā funkcionē liels 

skaits apakšsistēmu, un paredzot visu šo sistēmu mērķu savstarpēju saskaľošanu. 

2) Biznesa vides pētījumi  

3) Intelektuālā uzľēmējdarbība 

4) Komercdarbības attīstības specifika Latvijā 

5) Biznesa makrovides novērtēšana un analīze 

6) Lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības sektora attīstību 

Latvijā 

7) Matemātiskās metodes ekonomikā 

8) Konkurences pētījumi Latvijā 

 

2. Zinātniskie darbinieki: 

 

1) Vulfs Kozlinskis 

2) Aleksejs Nipers 

3) Leonīds Grīnglazs 

4) Danuta Jasjko 

5) Ērika Pančenko 

6) Līga Leitāne 

7) Irina Kuzmina 

8) Irina Pilvere 

 

3. Zinātniskās publikācijas 

 

2007./2008.gada zinātniskās publikācijas galvenokārt ir ekonomikas un vadības jomā. 

Zinātnisko publikāciju autori: D.Jasjko, T.Ivanova, Ē.Pančenko, I.Bērziņa, K. Gorbunova, N. 
Konovalova, S. Blumberga, L.Grīnglazs, L.Krēmers, A.Nikolajevs, I. Kuzmina,  A. Čirjevskis, 

I. Ludviga, T.  Zakutajeva   
 

1. Jasjko D. The role of CAP support for development of the agricultural sector and 

competitiveness of food products: some comparisons among EU countries// 23 rd NJF 

Congress  „Trends and Persectives in Agriculture‖, Nordic Association of Agricultural 

Scientists. NJF report. Vol 3, Nr 2, 2007. 129.-130.pp. 

2. I.Bērziņa, I.Germane. Slepenais ierocis – iekšējais mārketings// Office Manager- Nr.31, 

jūlijs/augusts, 2007.:52. – 55.lpp. 

3. K. Gorbunova. Анализ потоков трудовых ресурсов Латвии// Baltijas Foruma 12. 

starptautiskā konference ‖Latvijas ekonomikas līdzsvarota attīstība: problēmas, riski, 

perspektīvas‖, notika 2007. gada 25. maijā., 148. – 158. lpp. 

4. L.Grīnglazs, J.Kopitovs, A.Muravjovs Multiproduct Inventory Control Models with Fixed 

Interval Between Moments of Ordering.: Proceedings of the 7th International Conference 



http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/petijumi/konkurence_graudu_nozare.pdf






© RSEBAA, 2009                profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

 

 451 

V Pielikums 

 

 Atsauksmes par studiju programmu 

















RĪGAS STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS UN 

BIZNESA ADMINISTRĀCIJAS AUGSTSKOLA 

 

 

 
 

 

 
 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 

DIPLOMS 

 
 

Sērija PD E 
Nr. 0001 

 

hologramma 
Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 

20__.gada ___.jūnija lēmumu 

Nr.__ 
 

Irēna Kalniľa 
personas kods 020578-12145 

 

ieguvusi 
 

PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU 
sabiedrības vadībā 

un 
 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU MENEDŢERA 
kvalifikāciju 

 
Iegūtā kvalifikācija atbilst  

piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 
 

        Z.v. 

      Rektors                                                              Boriss Kurovs 

 

      Valsts pārbaudījuma  

      komisijas priekšsēdētājs                              Alberts Zvejnieks 

 
Rīgā 

20__.gada ___. jūnijā 

Reģistrācijas Nr._ _ _ _ 





© RSEBAA, 2009                profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedţments” 

 

 461 

RĪGAS STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS UN 
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un 
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kvalifikāciju 
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3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

�����J�D�G�X���S�L�O�Q�D���O�D�L�N�D���V�W�X�G�L�M�D�V���Q�R�������������J�D�G�D�������V�H�S�W�H�P�E�U�D���O�¯�G�]�������������J�D�G�D���������M�Ì�Q�L�M�D�P����
160 Latv�L�M�D�V���N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�L�������������(�&�7�6���N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�L 
 

3.3. Uzľemšanas prasības: 

�9�L�V�S�—�U�•�M�—���Y�L�G�•�M�—���L�]�J�O�¯�W�¯�E�D���Y�D�L���S�D�P�D�W�L�]�J�O�¯�W�¯�E�D���X�Q�������J�D�G�X���Y�L�G�•�M�—���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�—�O�—�� 
�L�]�J�O�¯�W�¯�E�D�����Y�D�L�������O�¯�P�H�¼�D �S�U�R�I�H�V�L�R�Q�—�O�—���D�X�J�V�W�—�N�—���L�]�J�O�¯�W�¯�E�D 

 

4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: 

Pilna laika studijas  

4.2. Programmas prasības: 

�D�S�J�Ì�W�� �V�D�E�L�H�G�U�L�V�N�R�� �D�W�W�L�H�F�¯�E�X�� �M�R�P�D�V�� �W�H�R�U�•�W�L�V�N�—�V�� �X�Q�� �P�H�W�R�G�R�O�R�§�L�V�N�—�V�� �]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� �X�Q��
prasmes; 
�D�S�J�Ì�W�� �]�L�Q�—�ã�D�Q�D�V�� �X�Q�� �S�U�D�V�P�H�V�� �V�W�U�D�W�•�§�L�V�N�L�� �X�Q�� �D�Q�D�O�¯�W�L�V�N�L�� �I�R�U�P�X�O�•�W�� �S�U�R�I�H�V�L�R�Q�—�O�X�V��
�D�V�S�H�N�W�X�V���X�Q���Q�R�]�D�U�H�V���S�U�R�E�O�•�P�D�V�����S�D�W�V�W�—�Y�¯�J�L���U�L�V�L�Q�—�W���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�—�O�X�V���M�D�X�W�—�M�X�P�X�V�� 
�D�S�J�Ì�W�� �S�U�D�V�P�L�� �L�Q�I�R�U�P�—�F�L�M�D�V�� �L�H�J�Ì�ã�D�Q�—���� �D�S�V�W�U�—�G�—�ã�D�Q�—���� �X�Q�� �L�]�P�D�Q�W�R�ã�D�Q�—�� �F�D�X�U��
�G�D�å�—�G�L�H�P���P�H�G�L�M�L�H�P�� 
�D�S�J�Ì�W���L�Q�I�R�U�P�—�F�L�M�D�V���W�H�K�Q�R�O�R�§�L�M�X���S�L�H�O�L�H�W�R�ã�D�Q�X���S�U�D�N�W�L�V�N�D�M�—���G�D�U�E�¯�E�—�� 
�D�S�J�Ì�W���S�U�D�V�P�L���S�O�—�Q�R�W�����L�]�V�W�U�—�G�—�W���X�Q���¯�V�W�H�Q�R�W���S�U�R�M�H�N�W�X�V���V�D�Y�—���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�—�O�D�M�—���M�R�P�—�� 
�D�S�J�Ì�W���S�U�D�V�P�H�V���S�•�W�Q�L�H�F�L�V�N�D�M�—���G�D�U�E�—���X�Q��rakstveida �N�R�P�X�Q�L�N�—�F�L�M�—�� 
�D�S�J�Ì�W���S�U�D�V�P�L���N�U�L�W�L�V�N�D�L���P�H�G�L�M�X���M�R�P�D�V���Q�R�U�L�ã�X���L�]�Y�•�U�W�•�ã�D�Q�D�L�� 
�D�S�J�Ì�W���U�D�G�R�ã�—�V �L�]�W�•�O�H prasmes, t.sk., video un foto �M�R�P�—; 
�L�]�V�W�U�—�G�—�W�� �X�Q�� �D�L�]�V�W�—�Y�•�W�� �E�D�N�D�O�D�X�U�D�� �G�D�U�E�X�� ��0 �/�D�W�Y�L�M�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� ����5 ECTS 
kre�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�����D�S�M�R�P�—���� 
�Q�R�N�—�U�W�R�W�� �J�D�O�D�� �H�N�V�—�P�H�Q�X�� ���� �/�D�W�Y�L�M�D�V�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X�� ������ �(�&�7�6�� �N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�X����
�D�S�M�R�P�—�� 

 
4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums / atzīmes / kredītpunkti: 

�$���'�$�¹�$�����2�%�/�,�*�–�7�$�� 

Kursa nosaukums Latvijas 
�N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�L 

ECTS  
�N�U�H�G�¯�W�S�X�Q�N�W�L�� 

�1�R�Y�•�U�W�•�M�X�P�V Balles 

Biznesa komunikācija (angļu 

valoda) 

6 9   

Datortehnoloģijas 2 3   

Filozofija 2 3   

Grāmatvedība 2 3   

Ievads masu komunikācijas 

teorijās 

2 3   

Ievads reklāmā 2 3   

Ievads sabiedriskajās attiecībās 2 3   

Ievads zinātniskajā pētniecībā 4 6   

Integrētā mārketinga 

komunikācija (angļu val.) 

2 3   

Komercdarbība 2 3   

Komercdarbības tiesiskie aspekti 2 3   

Komunikācijas ētika 2 3   

Krīzes komunikācijas 2 3   
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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 

  �.�Y�D�O�L�I�L�N�—�F�L�M�D�V���L�H�J�X�Y�•�M�D���V�Y�•�U�W�—���Y�L�G�•�M�—���D�W�]�¯�P�H�����; 

4.5. Kvalifikācijas klase: �Ä�6�W�D�Q�G�D�U�W�D�´ 

kvalifikācijas klases �Ä�6�W�D�Q�G�D�U�W�D�´ piešķiršanas kritērijus skat. 6.1.punktā. 

5. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 

  �7�L�H�V�¯�E�D�V���V�W�X�G�•�W���P�D�§�L�V�W�U�D�Q�W�Ì�U�— un profe�V�L�R�Q�—�O�D�M�—�V���S�U�R�J�U�D�P�P�—�V�� 
�N�X�U�D�V���S�D�U�H�G�]�•�W�D�V���V�W�X�G�L�M�—�P���S�•�F���E�D�N�D�O�D�X�U�D���J�U�—�G�D���L�H�J�X�Y�H�V 

5.2. Profesionālais statuss: 

�'�R�G���W�L�H�V�¯�E�D�V���V�W�U�—�G�—�W���Ä�6�D�E�L�H�G�U�L�V�N�R���D�W�W�L�H�F�¯�E�X���P�H�Q�H�G�å�H�U�D�´���S�U�R�I�H�V�L�M�— 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Sīkāka informācija: 

  �'�R�W�D�L�V���G�L�S�O�R�P�D���S�L�H�O�L�N�X�P�V���L�U���G�H�U�¯�J�V���W�L�N�D�L���N�R�S�—���D�U���G�L�S�O�R�P�X���3�'���(���1�U������������ 

  �'�L�S�O�R�P�D���S�L�H�O�L�N�X�P�X���O�D�W�Y�L�H�ã�X���X�Q���D�Q�J�º�X���Y�D�O�R�G�—���E�H�]���P�D�N�V�D�V���L�]�V�Q�L�H�G�] 
�5�¯�J�D�V���6�W�D�U�S�W�D�X�W�L�V�N�—���H�N�R�Q�R�P�L�N�D�V���X�Q���E�L�]�Q�H�V�D���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�—�F�L�M�D�V���D�X�J�V�W�V�N�R�O�D�����5�6�(�%�$�$������ 

  �5�6�(�%�$�$�� �S�U�R�I�H�V�L�R�Q�—�O�—s �D�X�J�V�W�—�N�—�V�� �L�]�J�O�¯�W�¯�E�D�V�� �E�D�N�D�O�D�X�U�D�� �V�W�X�G�L�M�X�� �S�U�R�J�U�D�P�P�D��
�Ä�6�D�E�L�H�G�U�L�V�N�R �D�W�W�L�H�F�¯�E�X�� �X�Q�� �U�H�N�O�—�P�D�V�� �P�H�Q�H�G�å�P�H�Q�W�V�´�� �L�U�� �D�N�U�H�G�L�W�•�W�D�� �Q�R�� �G�G���P�P���J�J�J�J�� �O�¯�G�]��
dd/mm/gggg. 

  �3�L�H�N�W�D�L�V�� �N�Y�D�O�L�I�L�N�—�F�L�M�D�V�� �O�¯�P�H�Q�L�V��- �Q�R�W�H�L�N�W�D�V�� �Q�R�]�D�U�H�V�� �V�S�H�F�L�—�O�L�V�W�D�� �D�X�J�V�W�—�N�—��
�N�Y�D�O�L�I�L�N�—�F�L�M�D���� �N�D�V�� �G�R�G�� �L�H�V�S�•�M�X�� �S�O�—�Q�R�W�� �X�Q�� �D�U�¯�� �Y�H�L�N�W�� �]�L�Q�—�W�Q�L�V�N�—�V�� �S�•�W�Q�L�H�F�¯�E�D�V�� �G�D�U�E�X��
�D�W�W�L�H�F�¯�J�D�M�—���Q�R�]�D�U�•��(ISCED-�������N�O�D�V�L�I�L�N�—�F�L�M�D�V�����$���O�¯�P�H�Q�L�V���� 



mailto:rsebaa@rsebaa.lv
http://www.rsebaa.lv/
mailto:rsebaa@rsebaa-d.lv
http://www.rsebaa-d.lv/
mailto:baiba@aic.lv
http://www.aic.lv/
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Mārketinga komunikācija 2 3   

Masu komunikācijas procesu 

tiesiskie pamati 

2 3   

Masu komunikācijas teorijas 4 6   

Mūsdienu latviešu valodas 

aktualitātes komunikācijas 

aspektā  

2 3   

Organizāciju psiholoģija 2 3   

Pedagoģiskā psiholoģija 2 3   

Pētniecības metodes reklāmā un 

sabiedriskajās attiecībās 

2 3   

Politika un komunikācija 2 3   

Postindustriālās sabiedrības 

attīstība 

2 3   

Publiskā viedokļa teorijas 2 3   

Reklāmas vēsture 2 3   

Reklāmas kampaľu plānošana 

un vadīšana 

2 3   

Sociālā psiholoģija 2 3   

Socioloģija 2 3   

Vadībzinības (angļu val.) 2 3   

Ţurnālistikas pamati 2 3   

Studiju darbs par I kursu 2 3   

Studiju darbs par II kursu     

Studiju darbs par III kursu     

�%���'�$�¹�$�����,�(�5�2�%�(�ä�2�7�$���,�=�9�œ�/�(�� 
 

Argumentācija masu medijos 2 3   

Datorgrafikas izmantošana 

reklāmā 

2 3   

Ievads reklāmas dizainā 2 3   

Informācijas fiksēšanas un 

interpretācijas praktikums 

2 3   

Jaunās informācijas (mediju) 

tehnoloģijas 

2 3   

Jaunrades process 2 3   

Krāsu psiholoģija 1 1,5   

Lietišķā etiķete un protokols 2 3   

Netradicionālas reklāmas un 

sabiedrisko attiecību kampaľas 

2 3   

Neverbālā komunikācija 2 3   

Pakalpojumu mārketings 2 3   

Pārliecinošās komunikācijas 

pamati 

2 3   

Patērētāju uzvedība 2 3   

Prezentācijas prasmes 

(angļu val.) 

2 3   

Reklāma internetā 2 3   

Reklāmas psiholoģija     
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�5�6�(�%�$�$�� �L�U�� �V�W�D�U�S�W�D�X�W�L�V�N�L�� �D�N�U�H�G�L�W�•�W�D�� �&�H�Q�W�U�—�O�—�V�� �X�Q�� �$�X�V�W�U�X�P�H�L�U�R�S�D�V��
�0�H�Q�H�G�å�P�H�Q�W�D���D�W�W�¯�V�W�¯�E�D�V���D�V�R�F�L�—�F�L�M�—�����&�(�(�0�$�1���������������J�D�G�D���V�H�S�W�H�P�E�U�¯�� 

RSEBAA ir Solfordas U�Q�L�Y�H�U�V�L�W�—�W�H�V�����/�L�H�O�E�U�L�W�—�Q�L�M�D�����P�—�F�¯�E�X-metodiskais centrs 
�/�D�W�Y�L�M�—�� 

  �3�D�S�L�O�G�L�Q�—�M�X�P�V���S�X�Q�N�W�D�P���������� 
 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.  
 

  �3�D�S�L�O�G�L�Q�—�M�X�P�V���S�X�Q�N�W�D�P���������� 
kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritēriji: 

�L�]�S�L�O�G�¯�W�D�V���Y�L�V�D�V���V�W�X�G�L�M�X���S�U�R�J�U�D�P�P�D�V���S�U�D�V�¯�E�D�V�� 

6.3. Papildinformācijas avoti: 

�5�¯�J�D�V���6�W�D�U�S�W�D�X�W�L�V�N�—���H�N�R�Q�R�P�L�N�D�V���X�Q���E�L�]�Q�H�V�D �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�—�F�L�M�D�V���D�X�J�V�W�V�N�R�O�D�����5�6�(�%�$�$������
 �0�H�å�D���L�H�O�—���������5�¯�J�—�����/�9-�������������/�D�W�Y�L�M�—�� 

 �W�—�O�U������������-67500251, fakss 371-67500252,  
 E-pasts: rsebaa@rsebaa.lv�����P�—�M�D�V���O�D�S�D����www.rsebaa.lv 
 

�5�¯�J�D�V���6�W�D�U�S�W�D�X�W�L�V�N�—�V���H�N�R�Q�R�P�L�N�D�V���X�Q���E�L�]�Q�H�V�D���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�—�F�L�M�D�V���D�X�J�V�W�V�N�R�O�D�V���'�D�X�J�D�Y�S�L�O�V���I�L�O�L�—�O�H����
 �0�L�K�R�H�O�V�D���L�H�O�—�����������'�D�X�J�D�Y�S�L�O�¯�����/�9-�������������/�D�W�Y�L�M�—�� 

 �W�—�O�U������������-54 22681, fakss 371-54 22681,  
E-pasts: rsebaa@rsebaa-d.lv�����P�—�M�Ds lapa: www.rsebaa-d.lv 
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 �9�D�º�¼�X���L�H�O�—���������5�¯�J�—�����/�9-�������������/�D�W�Y�L�M�—�� 
 �W�—�O�U������������-67225155, fakss: +371-67221006,  

  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 atšifrējums: ____________________________( B.Kurovs) 
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:    RSEBAA rektors 

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:baiba@aic.lv
http://www.aic.lv/
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IX Pielikums 

 

Saraksts ar papildus akreditācijai nepieciešamo dokumentu atrašanās vietu augstskolā 

  




