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1. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 

Otrā līmeľa profesionālā studiju programma „ Personāla vadība‖,  kas paredz 

personāla vadītāja kvalifikācijas iegūšanu ar LR IZM Akreditācijas komisijas sēdes 

lēmumu Nr. 3295 ir akreditēta līdz 2010.gada 31.decembrim. Ekspertu izteiktie 

aizrādījumi par nepieciešamību uzlabot studiju procesa organizāciju un plānošanu, 

akadēmiskā personāla zinātnisko darbību un starptautisko sadarbību, kā arī programmā 

vairāk nostiprināt personāla vadības konceptu  ir veicinājuši studiju programmas 

pilnveidošanu šajā akreditācijas periodā un ir atspoguļoti pašvērtējuma ziľojumā. 

Lai paaugstinātu programmas kvalitāti, veicinātu ne tikai profesionālo, bet arī 

studentu zinātniski pētniecisko darbu un piesaistītu programmai vairāk studentu, 2009/10. 

mācību gadā ar Studiju padomes 9. protokola 4. lēmumu tika nolemts programmu virzīt uz 

akreditāciju kā profesionālo bakalaura studiju programmu "Personāla vadība", kas paredz 

profesionālā bakalaura grāda cilvēkresursu vadīšanā un personāla vadītāja kvalifikācijas 

iegūšanu. No iepriekšējās profesionālās studiju programmas, šīs programmas galvenā 

atšķirība ir tā, ka programmas realizācijas gaitā students padziļināti apgūst arī zinātniski 

pētnieciskā darba iemaľas un iegūst Bakalaura grādu cilvēkresursu vadīšanā.  Diploma 

paraugu var apskatīt ziľojuma 1. pielikumā. Programma tiek īstenota, ievērojot Augstskolu 

likumu, noteikumus par otrā līmeľa profesionālās studiju programmas standartu (MK 

Noteikumi Nr. 481 20.11. 2001. ar grozījumiem nr. 348. 29.05.2007.), 2003. gada 8. 

septembrī Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināto Profesiju standartu „Personāla 

vadītājs‖ (reģistrācijas Nr. PS 0204) (2.pielikums) un RPIVA studiju procesu 

reglamentējošos aktus (skat.1. tabulu). Profesionālās bakalaura studiju programmas 

―Personāla vadība‖ kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti (KP). 

1. tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Personāla vadība" un tās atbilstība LR 

MK noteikumiem NR 481 

 

1. Studiju programmas nosaukums  Profesionālā bakalaura studiju programma  

“Personāla vadība”  
2.Studiju programmas kods  42345 

3.Studiju programmas īstenošanas 

ilgums un apjoms 
 Četri gadi un trīs mēneši 160 KP 

4. Studiju programmas veids un 

forma 
 Nepilna laika klātiene 

 

5. Studiju programmas īstenošanas 

vieta (augstskola, augstskolas 

filiāles adrese)  

 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Rīgā Imantas 7. līnijā 1  

 

http://www.rpiva.lv/index.php?mh=studiju_prog&pro=st_prog_bir_vad
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=studiju_prog&pro=st_prog_bir_vad
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6.Prasības, uzsākot studiju  

programmas apguvi 
 Vidējā vai vidējā speciālā izglītība 

 

7.Iegūstamais grāds,  

piešķiramā kvalifikācija 
 Profesionālā bakalaura grāds personāla  

vadībā un personāla vadītāja kvalifikācija 

 

Nr. Programmas sastāvdaļa/ studiju kursu nosaukumi Kredīt 

punkti 

Standarta 

prasības 

kredītpunktos un 

% 

I Vispārizglītojošie studiju kursi 20 20 jeb 12,5% 

1. Lietišķā komunikācija un etiķete 4  

2. Loģika 2  

3. Filozofijas pamati 2  

4. Latviešu valodas kultūras jautājumi  2  

5. Sociālpsiholoģiskais treniľš 2  

6. Socioloģija 2  

7. Svešvaloda profesijā 6  

II Nozares teorētiskie pamatkursi 36 36 jeb 22,5% 

8. Personāla vadība 10  

9. Uzľēmējdarbības tiesību pamati 2  

10. Ekonomika 4  

11. Menedţmenta pamati 4  

12. Sociālā psiholoģija 3  

13. Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā 6  

14. Pētnieciskā darba metodes 3  

15. Organizāciju un vadības psiholoģija 4  

III Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 60 jeb 37,5% 

16. Darba psiholoģija (ar integrētu studiju darbu) 5  

17. Finanšu un vadības grāmatvedības pamati 4  

18. Personāla attīstības metodes 4  

19. Biznesa angļu valoda 5  

20. Statistika 4  

21. Projektu vadība 2  

22. Kvalitātes vadība 2  

23. Lietvedība personāla vadītāja darbā 3  

24. Personāla informācijas sistēmas 4  

25. Profesionālā ētika personāla vadībā 4  

26. Civilā un darba aizsardzība 4  

27. Darba likumdošana 2  

28. Sabiedriskās attiecības 2  

29. Nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienībā 2  

30. Otrā svešvaloda 6  

31. Studiju darbs personāla vadībā 3  

32. Studiju darbs personāla vadībā 4  

IV Brīvās izvēles kursi 6 6 jeb 3,75% 

V Prakse 26 26 jeb 16,25% 

33. Prakse personāla lietvedībā 4  

34. Daţādu organizāciju personāla daļu darba 12  
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novērošanas un salīdzināšanas prakse 

35. Kvalifikācijas prakse 10  

VI Valsts pārbaudījumi 12 12 jeb 7,5 % 

36. Bakalaura darbs 12  

 Kopā  160 160 jeb 100% 

 

Studiju programmas metodoloģisko pamatu, veido biznesa vadības un cilvēku 

resursu vadības speciālistu atziľas. Strauji mainīgajā sociālekonomiskajā un politiskajā 

situācijā profesionālai cilvēkresursu vadībai ir stratēģiska nozīme uzľēmuma efektīvā 

darbībā (Gratone, L., 2004.; Armstrong, M.A., Stephens T. A., 2005.; Nieto, M.L., 2006). 

Tomēr aiz pamatotas biznesa nepieciešamības un statistikas datiem, cilvēkresursu vadība ir 

arī atsevišķu indivīdu vadība ar psiholoģiskām un sociālām sekām. Aktuāli ir darbinieku 

personīgo mērķu un organizācijas mērķu saskaľotības jautājumi (Haslam, A., 2003, 

Haugh, H., McKee, L., 2004), kas nosaka personāla politikas veidošanu uzľēmumā un ir 

cieši saistīts ar personības, organizāciju un darba psiholoģijas jautājumiem.  

Veiksmīgu organizāciju prakses analīze (Nieto, M. L., 2006) parāda, ka galvenie 

aktuālie personāla vadības virzieni ir: jaunu motivācijas līdzekļu izstrāde, cilvēku resursu 

plānošana un optimizācija, personāla attīstība un mācību organizēšana, darba izpildes 

novērtēšana, karjeras plānošana.  

Studiju programmas satura pilnveidošanā izmantoti pēdējo gadu (2000. – 2008.) 

pētījumu par cilvēku resursu vadības jautājumiem pasaulē un Eiropā analīzes rezultāti, kas 

parāda aktuālākos problēmjautājumus: darba vide, organizāciju attīstība, cilvēkkapitāls, 

līderība, personāla potenciāla attīstība, personāla atlase un karjeras attīstība, darba tiesības 

un darba drošība. Tie saistīti ar organizāciju reputāciju un korporatīvo sociālo atbildību. 

Studiju programmas satura pilnveidei izmantotas aktuālākās Latvijas personāla 

vadības tendences 2008 -2009. gadā: nodarbinātība un darba devēja sociālā atbildība, 

aprūpētais darba uzteikums, darba attiecību tiesiskais regulējums, darba izpildes 

novērtējums, efektīva darbinieku resursu izmantošana, cilvēkresursu vadība 

restrukturizācijas, konsolidēšanas un reorganizācijas procesos, atalgojuma politika un 

motivācijas sistēma, iekšējā komunikācija uzľēmumā kā cilvēku resursu vadības 

instruments, darba drošība un darba aizsardzība, ļoti specifiska profesionāla, laika ziľā īsa 

apmācība. 
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1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

Studiju programmas mērķis izvirzīts ľemot vērā RPIVA stratēģiskos mērķus, 

personāla vadītāja profesijas standarta prasības, kā arī Latvijas Nacionālā attīstības plāna 

pamatnostādnes 2007. – 2013. gadam „...lai turpinātos nepārtraukta un visos līmeľos 

sabalansēta valsts attīstība, jāveido izglītota un zinoša sabiedrība...‖ . 

Programmas mērķis 

Programmas mērķis ir sagatavot personāla vadītājus, kuri nodrošinātu pētniecībā 

balstītu cilvēkresursu vadīšanu atbilstoši uzľēmuma/iestādes mērķiem, saskaľā ar LR un 

starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, sabiedrības, politikas, ekonomikas globalizācijas 

un darbaspēka mobilitātes tendencēm. 

Programmas uzdevumi: 

1. Pilnveidot studentu izpratni par ekonomiskajiem procesiem uzľēmumā, Latvijā, 

Eiropas Savienībā, pasaulē;  

2. Pilnveidot nākamo profesionāļu prasmi analizēt un prognozēt darba tirgus 

tendences un iegūto informāciju izmantot cilvēku resursu vadībā;  

3. Pilnveidot prasmi izstrādāt personāla politiku, plānot personāla resursus atbilstoši 

uzľēmuma stratēģijai; ieviest, vadīt, analizēt, novērtēt un pilnveidot uzľēmuma 

personāla vadības sistēmu (plānošana, atlase, mācības, novērtēšana, motivēšana); 

4. Apgūt prasmi kontrolēt LR spēkā esošās darba attiecības, normatīvo aktu prasību 

ievērošanu uzľēmumā, pārzināt personāla lietvedību; kontrolēt darba drošības 

sistēmas pilnveidi un tās īstenošanu uzľēmumā; 

5. Attīstīt prasmi sadarbībā ar uzľēmuma citu struktūrvienību vadītājiem pilnveidot 

uzľēmuma organizatorisko struktūru un organizēt uzľēmuma pārmaiľu vadīšanu 

cilvēku resursu jomā; 

6. Rosināt studentos vēlmi pētīt cilvēkresursu vadīšanas procesus, pilnveidojot 

profesionālās prasmes un zināšanas (karjeras izaugsme), lai varētu brīvi konkurēt 

darba tirgū Latvijā un citu Eiropas Savienības valstu darba tirgos; 

7. Attīstīt studentos lietišķās saskarsmes prasmes komunikācijā ar personālu un 

klientiem, brīvi lietojot vismaz divas svešvalodas un informācijas tehnoloģijas. 

 

Saturiski studiju programmas mērķis un uzdevumi 2009./2010. studiju gadā 

pilnveidoti atbilstoši profesionālā bakalaura programmas nosacījumiem, uzsverot 

pētnieciskā darba nozīmi programmas sekmīgā apguvē. Programmas mērķis un uzdevumi 
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izvirzīti nākamajam akreditācijas periodam, tie ir sasniedzami un izmērāmi, izmantojot 

noteiktus kritērijus, piemēram: -  darba devēju vērtējums studentu prasmēm, studentu 

dalība zinātniskos semināros, valsts pārbaudījuma rezultāti u.c.  

 

1.2. Imatrikulācijas noteikumi 

Imatrikulācijas noteikumi atbilst LR Augstskolu likuma 46. un 47. panta 

prasībām, LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 27.novembra instrukcijai Nr.8,  

2004.gada 23.septembra IZM instrukcijai Nr.4 un MK noteikumiem par prasībām, 

kritērijiem un kārtību uzľemšanai studiju programmās (Nr. 846, 10.10. 2006); RPIVA 

Senāta sēdēs apstiprinātajiem „Uzľemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtībai pilna 

un nepilna laika studijām‖ (Senāta sēţu lēmumi Nr. 16-4 (23.10.2006.); Nr. 29-3 

(25.02.2008.), kas reglamentē studentu uzľemšanu un imatrikulāciju augstskolā. Šie 

nolikumi paredz, ka studentam, kurš vēlas studēt profesionālajā bakalaura studiju 

programmā „Personāla vadība‖ jābūt sekmīgam obligātajos valsts vispārējās vidējās 

izglītības eksāmenos. 

 

1.3. Studiju procesa ilgums 

Kopš iepriekšējā akreditācijas perioda, programmas apjoms nav mainījies, tas ir 

160 kredītpunkti, bet nemainot kredītpunktu apjomu, par 2 mēnešiem samazināts studiju 

procesa ilgums. Saskaľā ar RPIVA koncepciju nepilna laika Bakalaura studijas akadēmijā 

tiek realizētas laika periodā 4 gadi un 3 mēneši. Profesionālā Bakalaura studiju programma  

„Personāla vadība‖ organizēta tā, lai atbilstoši MK noteikumiem studiju process tiktu 

kvalitatīvi realizēts 4 gados un 3 mēnešos. (Skat. 4. pielikumu). Viens kredītpunkts 

atbilstoši Augstskolu likumam paredz studējošā darba apjomu – 40 akadēmiskās stundas. 

Saskaľā ar RPIVA 2004. gada 26. aprīļa RPIVA Senāta lēmumu Nr.26-6 nepilna laika 

klātienes studijās 1 kredītpunktam atbilst 8 kontaktstundas un 32 patstāvīgā darba stundas. 

Programmas apguves laiks ir 4 gadi un 3 mēneši.  

 

1.4. Studiju programmas īstenošanas vietas  

Programma šobrīd tiek realizēta tikai Rīgā, taču ir lietderīgi plānot iespējamo 

programmas realizāciju Latvijas Kurzemes un Vidzemes novadu centros RPIVA filiālēs 

Cēsīs un Kuldīgā. Tas, kā liecina diskusijas ar Latvijas Darba devēju konfederācijas 
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pārstāvjiem, pašvaldību vadītājiem, uzľēmējiem, nodrošinātu veiksmīgāku 

uzľēmējdarbības attīstību Latvijas reģionos, valsts un pašvaldību darba pilnveidi. 

 

1.5. Prasības kvalifikācijas iegūšanai 

Studiju programma „Personāla vadība‖ ir otrā līmeľa profesionālā bakalaura 

programma, kuru apgūstot, iegūst Profesionālo bakalaura grādu cilvēkresursu vadīšnā un 5. 

līmeľa kvalifikāciju „Personāla vadītājs‖ (izglītības klasifikatora kods: 42 435) 

Kvalifikāciju piešķir, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001. gada 20. 

novembra noteikumiem Nr.481. ar grozījumiem, Augstskolu likumu (02.11.1995., 58. un 

59. pants). Kvalifikāciju un bakalaura grādu piešķir, ja sekmīgi ir izpildīts studiju plāns un 

nokārtots valsts pārbaudījums – bakalaura darbs. 

 

1.6. Paredzētie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju 

formā 

Iegūstamo studiju rezultātu pēctecība veidota tā, lai students prasmes zināšanas un 

attieksmes apgūtu pakāpeniski. Iegūstamās kompetences:  

Zināšanas:  Personāla vadībā, organizāciju, personības  un vadības psiholoģijā, darba 

un civilajā aizsardzībā, informātikā un informācijas tehnoloģijās,  lietišķā saskarsmē un etiķetē, 

svešvalodās, lietvedībā, statistikā, projektu un kvalitātes vadībā, profesionālā ētikā, ekonomikā, 

finansu un vadības grāmatvedībā un uzľēmējdarbības tiesiskos pamatos, darba likumdošanā, 

loģikā.  

Prasmes: Prot analizēt organizāciju kā ekonomisku un sociālu sistēmu, izmantojot 

kritiskās domāšanas tehnoloģijas. Identificē problēmas, izvēlēlas adekvātas problēmu izpētes 

metodes, veic izpēti, analizē iegūto informāciju un strādā atbilstoši aktuālām cilvēkresursu 

vadīšanas tendencēm. Prot realizēt kā stratēģiskās tā administratīvās personāla vadīšanas 

funkcijas organizācijā. Izprot personāla vadītāja amata kompetences robeţas darba 

likumdošanas un darba drošības jautājumu risināšanā.  

Attieksmes: Izprot cilvēkkapitāla lomu organizācijas darbā.Precizitāte un atbildība 

uzdevumu izpildē. Lojalitāte uzľēmumam un labvēlīga attieksme pret darba devējiem un darba 

ľēmējiem. Rīkojas saskaľā ar  personāla vadītāja profesionālās ētikas principiem. Izprot sevis 

pilnveidošanas nepieciešamību un spēj izvēlēties pilnveidošanas metodes 

3. pielikumā detalizēti strukturētas galvenās zināšanas, prasmes un attieksmes, 

kuras students iegūst realizējot programmu četrās saistītās studiju jomās. 
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Pirmajā studiju gadā studenti iepazīstas ar personāla vadītāja profesiju, tie 

iemācās strādāt ar personāla lietvedības dokumentiem, pastiprināti apgūst svešvalodas un 

informācijas tehnoloģijas, kas saistītas ar pētījumu veikšanu un pilnveido prezentācijas 

prasmes, attīstīta pētījumu veikšanas prasmes, rakstot referātus, esejas, veidojot pētījumu 

projektus studiju kursu ietvaros. 

Otrajā studiju gadā tiek attīstītas vadīšanas prasmes, izpratne par likumdošanu, 

ekonomikas likumsakarībām un procesiem uzľēmumā, studenti praktiski iepazīstatas ar 

personāla vadītāja amata pienākumiem, salīdzina personāla vadības sistēmu atšķirības 

daţādos uzľēmumos, izstrādā studiju darbus, kuros parāda prasmi definēt problēmu, atrast 

avotus problēmas raksturošanai, izveido ieteikumus problēmas atsevišķu aspektu 

risinājumam.   

Speciālās zināšanas un prasmes un pētnieciskā darba veikšanā un tā rezultātu 

lietošanā tieši personāla vadītāja darbā tiek apgūtas trešajā un ceturtajā  un piektajā studiju 

gadā, attīstot prasmi analizēt daţādu organizāciju personāla daļu funkciju rezultātus, 

īstenojot daţādu organizāciju personāla daļu darba salīdzināšanas prakses un kvalifikācijas 

prakses uzdevumus un izstrādājot bakalaura darbu.  
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2. Studiju programmas organizācija 

2.1. Studiju programmas struktūras maiľa akreditācijas periodā 

Studiju programmas struktūrā, salīdzinot ar 2008. gadā akreditēto studiju 

programmu veiktas vairākas izmaiľas. Būtiskākā ir tā, ka programma pilnveidota tā, lai 

papildus kvalifikācijai „personāla vadītājs‖, studentiem tiek piešķirts profesionālais 

bakalaura grāds cilvēkresursu vadīšanā. Atbilstoši iepriekšējās akreditācijas komisijas 

ieteikumiem veiktas daţas izmaiľas studiju kursu sadalījumā pa studiju gadiem un 

semestriem, lai kopējais kredītpunktu skaits studiju gadā nepārsniegtu 40 kredītpunktus, un 

netiktu mainīts pēctecības princips – t.i., ka vispirms students iegūst vispārizglītojošo 

kompetenci, tad attīsta profesionālās kompetences četrās studiju jomās, ko nodrošina 

nozares profesionālās specializācijas kurs: komunikācija; ekonomika, uzľēmējdarbība un 

vadība; psiholoģija; tiesības. Visā studiju periodā, sākot ar referātu, studiju darbu izstrādi 

un beidzot ar bakalaura darbu, students pakāpeniski apgūst pētnieciskā darba prasmes 

cilvēkresursu vadīšanā. Studiju kursu sadalījumu pa studiju gadiem un semestriem var 

skatīt 4. pielikumā.  

Akreditācijas periodā veiktās izmaiľas studiju programmas struktūrā un 

plānojumā attēlotas 2. tabulā.  

2. tabula  

Akreditācijas periodā veiktās izmaiľas studiju programmas struktūrā un plānojumā 

Nr. 2008. gadā akreditētā programma II 

līmeľa profesionālā studiju 

programma „Personāla vadība 

Pilnveidotā profesionālā 

bakalaura studiju 

programma „Personāla 

vadība” 

Izmaiľu pamatojums 

1. Lietišķā etiķete – 2. sem. (2KP) 

Lietišķā komunikācija – 5. sem. (2KP) 

Lietišķā komunikācija un 

etiķete – 1./2.sem. (2/2KP) 

Apvienoti, lai novērstu tēmu 

dublēšanos 

2. Saskarsmes treniľi – 2.sem. (2KP) Sociālpsiholoģiskais treniľš – 

5. sem. (2KP) 

Precizēts nosaukums atbilstoši 

akreditācijas komisijas ekspertu 

ieteikumam 

3. Personāla vadība – 1., 2., 3., 5., 6., 7. 

sem.(1/1/2/2/2/2KP) 

Personāla vadība – 2., 4., 5., 

6.sem. (2/4/2/2KP) 

Izmaiľas plānojumā pa 

semestriem, lai samazinātu 

studiju kursa sadrumstalotību 

4. Personības psiholoģija – 2. sem. (2KP) 

Saskarsmes psiholoģija – 5. sem. 

(2KP) 

Sociālā psiholoģija – 3. sem. 

(3KP) 

Integrēti, lai nodrošinātu 

precīzāku profesijas standartā 

minēto prasmju īstenošanu 

5. Pētnieciskā darba metodes – 3. sem. 

(2KP) 

Pētnieciskā darba metodes – 

2. sem. (3KP) 

Integrēti atbilstoši RPIVA 

koncepcijai un ar mērķi veidot 
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Zinātniskais referāts – 3. sem. (1KP) un attīstīt studentu pētnieciskās 

prasmes 

6. Darba psiholoģija – 5., 6. sem. 

(2/2KP) 

Personības psiholoģija – 2. sem. (1KP) 

Darba psiholoģija ar integrētu 

studiju darbu  – 5., 6. sem. 

(3/2KP) 

Integrēti, lai nodrošinātu 

precīzāku profesijas standartā 

minēto prasmju īstenošanu 

7. Grāmatvedības pamati – 3. sem. (2KP) 

Finanšu un vadības grāmatvedības 

pamati – 8. sem. (2KP) 

Finanšu un vadības 

grāmatvedības pamati – 3., 4. 

sem. (2/2KP) 

Integrēti, lai nodrošinātu 

precīzāku profesijas standartā 

minēto prasmju īstenošanu 

8. Pieaugušo mācību metodes – 9. sem. 

(2KP) 

Lietišķo spēļu metodika – 6. sem. 

(2KP) 

Personāla  attīstības metodes 

– 8. sem. (4KP) 

Atbilstoši akreditācijas 

komisijas ekspertu ieteikumam 

personāla vadības koncepta 

nostiprināšanai programmas 

saturā 

9. Personāla vadītāja profesionālā ētika – 

6. sem. (2KP) 

Biznesa ētika – 7. sem. (2KP) 

Profesionālā ētika personāla 

vadībā – 6. sem. (4KP) 

Integrēti atbilstoši RPIVA 

koncepcijai un personāla 

vadības koncepta 

nostiprināšanai programmas 

saturā 

10. Darba likumdošana un darba 

aizsardzība – 5. sem. (4KP) 

Darba likumdošana – 5. sem. 

(2KP) 

Integrēti atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 612 

 Darba likumdošana un darba 

aizsardzība – 5. sem. (2KP) 

Ergonomika – 5. sem. (2KP) 

Civilā un darba aizsardzība – 

4. sem. (4KP) 

Integrēti atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 612 un 

personāla vadības koncepta 

nostiprināšanai programmas 

saturā 

11. Kursa darbs I – 4. sem. (2KP) 

Kursa darbs II – 6. sem. (2KP) 

Kursa darbs III – 7. sem. (3KP 

Darba psiholoģija ar integrētu 

studiju darbu – 5.6. sem. 

(2/3KP) 

Studiju darbs– 4. sem. (3KP) 

Studiju darbs– 6. sem. (4KP) 

Pilnveide atbilstoši  MK  Nr. 

481 noteikumiem  

12 Prakse personāla lietvedībā – 1., 3. 

sem. (2/2KP) 

Prakse personāla lietvedībā – 

1. sem. (4KP) 

Prakses apvienotas pilnveidojot 

programmu  

13. Darbaspēka situācija Latvijā un ES -7 

sem. (2KP) 

Nodarbinātība Latvijā un ES 

-7 sem. (2KP) 

Precizēts nosaukums atbilstoši 

kuras saturam 

14. Diplomdarbs – 9. sem.  

 

Bakalaura darbs – 9. sem.  Programmas pilnveide 

15.  Studiju programmas realizācijas laiks 

4 gadi un 5 mēneši 

Studiju programmas 

realizācijas laiks 4 gadi un 5 

mēneši 

Saskaľā ar RPIVA koncepciju 

Pārejas perioda studiju plāni esošajām studentu grupām apskatāmi 5.pielikumā.  
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2.2. Studiju programmas plāna atbilstība akadēmijas mērķiem un 

uzdevumiem 

Attīstīt RPIVA kā akadēmisku un profesionālu augstskolu, kas piedāvā un 

nodrošina kvalitatīvu mūžizglītību visā Latvijā ir RPIVA stratēģiskās attīstības plāns 

2005.–2015.gadam.  

Saskaľā ar akadēmijā definēto stratēģiju, ka studiju programmu pamatā ir 

inteliģence, kompetence, profesionalitāte, tādēļ studiju programmā ir iekļauti tādi 

vispārizglītojošie studiju kursi kā: Latviešu valodas kultūras jautājumi, Loģika, Filozofija, 

izvēles studiju kursi.  Kompetenci un profesionalitāti pamatā attīsta nozares teorētiskie 

pamatkursi un profesionālās specializācijas studiju kursi, prakses, nodrošinot akadēmijas 

mērķu saistību ar Profesijas standartā definētajām nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, 

attieksmēm. 

Akadēmijas filozofijas definējumā norādīts, ka nepieciešams nodrošināt 

mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu, radošumu, teorētisko 

studiju un prakses integrāciju. Studiju programmā „Personāla vadība‖ 10 KP apjomā tiek 

apgūtas informāciju tehnoloģijas: Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā (6 

KP) un Personāla informācijas sistēmas (4 KP). Informācijas tehnoloģijas tiek izmantotas 

arī e – studiju izstrādē, svešvalodu apguvē, docētāju un studentu pētnieciskajā darbā un 

prezentācijas prasmju pilnveidošanā.  

Radošumu attīsta, iepazīstinot studentus ar inovatīvām pieejām ekonomikas, 

menedţmenta procesu analīzē un prognozēšanā; ietverot tādus studiju kursus kā 

Nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienībā, Sociālpsiholoģiskais treniņš, Personāla 

attīstības metodes, Projektu vadība. 

 Teorijas un prakses integrāciju nodrošina aktīvās prakses 26 KP apjomā (skat. 6. 

pielikumu) un patstāvīgie darbi studiju kursu ietvaros un studiju darbi, kuri veidoti tā, lai 

studenti mācītos izmantot literatūras un avotu studijās iegūtās zināšanas praktisku 

uzdevumu izpildē, piemēram, pieredzes analīzē, situāciju analīzē, pētījuma projekta 

izveidē.  
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3.tabula 

Studiju programmas mērķu un uzdevumu atbilstība akadēmijas mērķiem un 

uzdevumiem 

Mērķu atbilstība 

Programma Akadēmija 

Programmas mērķis ir sagatavot personāla vadītājus, kuri 

nodrošinātu pētniecībā balstītu cilvēkresursu vadīšanu 

atbilstoši uzľēmuma/iestādes mērķiem, saskaľā ar LR un 

starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, sabiedrības, politikas, 

ekonomikas globalizācijas un darbaspēka mobilitātes 

tendencēm 

Dot iespēju studentiem iegūt augstāko 

profesionālo vai akadēmisko izglītību 

pedagoģijas, psiholoģijas, komercdarbības un 

vadības jomā, gatavību motivētai 

profesionālai darbībai un nepārtrauktai 

pašattīstībai.  

Studiju programmas mērķī definētais saturs atbilst  Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas 

mērķiem un uzdevumiem, kuros nosauc augstāko profesionālo izglītību kā ievadstruktūru mūţizglītībai.   

Uzdevumu atbilstība 

 

Programma Akadēmija 

- pilnveidot studentu izpratni par ekonomiskajiem 

procesiem uzľēmumā, Latvijā, Eiropas Savienībā, pasaulē;  

- veidot prasmi izstrādāt personāla politiku, plānot personāla 

resursus atbilstoši uzľēmuma stratēģijai; ieviest, vadīt, analizēt, 

novērtēt un pilnveidot uzľēmuma personāla vadības sistēmu 

(plānošana, atlase, mācības, novērtēšana, motivēšana) 

- veidot prasmi kontrolēt LR spēkā esošās darba attiecības, 

normatīvo aktu prasību ievērošanu uzľēmumā, pārzināt 

personāla lietvedību; kontrolēt darba drošības sistēmas 

pilnveidi un tās īstenošanu uzľēmumā; 

- attīstīt prasmi sadarbībā ar uzľēmuma citu struktūrvienību 

vadītājiem pilnveidot uzľēmuma organizatorisko struktūru un 

organizēt uzľēmuma pārmaiľu vadīšanu cilvēku resursu jomā. 

Balstoties uz zinātnisko pētījumu 

rezultātiem, pilnveidot profesionālo un 

akadēmisko studiju programmu, 

tālākizglītības programmu kvalitāti un to 

īstenošanas procesu; 

 

Saskaľā ar akadēmijas definēto mērķi studiju programmā ir iekļauti priekšmetu bloki, kas nodrošina studentiem 

profesiju standartā nepieciešamās zināšanas, prasmes, attieksmes. Šo uzdevumu studiju programmas saturā veido 

pastiprināta interaktīvo metoţu izmantošana visos mācību (studiju) kursos. Studiju programmas prakšu mērķis ir 

izmantot, nostiprināt un attīstīt praksē teorētiskajā izziľas procesā gūtās atziľas. Studiju programmas kursu saturs 

tiek papildināts ar ārējā vidē notiekošajām pārmaiľām (jauni MK noteikumi, grozījumi likumos, izmaiľas tirgus 

situācijā u.c.) 
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- attīstīt nākamo profesionāļu prasmi analizēt un prognozēt 

darba tirgus tendences un iegūto informāciju izmantot cilvēku 

resursu vadībā;  

- rosināt studentos vēlmi pētīt cilvēkresursu vadīšanas 

procesus, pilnveidojot profesionālās prasmes un zināšanas 

(karjeras izaugsme), lai varētu brīvi konkurēt darba tirgū 

Latvijā un citu Eiropas Savienības valstu darba tirgos 

Attīstīt zinātniski pētniecisko darbību 

augstskolā, sekmējot zinātnisko rakstu 

publicēšanu, zinātnisko konferenču 

organizēšanu, zinātniski pētniecisko centru 

izveidi, studentu un docētāju individuālos 

un grupu pētījumus kā pamatu akadēmijas 

un tajā pārstāvēto zinātľu nozaru 

turpmākai attīstībai; 

Uzdevuma izpilde ir iekļauta vairākos studiju kursos – pētnieciskā darba metodes, projektu vadība, statistika, kā arī 

semināros par problēmjautājumiem personāla vadības, personāla attīstības metožu un menedžmenta pamatu kursos. 

Pieredzes un literatūras analīzes, datu apstrādes analīzes prasmes tiek attīstītas izstrādājot studiju darbus. 

- attīstīt studentos lietišķās saskarsmes prasmes 

komunikācijā ar personālu un klientiem, brīvi lietojot vismaz 

divas svešvalodas un informācijas tehnoloģijas. 

Pilnveidot studiju procesa un pētniecības 

materiāli tehnisko bāzi. 

Uzdevuma izpilde ir iekļauta apgūstot anļu valodu 11KP un otru svešvalodu 6 KP apjomā. Lietišķās saskarsmes 

prasmes tiek realizētas izpildot prakšu uzdevumusun atspoguļojas prakses atskaitē (prakšu programmas var skatīt 

6.pielikumā), kā arī daţādu studiju kursu praktiskajos darbos. Šo uzdevumu studiju programmas saturā realizē 

RPIVA vadība un administrācija, programmas direktore un programmas mācībspēki, kā arī  darba devēji. 

Uzdevuma izpilde ir iekļauta vadības, sociālo, tiesību, valodu studiju kursu blokos. Informācija par studiju kursu 

saturu ir atspoguļota 19. pielikumā. 

 

Studiju programmas mērķis un uzdevumi ir saskaľā  ar Latvijas ilgspējīgas 

attīstības stratēģijas galvenajiem principiem – jaunradi, toleranci, sadarbību un līdzdalību. 

Viens no  Latvijas ilgspējīgas attīstības mērķiem ir ilgtermiľa ieguldījumi Latvijas 

cilvēkkapitālā. Studiju programma palīdzēs sagatavot, augsti profesionālus personāla 

vadītājus Latvijā, kuri pratīs attīstīt un izmantot organizāciju galveno resursu – 

cilvēkkapitālu. 

. 
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2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma  

Lai nodrošinātu studiju procesa un studiju programmu augstvērtīgu un tirgus 

prasībām atbilstošu kvalitāti, RPIVA izmanto šādas kvalitātes vērtēšanas jomas: 

1. Studiju procesa atbilstība RPIVA stratēģiskās attīstības plānam 2005.–

2015.gadam - plāna virzība un izpilde tiek izskatīta struktūrvienību sēdēs un 

analizēta reizi gadā akadēmijas stratēģiskajā seminārā augustā. Izpildes rezultāti 

tiek iekļauti akadēmijas vadības ziľojumā; 

2. Akadēmiskā personāla kvalitāte: 

1) docētāju individuālais pašnovērtējums (skat.docētāju individuālos plānus 

atbilstīgajās katedrās; 

2) studentu vērtējums par docētāju darba kvalitāti (studiju kursa mērķa 

skaidrība, mācību vielas izskaidrošana un prasme ieinteresēt, runas kultūra, jauno 

tehnoloģiju izmantošana u.c.).  

Ar studentu aizpildītām anketām var iepazīties Vadības un ekonomikas nodaļā 

202 kab. 

3. Demokrātijas principu ievērošana augstskolā - studentiem ir iespējas 

piedalīties studiju procesa pilnveidē un studentu pašpārvaldē, sadarbība ar 

programmas direktoru, administrāciju un citiem darbiniekiem. 

4. Studiju procesa organizācija un materiāli tehniskais nodrošinājums  - 

nodarbību plānojums un organizācija, auditoriju tehniskais stāvoklis un 

iekārtojums u.c. 

5. Studiju programmas kvalitātes analīze: 

 studiju kursu saturs - (3-pakāpju kvalitātes vērtēšana – VEN 

metodiskās komisijas, Vadībzinātľu un Uzľēmējdarbības katedru sēdes, studentu 

vērtējums). Tā rezultātā studiju kursi tiek pilnveidoti, piemēram, sabiedriskās 

attiecības korporatīvās sociālās atbildības kontekstā; mūsdienīga organiska 

pasaules uzskata veidošanās, izmantojot modernās domāšanas tehnoloģijas; 

zinātniskās valodas stils atbilstoši jaunākajām prasībām; darbinieku adaptācija 

uzľēmumā, personāla vadības attīstības perspektīvas, personāla vadības 

jautājumu zinātniski pamatota izpēte; psiholoģiskais kontrakts, vardarbība darba 

vietā; kvalitatīvā pētījumu metodoloģija; mūţizglītības tendences; Eiropas 

struktūrfondu un sociālā fonda iespēju izmantošana projektos; darbaspēka 

migrācija un nodarbinātības politika Latvijā un Eiropas Savienībā. Izmantojamo 
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literatūras avotu sarakstos norādīta būtiskākā jaunākā literatūra, kas pieejama 

RPIVA bibliotēkā, detalizētāk izveidotas norādes par izmantojamām datu bāzēm, 

interneta mājas lapām (sk. 19. pielikumā studiju kursu aprakstus); 

 prakšu apraksti - (3 vai 4-pakāpju kvalitātes vērtēšana – VEN 

metodiskās komisijas, Vadībzinātľu un Uzľēmējdarbības katedru sēdes, studentu 

vērtējums, darba devēju vērtējums) - precizētas apgūstamās kompetences atbilstoši 

Profesijas standarta prasībām, akcentējot organizatorisko, komunikatīvo un 

personības kompetenci;  

 ikgadējie pašvērtējuma ziņojumi - ar detalizētu programmas analīzi 

un tālākās attīstības iespējām (4-pakāpju kvalitātes vērtēšana – Vadībzinātľu un 

Uzľēmējdarbības katedras, Vadības un ekonomikas nodaļas Dome, RPIVA Studiju 

padome, RPIVA Senāts). Ar metodisko komisiju vadītāju un dalībnieku sarakstu 

var iepazīties VEN. Ar studentu aizpildītām anketām var iepazīties 215.kabinetā. 

6. Individuālas sadarbības ar docētājiem kvalitāte - organizētas 

programmas direktora individuālās tikšanās ar docētājiem par aptaujas rezultātiem 

un studiju kursu docēšanas pilnveidošanas iespējām. 

7. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā - organizētas 

programmas direktora  tikšanās ar studiju grupu pārstāvjiem, studējošo aptauju 

par studiju procesu rezultātu analīze. Studentu dalība VEN Domes sēdēs.  

8. Sadarbības ar reflektantiem, absolventiem un darba devējiem kvalitāte: 

- pirmsstudiju darba formu attīstīšana: piemēram, „Skola 200..‖, RPIVA atvērto 

durvju dienas, informatīvi raidījumi un raksti masu informācijas līdzekļos u.c.; 

absolventu un darba devēju atsauksmes un ieteikumi; tālākizglītības iespējas 

RPIVA vai citās augstskolās.  

Lai nodrošinātu efektīvu dokumentācijas apriti, Augstskolā ir izstrādāts studiju 

programmas dokumentācijas un studiju procesa organizācijas un īstenošanas atbildīgo 

struktūrvienību sadalījums (7.pielikums).  

Precizētas struktūrvienību atbildības sfēras, kas nodrošina kvalitatīvu studiju 

procesa īstenošanu visās akadēmijas filiālēs, nosaka organizācijas struktūrvienību 

savstarpējās mijiedarbības zonas un atbildību par atsevišķu studiju procesa īstenošanas 

posmiem.  

 

 



21 

3. Studiju programmas īstenošana 

3.1. Studiju satura apguves nodrošinājuma metodes un formas 

Studiju programmas īstenošanas procesā kontaktstundās tiek izmantotas daţādas 

studiju metodes un darba organizācijas formas. Studentiem tiek piedāvāti daţādi 

patstāvīgie darbi un norādes par to izpildi. Precīza informācija, kā katrā studiju kursā tiek 

nodrošināta kredītpunktu izpilde un detalizētus studiju programmas kursu aprakstus var 

skatīt 19. pielikumā.  Kā novitāte minama uzsāktā e – studiju kursa izstrāde studiju kursā 

„Organizāciju psiholoģija‖ un „Menedţmenta pamati‖. 

Kopumā izvērtējot programmas praktisko īstenošanu, jāatzīmē, ka līdzīgi kā 

iepriekšējos pašvērtējuma periodos tiek izmantotas studiju programmas specifikai 

atbilstošas metodes un formas – auditoriju nodarbības (lekcijas, semināri, diskusijas, 

situāciju analīze (case study), lietišķās spēles), grupu darbs, patstāvīgās studijas, 

konsultācijas un pārbaudījumi. Patstāvīgā darba pārbaudei tiek rīkoti semināri, 

kontroldarbi, testi, prezentācijas, esejas. Salīdzinot ar iepriekšējo akreditācijas periodu, 

vairāk tiek organizēti miniprojekti, kurus īsteno studentu grupa (3 – 5 cilvēki) atbilstoši 

studiju kursa saturam uzľēmumos, mērķtiecīgāk patstāvīgo darbu izpildē izmantotas datu 

bāzēs iegūstamā informācija, lielāka vērība pievērsta studentu pētnieciskās darbības un 

prezentācijas prasmju attīstībai, izmantojot informācijas tehnoloģijas. 

Studiju metodes izvēle ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas. RPIVA IS 

(informācijas sistēma) ievietotie studiju materiāli ļauj studentiem apgūt studiju kursu 

aprakstos noteiktās patstāvīgi apgūstamās tēmas. 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas šādas  RPIVA struktūrvienības:  

- Vadībzinātľu katedra 

- Uzľēmējdarbības katedra 

- Informātikas un dabas zinību katedra 

- Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

- Valodu katedra 

- Vispārīgās pedagoģijas katedra 

- Skolas pedagoģijas katedra 

- Psiholoģijas pētniecības institūts 

- Dabas un darba vides institūts  
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3.2. Studiju sasniegumu vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles 

pamatojums un rezultātu analīze) 

Pašvērtējuma periodā studentu zināšanas un prasmes tika vērtētas saskaľā ar 

2007.gada 29. oktobrī RPIVA Senāta sēdē apstiprināto (lēmuma Nr. 26-13) RPIVA 

Nolikumu par pārbaudījumiem. Tajā ir noteikti programmas apguves vērtēšanas 

pamatprincipi un vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens). Akadēmijas nolikumā 

iestrādātie vērtēšanas pamatprincipi atbilst 2001.gada 20.novembra LR MK noteikumiem 

Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu‖ un 

Augstskolu likumam.  

Lai pilnīgāk varētu konstatēt un novērtēt studenta zināšanas, prasmes un 

attieksmes pret apgūto informāciju, profesionālo kompetenču veidošanās procesu, 

pārbaudījumu norise ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas, apjoma un docētāju un 

studentu sadarbības. Kā novitāte studiju programmā minama uzsāktā analītiskās vērtēšanas 

sistēmas izstrāde studiju kursos. Tas nozīmē, ka secīgi studiju kursa īstenošanas laikā, 

izpildot patstāvīgos darbus, piedaloties aktīvi semināros, students saľem vērtējumu, kas 

veido noteiktu % daļu no galīgā vērtējuma, tā tiek īstenota precīzāka zināšanu, prasmju un 

attieksmju attīstība apgūstamo kompetenču ietvaros. Konkrēti analītiskā vērtēšanas sistēma 

skatāma studiju kursu aprakstos. 

Eksāmeni un ieskaites tiek organizēti gan rakstveidā (testi, esejas, referāti, 

projekti), gan mutiski – atbilstoši mūsdienu Eiropas izglītības tendencēm, tas ir, diskusijas 

un debates, studentu lasījumi, grupu darbs, pētījumu rezultātu prezentācijas. Studiju 

programmas docētāji nosaka pārbaudes formu un norisi atbilstoši studiju kursa mērķim. 

Norādes par studiju kursa pārbaudes formām atrodamas studiju kursu aprakstos 19. 

pielikumā. 

Valsts pārbaudījumus, kuri ietver bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu 10 

ballu sistēmā vērtē Valsts pārbaudījumu komisija. Valsts pārbaudījuma komisijas sastāvu 

apsprieţ Vadības un Ekonomikas nodaļas Domes sēdē, to apstiprina rektore, un tas atbilst 

RPIVA 2007.gada 29. oktobra Senāta sēdē (lēmums Nr.26-13) apstiprinātajam nolikumam 

„RPIVA pārbaudījumu nolikums studiju programmās‖ un MK noteikumiem Nr. 481 

(34.p.) par nepieciešamību nodrošināt Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvu, kurā vismaz 

puse no komisijas locekļiem ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju 

pārstāvji. 
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Valsts pārbaudījumu noslēgumā tiek apkopotas gan komisijas priekšsēdētāja, gan 

nozaru speciālistu atziľas par veiksmēm un neveiksmēm valsts pārbaudījumu 

organizēšanā, kā arī studentu zināšanu, prasmju un prezentāciju kvalitātes atbilstība 

iegūstamai specialitātei. Atziľas ir ierakstītas Valsts pārbaudījumu protokolos, kuri atrodas 

VEN. Valsts pārbaudījumos sevišķa uzmanība tiek pievērsta prezentācijas prasmju 

kvalitātei, jo personāla vadītāja profesijā būtiska ir prasme prezentēt sevi, savu ideju un 

veidot dialogu.  

Kvalifikācijas praksē  studentam jāparāda savas zināšanas nozares teorētiskajos 

un speciālajos kursos un jādemonstrē prasmes saistīt teorētiskās atziľas ar prakses 

piemēriem, kā arī jāparāda prezentācijas prasmes. Strādājot kvalifikācijas prakses darbu, 

students ir informēts par visām prasībām pārbaudījumā un viľam tiek nodrošinātas vismaz 

divas konsultācijas.  

Bakalaura darbā studentam ir jāapliecina savas profesionālās zināšanas un 

zinātniskās pētniecības prasmes. Darbu students izstrādā par aktuālu tēmu, kuru izvēlas no 

bakalaura darbu tematiskajām jomām, kuras ir apstiprinātas Vadības un ekonomikas 

nodaļas Domē. Bakalaura darbu sākotnēji konsultē darba vadītājs, atsevišķos gadījumos arī 

speciālists uzľēmumā, kurā tiek pētīts pētnieciskā darba problēmjautājums. Bakalaura 

darbu vērtē vispirms vadītājs, tad recenzents. Bakalaura darba vadītāja atsauksme un 

recenzija tiek veidota atbilstoši VEN Domē apstiprinātājām diplomdarba vadītāja 

atsauksmes un recenzijas lapām, kurās ietverti konkrēti vērtēšanas kritēriji. Recenzijas lapa 

tiek glabāta kopā ar Bakalaura darbiem VEN. Bakalaura darbu aizstāvēšana notiek Valsts 

pārbaudījumu komisijas klātbūtnē.  

 

 3.3. Ar studiju darbu saistītā akadēmiskā personāla un studentu 

pētnieciskā darbība 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas ―Personāla 

vadība‖ akadēmiskā personāla neatľemama darba sastāvdaļa ir zinātniski pētnieciskais 

darbs. RPIVA zinātniskās pētniecības virzieni 2009.–2010. programmā Personāla vadība ir 

šādi: 

1. Personāla vadības attīstības tendences sociālekonomiskās krīzes apstākļos. 

2. Personāla vadītāja profesionālā kompetence un ētika mūsdienu organizācijā. 

Akreditācijas periodā mācību spēki aktīvi piedalījās gan Latvijas un starptautiskos 

zinātniskos projektos, gan zinātniskajās konferencēs. Akreditācijas periodā ir palielinājies 
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pētnieciskais darbs tieši personāla vadības jomā. Būtiskākie un interesantākie zinātniskā 

darba rezultāti tiek aktīvi ieviesti studiju procesā – lekciju materiālos, mācību grāmatās, 

mācību līdzekļos un zinātniskajās publikācijās (4.tabula). Sīkāka informācija par 

izstrādātajām publikācijām, dalību konferencēs un projektos ir atdodama akadēmiskā 

personāla CV 18. pielikumā.  

2009. gada novembrī un 2010. gada februārī programmas docētājiem un 

studentiem tika organizēti trīs metodiski semināri ar mērķi veicināt studentu iesaistīšanos 

pētnieciskajā darbā un papildināt zināšanas un prasmes zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādē. Semināru tēmas bija „Personāla vadītāja profesionālo kompetenču apgūšana 

programmas realizācijas gaitā.‖, „Metodes domāšanas un analīzes procesu un stimulēšanai 

studiju procesā‖ un „Zinātnisko darbu izstrāde‖. Ar semināru programmām iespējams 

iepazīties tuvāk Vadības un ekonomikas nodaļā. 

Akreditācijas periodā docētāji iesaistījušies 2 starptautiskos un 4 Latvijas 

projektos, kas saistīti ar personāla vadības aspektiem, piedalījušies 7 konferencēs, 

sagatavotas 17 publikācijas (skat 4. tabulu). 

 

4.tabula 

Docētāju zinātniski pētnieciskā un radošā darbība 

Nr. Docētājs Aktivitāte Pielietojamība studiju 

programmā 

  Projekti  

1. Ē. Melnis  Mazā uzľēmuma izveidošana un attīstības 

iespējas e- komercijas jomā (projekta vadītājs, 

SIA Digital Arts pasūtījums, 2007. – 2008.) 

Studiju kursā „Projektu 

vadība‖ 

2. I. Muzis Business competence development in schools 

(Brisele, 2009. – 2011.) 

Studiju kursā „Menedţmenta 

pamati‖  

3. M. Vidnere Darba grupa „Citizens of Europe and the 

World (CICE), London, Metropoliten 

University, 2008. 

Studiju kursā „Sociālā 

psiholoģija‖ 

3. V. Simsone Jaunu profesionālās izglītības programmu un 

tālmācības programmu izveide invalīdiem un 

to īstenošanas iespējas (projekta koordinatore, 

lektore, ESF, 2007. – 2008.) 

Studiju kursā „Personāla 

vadība‖, „Organizāciju 

psiholoģija‖, „Darba 

psiholoģija ar integrētu studiju 

darbu‖  

4. I. Urpena  Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta 

sistēmas prototipa izstrāde (RTU, 2007. – 

Studiju kursā „Informācijas 

tehnoloģijas personāla vadītāja 
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2008.) darbā‖ 

5. Z. Anspoka Karjeras izglītības nodrošinājums izglītības 

sistēmā 

Studiju kursā „Pētnieciskā 

darba metodes‖; „Pieaugušo 

attīstības metodes‖ 

6.  I.Urpena ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts 

―Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā‖ (Līgums 

Nr.2005/0002/VPD1ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1 

/0001/0159). Studiju programmas „Karjeras 

konsultants‖ e-vides izstrāde (2008). 

Visiem 

  Dalība konferencēs, kongresos, semināros 

publicēti referāti 

 

1. I. Muzis ATEE konference, Rīga, LU, 2008.05. – 

Learning – centered leadership. 

Studiju kursā „Menedţmenta 

pamati‖ 

2. I. Muzis New Socio- Economic challenges of 

development in Europe, LU konference, 2008. 

– Researches about Latvian employes 

competence requirement from higher 

education graduates 

Studiju kursā „Menedţmenta 

pamati‖ 

3. I. Muzis New dimensions in the development of 

society, LLU konference, 2008. – 

Organizational culture in Latvian schools 

Studiju kursā „Personāla 

vadība‖, „Organizāciju 

psiholoģija‖ 

4.  I. Muzis Seminar: Learning without borders: 

Podcasting across the wider Europe. 

International project. Conference December 

2009 (UK, Greece, Rumeinia, Poland, Latvia) 

– e-learning enviroment in proffessional 

education 

 

5. M. Vidnere XXIX International Congress of Psychology, 

Berlin, 2008. 07. – Social distance of 

Ethnocommunication relation in Latvia: 

Psychological analysis 

Studiju kursā „Sociālā 

psiholoģija‖ 

6. A. Pētersone Baltijas Starptautiskās akadēmijas konference 

„Latvija un Eiropa: reģionālās attīstības 

iespējas, risinājumi, perspektīvas‖, 

Daugavpils, 2008. – Augstskolas filiāles 

konkurētspējas nodrošināšana reģionā  

Studiju kursā „Menedţmenta 

pamati‖, „Personāla vadība‖ 

7. I. Urpena The use of Inovative Methods in teaching 

Foreign Language, Mykolas Romeris 

Univesity, Viļľa, 2008. – Information 

Studiju kursā „Informācijas 

tehnoloģijas personāla vadītāja 

darbā‖ 
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technology in inovative study process 

8. I. Urpena, 

M. Stale.  

Multi-perspective Knowledge Overlapping 

Analysis in the Continuing Education // 

Proceedings of the 5th International 

Conference on Intellectual Capital, 

Knowledge Management & Organizational 

Learning, New York, USA, pp. 479-484. 

2008.10. ISBN 978-1-906638-16-0 

Studiju kursā „Informācijas 

tehnoloģijas personāla vadītāja 

darbā‖, „Personāla vadība‖ 

9. J. Bisenieks , 

S. Enkuzena 

Biznesa vadības Ekspertu kongress 

Organizāciju izaicinājums ekonomiskās vides 

pārmaiľu laikā. Organizāciju vadības 

prioritātes un ārpakalpojumu loma. 

2009.04.12 

 

10. J. Bisenieks , 

S. Enkuzena, 

B. Skrauce 

V Jauno zinātnieku konference, RPIVA 

 

 

11. S. Enkuzena Insights into the sunstaible growth of 

business‖ , Modern management research 

conference, Vilnius 19-21 November, 2009 

 

12. N.Sautiľš  Seminārās „Lietvedība – dokumentācijas 

izstrādāšana, noformēšana, arhivēšana, 

saglabāšana‖ (SIA DIJA, 2008.09.) 

Studiju kursā „Lietvedība 

personāla vadītāja darbā‖  

13. A. Lasmane BMDA (Tallina, 2008.09.) seminārs par 

kompetenču attīstību biznesa menedţmentā  

pilnveidoja prasmes 

konferenču organizēšanā, 

kuras tika pielietotas projekta 

„Inovācijas kā tilts uz attīstību‖ 

organizēšanā un vadīšanā; 

ieguva informāciju, ko izmanto 

socioloģijas, organizācijas 

psiholoģijas studiju kursu 

docēšanā 

  Publikācijas  

1. V. Simsone Lietišķas sarunas. Office Manager. Rīga, 

2008.07. 

Ţestu valoda attiecībās. Office Manager. Rīga, 

2008.09. 

Studiju kursā „Lietišķā 

komunikācija un etiķete‖ 

2. S. 

Kristapsone 

Monogrāfija „Zinātniskā pētniecība studiju 

procesā‖, Rīga, 2008. 

Studiju kursā „Pētnieciskā 

darba metodes‖, „Statistika‖ 

3. S. Enkuzena 

 

Iesnegts publicēšanai 4.starptautiskās 

konferences „ Teorija praksei mūsdienu 
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sabiedrības izglītībai‖  rakstu krājumam 

Aprūpētā darba uzteikuma teorija un prakse 

Latvijā sociālekonomiskās krīzes periodā‖  

4. S. Enkuzena, 

B. Skrauce 

 

Iesniegts publicēšanai rakstu krājumam „V 

jauno zinātnieku konference‖ (RPIVA) raksts 

„Personāla vadības attīstības tendences 2009. 

gadā‖  

 

5. J. Bisenieks Iesniegts publicēšanai rakstu krājumam „V 

jauno zinātnieku konference‖ (RPIVA) raksts 

„Agrārā un reģionālā ekonomika‖ 

 

6. A. Lasmane, 

N. Sautiľš, I. 

Kāposta 

Iesniegts publicēšanai izdevumā „Signum 

Temporis‖ (RPIVA) raksts „Daţādu profesiju 

speciālistu darba motivācijas īpatnības 

Latvijas organizācijās‖ 

 

Doktorantūrā studē 8 studiju programmā docējošie lektori, no tiem 5 

pamatievēlēti (ekonomikā 5; vadības zinātnēs – 2; pedagoģijā – 1).  

Līdztekus studenti un docētāji tiek motivēti piedalīties akadēmijas rīkotajās 

„Jauno zinātnieku konferencēs” (5. tabula) , kurās Vadības un ekonomikas sekcijas 

ietvaros tiek apspriesti aktuāli mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba rezultāti .  

Studentu un docētāju sadarbība zinātnes un praktisko pētījumu jomā ir saistīta ar 

Uzľēmējdarbības un Vadībzinību katedru Zinātniskā darba plāniem, akadēmiskā personāla 

pētniecisko darbību doktorantūras studijās un profesionālo darbību komercdarbības jomā.  

Studentu pētnieciskais darbs tiek uzsākts, rakstot referātus daţādos studiju 

priekšmetos, un turpinās, izstrādājot studiju darbus un prakšu darbu teorētiskos 

pamatojumus, kā arī bakalaura darbus. Lai to nodrošinātu, programmas piedāvātais studiju 

darbu un bakalaura darbu tematikas klāsts ir pakārtots akadēmiskā personāla zinātniski 

pētnieciskā darba virzieniem personāla vadībā un ar to saistītajās zinību jomās. 9. 

pielikumā pievienoti Studiju programmas „Personāla vadība‖ pastāvēšanas periodā 

nozīmīgākie realizētie starptautiskie, valsts līmeľa un vietējās nozīmes (RPIVA) 

pētnieciskie projekti. 10. pielikumā aplūkojami 5. kursa studentu diplomdarbu darbu tēmas 

un vadītāji. Pasniedzēju piedāvātās pētnieciskā darba tēmas 2009./2010. gadā skatīt 14. 

pielikumā. 
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5.tabula  

„Personāla vadība” studentu dalība RPIVA Jauno zinātnieku konferencēs 

Sekcijas vadītāji: 

 

IV. Jauno zinātnieku konference 2008.gada 4.decembris 

Vadības un ekonomikas nodaļas 

vadītāja Mg.sc.soc. I.Krustozoliľa un 

docents Dr.oec. J.Liepiľš 

5.kursa studente  

Ina Strautniece  
Darbinieku apmierinātība ar darbu 

valsts un privātajā uzľēmumā 

Sekcijas vadītāji: 

 

V. Jauno zinātnieku konference  2009.gada 10.decembris 

Vadības un ekonomikas sekcija. Dr. 

oec., Dr. psych. Māra Vidnere 

(RPIVA), Dr. math. Jānis Viržbickis 

(RPIVA) 

4. kursa studente Sintija 

Jansone-Rudzāte 
Personāla novērtēšanas nozīme 

uzľēmuma darbā   

 

Psiholoģijas sekcija, Vadītāja Dr. 

psych. Guna Svence (RPIVA) 

5. kursa studente Sanita 

Preinberga-Jarohoviča 

Pozitīvās domāšanas ietekme uz 

apmierinātību ar darbu  
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4. Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām 

programmām Latvijā un ES 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Personāla vadība‖ salīdzinājums 

veikts, balstoties uz Latvijas un Eiropas Savienības valstu programmu izpēti. Latvijā, bez 

RPIVA piedāvātās programmas, pieejamas divas 2 līmeľa profesionālā studiju 

programmas - Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā bakalaura programma „Cilvēku 

resursu vadīšana‖ (akreditēta) un Sociālā darba un Sociālās pedagoģijas augstskolas 

„Attīstība‖ – programma „ Cilvēkresursu menedţments‖ (licence). Lai salīdzinātu ārvalstu 

pieredzi, tika izmantotas un University of Worcester, Nottingham Trent University 

(Lielbritānija)  un University of Rijeka (Horvātija) profesionālo studiju programmu 

apraksti. Ar Vorčesteras Universitāti un Rijekas universitātēm Akadēmijai izveidojusies 

sadarbība. Nottingham Universitāte tika izvēlēta, lai redzētu atšķirības HRM apgūšanas 

iespējās Lielbritānijā. Salīdzinājumu pēc daţādiem kritērijiem var skatīt 20. pielikumā.  

Informācija iegūta studiju vizītēs un izmantojot interneta resursus: 

http://www.worcester.ac.uk/courses/4532.html 

http://www.efri.hr/english/prikaz.asp?txt_id=4730 

http://www.ntu.ac.uk/apps/pss/courses/cf/60757-

1/1/BA_(Hons)_Business_Management_and_Human_Resources.aspx 

http://www.rtu.lv/content/view/1168/1141/lang,lv/ 

http://www.attistiba.lv/index.html?l=1&m=4&s=44&sm=416 

RPIVA studiju programma ar citām ir līdzīga šādos aspektos: 

1) visas ir profesionālās bakalaura studiju programmas; 

2) programmu apjoms ir vienāds vai līdzīgs kredītpunktu skaita ziľā un studiju 

ilguma ziľā. Latvijas programmu apjoms ir  160 KP.  Kredītpunktu apjoms citām 

programmām nebija pieejams, Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk RTU) 

neklātienes studijas ir 5 gadi;  

3) studiju kursu pamatstruktūra –ārzemēs moduļi, Latvijā studiju bloki -  ietver 

studiju kursus, kas nodrošina izglītības iegūšanu; 

4) Latvijā iegūst „ Personāla vadītāja‖ kvalifikāciju; 

5) Latvijas studiju programmām  līdzvērtīgs prakses apjoms; 

6) Latvijas studiju programmās līdzīgās proporcijās tiek apgūtas zināšanas un 

prasmes četros lielos savstarpēji saistītās jomās: tiesību joma, ekonomika, 

http://www.worcester.ac.uk/courses/4532.html
http://www.efri.hr/english/prikaz.asp?txt_id=4730
http://www.ntu.ac.uk/apps/pss/courses/cf/60757-1/1/BA_(Hons)_Business_Management_and_Human_Resources.aspx
http://www.ntu.ac.uk/apps/pss/courses/cf/60757-1/1/BA_(Hons)_Business_Management_and_Human_Resources.aspx
http://www.rtu.lv/content/view/1168/1141/lang,lv/
http://www.attistiba.lv/index.html?l=1&m=4&s=44&sm=416
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uzľēmējdarbība un vadība, komunikācija, psiholoģija; līdzīgas ir arī apgūstamās 

jomas Rijekas Universitātē; 

7) Rijekas Universitātē un „Attīstībā lielāks‖ uzsvars cilvēkresursu vadītāja 

kompetenču attīstībai  sociālās vides veidošanai; 

8) Rijekas Universitāte  un RPIVA sagatavo speciālistus valsts reģionu 

attīstības veicināšanai; 

9) līdzīgi visās programmās, atbilstoši noteiktiem kritērijiem, studijas var 

uzsākt vēlākos studiju semestros; 

10) ļoti līdzīgas studiju apguves formas.  

Studiju programmu atšķirības, salīdzinot ar RPIVA programmu ir šādas: 

1) RTU programmā lielāks akcents ir eksakto zinātľu apguvei (matemātika, 

statistika), savukārt RPIVA programmas pamatā, University of Worchester un 

Nottingham Trent University – koncentrējas uz (starptautiska) biznesa vadības 

procesu;  

2) nav informācija, ka ārzemju programmās iegūtu arī profesionālo 

kvalifikāciju; 

3)  atkarībā no studiju programmas nosaukuma, atšķiras arī studiju kursu vai 

modeļu nosaukumi un saturs; 

4) atšķirīgi  uzľemšanas noteikumi; 

5) RPIVA studiju programmā „Personāla vadība‖  ir lielāks vispārizglītojošo 

studiju kursu apjoms, kas paplašina studenta redzesloku un veido komunikatīvās 

prasmes. 

6) RPIVA nav pilna laika studijas; 

7) Nottingham Trent University prakse, kas salīdzināma ar kvalifikācijas 

praksi, ir 1 gada garumā – kopumā praksei  ārzemju studiju kursu sadalījumā ir 

lielāks īpatsvars; 

8) Lielbritānijā vērtēšanai apzīmē burtus –līmeľus, pārējās augstskolās 10 

ballu sistēma. 
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5.Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

5.1.Atbilstība augstākās izglītības un profesijas standartam 

Studiju programmas „Personāla vadība‖ struktūra atbilst MK noteikumiem par 

otrā līmeľa augstākās izglītības valsts standartu (MK noteikumi Nr. 481, 20. 11. 2001.ar 

grozījumiem Nr. 348, 29. 05. 2007.). Studiju programmas struktūras sadalījums atbilstoši 

MK noteikumiem Nr.841.parādīts 1. tabulā. 

Veidojot, attīstot un realizējot programmu, tiek ievērotas Izglītības un Zinātnes 

ministrijas apstiprinātā profesijas Standarta prasības, piešķirot kvalifikāciju „Personāla 

vadītājs” (PS 0204) kvalifikācijas līmenis – 5, kas definē precīzas zināšanas un prasmes, 

kas jāprot, apgūstot studiju programmu pilnā apjomā, kā arī – kuri studiju kursi apgūstami 

priekšstatu, kuri izpratnes vai pielietošanas līmenī. Atbilstoši obligātā satura prasībām 

katrā studiju programmas daļā paredzēti konkrēti studiju kursi un prakses, kuru apjoms un 

saturs atbilst iegūstamai profesionālajai kvalifikācijai. Studiju plāna satura atbilstība 

profesijas standartam attēlota 6.tabulā. 

 6. tabula.  

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Profesijas standarta prasības 

Studiju kursi programmā „Personāla vadība” 
Zināšanas 

Zināšanu līmenis 

priekšstats izpratne pielietošana 

Kopīgās profesionālās prasmes 

Izprast aktuālās ekonomiskās 

attīstības likumsakarības un 

principus 

   

Ekonomika (4 KP),  Finanšu un vadības 

grāmatvedības pamati (4 KP),  

Socioloģija (2KP), 

Filozofijas pamati  (2KP) 

Izprast darba tirgū notiekošos 

procesus un pieľemt lēmumus 

atbilstoši situācijas izmaiľām 

   

Uzľēmējdarbības tiesību pamati (2 KP) 

Nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienībā (2 

KP), Darba psiholoģija ar integrētu studiju darbu 

(5 KP), 

Personāla vadība (10 KP), Civilā un darba 

aizsardzība(4KP) 

Pielietot iegūtās teorētiskās un 

praktiskās zināšanas uzľēmuma 

(iestādes, organizācijas u.c.) 

struktūrvienības efektīvai 

vadīšanai 

   

Personāla vadība (10 KP), Menedţmenta pamati 

(4 KP), Civilā un darba aizsardzība (4 KP),  

Kvalitātes vadība (2 KP), Lietvedība personāla 

vadītāja darbā (3KP) 

Prast strādāt psiholoģiski    Organizāciju un vadības psiholoģija (4 KP), 
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sareţģītās situācijās Darba psiholoģija ar integrētu studiju 

darbu(5KP), Sociālā psiholoģija (2 KP), 

Sociālpsiholoģiskie treniľi (2 KP), Lietišķā 

komunikācija un lietišķā etiķete (4KP) 

Prast pieľemt lēmumus 
 

 
  

Loģika (2KP), Darba likumdošana(2KP), 

Pētnieciskā darba metodes (3KP) 

Specifiskās prasmes profesijā 

Izprast uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) darbības 

kopsakarības 

   
Personāla vadība (10 KP), Menedţmenta pamati 

(4 KP) 

Analizēt uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) darbību, 

identificēt problēmas un izstrādāt 

to risinājumus 

 

 

 

 

 

  

Pētnieciskā darba metodes, Socioloģija (2 KP), 

Personāla vadība (10 KP) 

Statistika (2 KP) 

Loģika (2 KP) 

Formulēt uzľēmuma (iestādes, 

organizācijas u.c.) personāla 

vadības mērķus, izveidot 

personāla attīstības stratēģisko 

plānu, prast organizēt un vadīt 

pakļauto struktūrvienību personāla 

darbu 

 

 

 

 

 

 

  

Personāla vadība (10 KP) 

Latviešu valodas kultūras jautājumi (2KP) 

Menedţmenta pamati (4 KP), Kvalitātes vadība 

(2 KP), Projektu vadība (2 KP) 

Personāla attīstības metodes (4 KP) 

Darba psiholoģija ar integrētu studiju dabu 

(5KP) 

Prast pielietot vadības 

informācijas sistēmas uzľēmuma 

(iestādes, organizācijas u.c.) 

personāla vadīšanas procesa 

nodrošināšanā 

   

Personāla informācijas sistēmas (4 KP), 

Personāla vadība (10 KP) 

Menedţmenta pamati (4 KP) 

Kvalitātes vadība (2 KP), Projektu vadība (2 

KP) 

Izprast klientu un darbinieku 

intereses un integrēt tās 

uzľēmuma personāla attīstības 

plānā 

   

Menedţmenta pamati (4KP), Personāla vadība 

(10KP), Organizāciju un vadības psiholoģija (4), 

Socioloģija (2KP), Sabiedriskās attiecības (2KP) 

Orientēties uzľēmuma ( iestādes, 

organizācijas u.c.) darbu 

reglamentējošos dokumentos, LR 

darba attiecību un darba 

aizsardzību reglamentējošos 

normatīvajos aktos 

   

Lietvedība personāla vadītāja darbā (3 KP), 

Finanšu un vadības grāmatvedības pamati (2 

KP), Darba psiholoģija ar integrētu studiju dabu 

(5KP) 

Vispārējās prasmes/spējas  

Spēt strādāt komandā/ grupā, 

deleģēt un koordinēt pienākumu 
   

Personāla vadība (10 KP), Organizāciju un 

vadības psiholoģija (4 KP), Sociālpsiholoģiskie 
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izpildi, motivēt darbiniekus treniľi (2 KP), Personāla attīstības metodes (4 

KP) 

Argumentēti izteikt savu viedokli 

   

Lietišķā komunikācija un lietišķā etiķete (4 KP), 

Personāla vadība (10 KP), Sabiedriskās 

attiecības (2KP) 

Analizēt, sistematizēt, sintezēt un 

integrēt iegūto informāciju    

Pētnieciskā darba metodes (2 KP), Studiju darbi 

I, II, III (7 KP), prakses (26 KP), Bakalaura 

darbs (12 KP) 

Valodu zināšanas 

   

Latviešu valodas kultūras jautājumi (2 KP), 

Svešvaloda profesijā (6 KP), Otrā svešvaloda (6 

KP), Biznesa angļu valoda (5 KP) 

Lietot modernās informācijas 

iegūšanas, apstrādes un 

sistematizēšanas tehnoloģijas 
   

Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja 

darbā (6 KP), Svešvaloda profesijā (6 KP), 

Biznesa angļu valoda (5 KP), Pētnieciskā darba 

metodes (3 KP), Statistika (4 KP) 

Sagatavot un sniegt prezentācijas 
   

Lietišķā komunikācija un etiķete (4 KP) 

Sabiedriskās attiecības (2 KP) 

Sadarboties ar darbiniekiem, 

partneriem, īpašniekiem, masu 

saziľas līdzekļiem, valsts un 

sabiedriskajām institūcijām 

   

Personāla vadība (10 KP), Profesionālā ētika 

personāla vadībā (4KP), Sabiedriskās attiecības 

(2 KP) 

Rīkoties atbilstoši likumam un 

ētikas normām 
   

Profesionālā ētika personāla vadībā (4KP), 

Darba likumdošana(2KP), Uzľēmējdarbības 

tiesību pamati (2KP), Civilā un darba 

aizsardzība (4KP) 

 

Programmas apguves periodā pilnā mērā tiek attīstīti zinātniskajos pētījumos 

akcentētie personāla vadītāja kompetenci veidojošie elementi. Mūsdienu uzľēmumam 

vajadzīgs personāla vadītājs, kura lielāko kompetences daļu sastāda emocionālā 

inteliģence, kuru raksturo: 1) prasme tikt galā ar sevi - paškontrole, tolerance, 

pašmotivācija, personības stipro un vājo pušu apzināšanās; 2) prasme ietekmēt apkārtējos - 

empātija, labas saskarsmes prasmes, labas ietekmēšanas spējas (pēc D. Ulriha). 1. attēlā 

personāla vadītāja kompetenci veidojošie elementi attēloti grafika veidā. 
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1. attēls 

 

 

5.2.Darba devēju atzinums par absolventu nodarbinātību  

nākamajiem 6 gadiem 

Analizējot studiju programmu, darba devēji atzīst, ka daudzas izmaiľas personāla 

vadībā šodien ir ne tikai reakcija uz ekonomikas izmaiľām, bet akūta nepieciešamība, lai 

organizācija izdzīvotu. Personāla vadība ir viena no organizācijas pamatfunkcijām un, 

protams, tai jāmainās atbilstoši apkārt notiekošajiem procesiem valstī. Lai gan naudas 

izteiksmē personāla izmaksas tie samazinātas  un pieprasījums darba tirgū pēc 

profesionāliem personāla vadītājiem ir samazinājies, tomēr vērojama tendence, ka 

personāla vadība arvien bieţāk tiek uzskatīta par organizācijas stratēģijas un biznesa 

plānošanas daļu  un personāla vadības jautājumi tiek apspriesti valdes un vadības līmenī. Šī 

brīţa situācijā darba devējs, kurš vēlas saglabāt un attīstīt savu biznesu, ir spiests domāt par 

profesionālu personāla vadību savā uzľēmumā. 

Kā liecina vairāki pētījumi un analītiski raksti, tad palielinoties bezdarbam un 

mainoties ekonomiskajam fonam, darba devējs ir nonācis spēcīgākā pozīcijā un šobrīd 

būtiski ietekmē noteikumus darba attiecībās. Šādos apstākļos īpašs izaicinājums varētu būt 

darba devēja spējai veidot godprātīgas un pārskatāmas attiecības ar saviem darbiniekiem. 

Aktuāls ir kļuvis jautājums par korporatīvo sociālo atbildību, kurā akcentēta cilvēkresursu 

vadības nozīme.  

Par studiju programmas nepieciešamību liecina absolventu konkurētspēja darba 

tirgū, absolventu un darba devēju aptaujas, kā arī fakts, ka Latvijā vēl joprojām trūkst 

profesionālu personāla vadītāju ar speciālu izglītību. Līdz ar personāla vadības funkciju 

prioritāšu maiľu, kardināli mainās personāla vadītāja profesionālās kompetences 

prasības. Vēl nesen personāla vadītāja galvenā funkcija bija laikā un pietiekošā daudzumā 
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piesaistīt jaunos darbiniekus un noturēt esošos, kā arī būt vidutājam starp darba devēju  un 

darbiniekiem. Turpretim tagad personāla vadītājam jāmāk izprast un aizstāvēt kompānijas 

intereses, strādājot pie darba efektivitātes nodrošināšanas, tai pat laikā rūpējoties par 

psiholoģisko klimatu darba vietā un ievērojot darbinieku privāto vajadzību un vērtību 

izmaiľas. Šodien personāla vadītāja darbība saistīta ar daţādu nepopulāru lēmumu 

realizēšanu - darbinieku skaita samazināšanu, funkciju pārdali, daţādu darbiniekiem 

domātu materiālu labumu apcirpšanu. No personāla vadītāja profesionalitātes un spējas 

piedalīties svarīgu stratēģisku lēmumu veicināšanā un pieľemšanā un šodien ir kritiski 

atkarīga organizācija izdzīvošana. 

Kā būtiskākās personāla vadītāja lomas pēdējā laikā visbieţāk tiek minētas – 

pārmaiľu aģents (49%) un atbalstītājs (46%), kas liecina par to, ka personāla vadītājam 

uzticēta aktīva pārmaiľu procesu vadīšana un koordinēšana. Vairāk, kā nekad iepriekš 

personāla vadītājs tiek gaidīts kā iedvesmojošs atbalsts darbiniekiem un labākais 

padomdevējs vadībai ar personālu saistītos jautājumos. Personālvadības darba efektivitāte 

šī brīţa situācijā, saskaľā ar aptaujas datiem (LBKA,2009), tiek vērtēta pēc noteikto mērķu 

sasniegšanas (58%) un vismazāk (18%) pēc veiktā Personāla vadības audita. Vairāk kā 

agrāk personāla vadības ikdienas darba ieguldījums un rezultāts, saskaľā ar noteiktajiem 

mērķiem ir svarīgs veiksmīgai uzľēmuma pastāvēšanai un darbībai kopumā. 

Esošās situācijas analīze liecina, ka organizācijās pieaug ārpakalpojuma 

izmantošana personāla vadībā. Iespējams, ka par iemeslu tam ir ne tikai organizācijas 

izmaksu samazināšanas nepieciešamība, bet arī fakts, ka organizācijas personāla vadītājs 

nespēj realizēt efektīvam biznesam nepieciešamās darbības personāla vadības jomā, jo 

viľam nav nepieciešamo kompetenču vai to lietojums netiek stimulēts. Atbilstoši šī brīţa 

situācijai personāla vadības jomā, studiju programmas „Personāla vadība‖ studiju kursu 

aprakstos veiktas izmaiľas, lai veicinātu aktuālo kompetenču attīstību, programmas 

docētāji informēti par personāla vadības attīstības tendencēm. 

Augstskolā līdzīgi kā iepriekšējos pašnovērtējuma periodos tiek veikta darba 

devēju anketēšana, kuras mērķis ir noteikt studiju programmas kvalitatīvos sasniegumus, 

lietderību reālajā darba vidē, kā arī prognozēt absolventu nākotnes darba iespējas. Aptaujas 

rezultāti analizēti 9.2. sadaļā.  
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6. Studējošie  

6.1.Studējošo skaits programmā 

2009/2010. studiju gada sākumā studijas uzsāk 118 studenti, studiju gada vidū 

programmā studē 117 studenti. Pirmajā kursā studenti netika uzľemti tādēļ, ka skaits nebija 

pietiekams grupas komplektēšanai (9 studenti). Studējošo skaits 2007. Līdz 2010 gada 

pavasara semestra sākumam attēlots 7. tabulā 

7. tabula 

Studentu skaits studiju programmā (2007. -2010.) 

Studentu skaits programmā 2007/2008 gadā 

      

 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 

 

sākumā beigās sākumā beigās sākumā beigās sākumā beigās sākumā beigās 

 

43 24 22 23 48 48 0 0 20 0 

Kopā 
        

133 95 

           Studentu skaits programmā 2008/2009 gadā 

        1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 

  sākumā beigās sākumā beigās sākumā beigās sākumā beigās sākumā beigās 

 

41 28 24 32 21 60 7 11 0 0 

Kopā 

        

93 131 

           Studentu skaits programmā 2009/2010 gadā 

        1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 

  sākumā sem.beigās sākumā sem.beigās sākumā sem.beigās sākumā sem.beigās sākumā sem.beigās 

Rīga 0 0 29 27 27 26 64 63 8 11 

KOPĀ 

        

128 127 

 

Visos kursos tiek īstenotas motivācijas pārrunas ar studentiem   kursa   „Personāla 

vadība‖ ietvaros.  Notiek tikšanās ar programmas direktoru un lietvedi – aktuālu ar studiju 

procesu saistītu jautājumu risināšanai; iepazīšanās ar bibliotēkas resursiem RPIVA, LU, 

LNB; informāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām. Meklējot risinājumus, lai piesaistītu 

studentus programmai, esam pētījuši reģionus, kuros būtu lietderīgi atvērt programmas 

licences. 11. pielikumā pievienotas studiju programmas „Personāla vadība‖ pastāvēšanas 

un realizācijas iespējas Cēsu un Kuldīgas filiālēs kā arī pamatojums, ka šeit  iespējams 

piesaistīt studentus. Lai gan sociālekonomiskā situācija valstī ir kritiska, nav vērojama 

tendence, ka studenti pārtrauktu studijas. Tāpat šajā studiju programmā vērojams 
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nenozīmīgi svārstīgs studentu skaits pēdējo 3 gadu laikā, kas pierāda, ka programmai ir 

konstanta mērķa auditorija. 

 

6.2.Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

2009./2010. gadā studijām pieteicās 9 studenti, taču grupa netika komplektēta, 

atbilstoši RPIVA Senāta lēmumam, kas nosaka, ka grupa tiek izveidota, ja studentu skaits 

grupā ir 15 un vairāk studentu. 

 

6.3.Studējošo aptaujas un to analīze 

Pašvērtējuma ziľojumā analizēti 2009. gada novembra un decembra mēnesī 

RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļas organizētās studentu aptaujas rezultāti (aptaujas 

anketu paraugi skatāmi 12. pielikumā, anketu oriģināli atrodas VEN. Aptaujas anketas tika 

iegūtas no 40 studentiem. Tālāk tekstā atspoguļoti studentu aptaujas rezultāti atbilstoši 

studiju programmas pilnveidošanas galvenajiem jautājumiem, veikts salīdzinājums ar 

iepriekšējās akreditācijas pašvērtējuma ziľojuma aptauju rezultātiem jautājumos, kuri ir 

līdzīgi. 

Kas Jūs pamudināja izvēlēties šo studiju programmu? Tāpat kā iepriekšējā 

aptaujā, dominē, ka tā ir pašu studentu izvēle, kas ir nozīmīgs atbildības par studiju procesa 

sekmīgu īstenošanu faktors;  rezultāti parāda arī iespējamos studiju programmas 

reklamēšanas veidus. Cits variants, kā parādīja sarunas ar studentiem, ir: reklāmas bukleti, 

informācija no programmas absolventiem. Būtiska studiju programmas pilnveidei ir 

informācija par to, kā studenti vērtē savu izvēli studēt RPIVA personālvadības studiju 

programmā un studiju procesu, tādēļ aptaujā bija ietverti jautājumi, kuru nozīme bija atklāt 

minētos vērtējumus.  
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2. attēls 

 

 

Kopumā vairāk kā 75% studentu ir apmierināti ar savu izvēli. Būtiski, ka 70% 

studentu studiju programmas saturu vērtē kā labu un ļoti labu, ievērojami uzlabojies 

studentu vērtējums par auditoriju tehnisko stāvokli un iespējām izmantot IT. 

 

3.attēls 

 

Rezultāti pierāda, ka studiju programma ir produktīva, taču 30% (iepriekšējā 

akreditācijas ziľojumā 40%) aptaujāto apmierinošais vērtējums ir turpmākā motivācija 

programmas pilnveidei. Var minēt, ka ir izstrādāti  studiju materiāli studiju kursos 

„Personāla vadība‖, „Organizāciju un vadības psiholoģija‖, „Darba psiholoģija ar integrētu 

studiju darbu‖, „Loģika‖, „Filozofijas pamati‖, „Profesionālā ētika personāla vadībā‖; lai 

lietderīgāk studiju kursu saturu saistītu ar personāla vadības specifiku. Turpinās darbs pie  
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e – studiju izveides studiju kursos „Organizāciju un vadības psiholoģija‖, „Menedţmenta 

pamati‖. 

5% studentu aktīvi iesaistās programmas pilnveides procesos, 80% studentu 

saredz iespēju darboties studiju procesa pilnveidē, bet to nedara. Tas liecina, ka 

nepieciešama aktīvāka programmas administrācijas un docētāju rīcība, lai palielinātu 

studentu aktivitāti. 

4. attēls  

 

Šajā anketēšanas periodā vairāk kā puse studentu sadarbību ar programmas 

direktoru vērtē kā apmierinošu un vāju. Tam par iemeslu ir objektīvs faktors, ka iepriekšējā 

programmas direktore Anita Lasmane ilgstoši atradās darba nespējā veselības stāvokļa dēļ. 

Tādēļ šajā mācību gadā VEN administrācija nolēma mainīt programmas direktoru un 

piedāvājot šo darbu Signei Enkuzenai. Studentu vērtējumu šī brīţa sadarbībai būs 

iespējams uzzināt akreditācijas procesa laikā. 

5. attēls 

 

Studenti kā savai specialitātei nozīmīgākos studiju kursus nosauc personāla 

vadību, psiholoģijas studiju kursus, sevišķi darba psiholoģiju, angļu valodu, lietvedību 
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personāla vadītāja darbā, informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā, darba 

aizsardzību un darba likumdošanu, socioloģiju, uzľēmējdarbības tiesību pamatus. 

Iepriekšējā pašvērtējuma periodā studentu vērtējums bija ļoti līdzīgs, šajā vērtēšanas 

periodā lielāka nozīme svešvalodām. Palielinājusies personāla vadības, informācijas 

tehnoloģiju nozīme studentu vērtējumā.  

6. attēls 

 

20% no aptaujātajiem studentiem strādā specialitātē. Pozīcijas darba tirgū 

studenti vērtē šādi: 50% - uzskata, ka būs problēmas atrast darbu specialitātē; 36% - ka 

nebūs un 14 % nemeklēs darbu specialitātē, jo ir apmierināti ar šī brīţa pozīciju darba 

tirgū.  Interesanti, ka pirms sociālekonomiskās krīzes izredţu novērtējums sadalījās līdzīgi: 

50% uzskatīja, ka nebūs problēmu, 29% - ka būs problēmas, 21% nevēlējās darbu mainīt. 

Kā iemesli baţām par grūtībām atrast darbu tika minēts vakanču trūkums darba tirgū un 

personāla izmaksu samazinājums, tomēr  neraugoties uz iepriekš minētajiem objektīvajiem 

faktoriem, studenti arī atzīst, ka iestādēs un organizācijās personāla vadības jautājumiem 

tiek piešķirta aizvien lielāka uzmanība, jo organizāciju vadītāji sākuši apzināties personāla 

vadības lomu efektīvā organizācijas darbā un vairāk kā nekad agrāk ir nozīme personāla 

vadītāja profesionālajai kompetencei. 
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7. attēls 

 

Aptaujā studenti deva ieteikumus studiju programmas pilnveidei, un būtiskākie 

ieteikumi bija saistīti ar studiju procesa plānošanu: veidot vienmērīgāku lekciju plānojumu 

semestrim, ievērojot noslogotību studiju kursos; sniegt savlaicīgāku informāciju par 

sadarbības un prakses iespējām ārzemēs; palielināt periodikas daţādību bibliotēkā, dot 

precīzu informāciju par pielīdzināšanas protokoliem pēc vienota standarta.  

 

6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Katrā studiju grupā ir izvirzīts studentu pārstāvis, kurš piedalās programmas 

direktora izveidotajā darba grupā, kurā reizi ceturksnī pārrunā aktuālus studiju procesa 

pilnveidošanas jautājumus, piemēram: studentu aptaujās izteikto ieteikumu īstenošana, 

prakses organizēšanas un norises jautājumi; prakšu saturs un norise, studiju darbu un valsts 

pārbaudījuma darba tematu aktualitāte, pētījumu veikšanas iespējas organizācijās. Studenti 

aktīvi paši meklē prakses vietas un palīdz veidot ilglaicīgu sadarbību akadēmijai un 

organizācijai, kurā students īsteno prakses uzdevumus.  

Studiju programmas direktore Signe Enkuzena vismaz reizi semestrī tiekas ar 

katru studentu grupu, kā arī tiekas ar studentiem individuāli, ja tas nepieciešams. Aktīva 

sadarbība un konsultācijas gan ar programmas direktori, gan ar docētājiem notiek 

sazinoties telefoniski un pa e-pastu. Akadēmijas informācijas sistēmā regulāri tiek ievietota 

informācija par studentiem nozīmīgām aktivitātēm. 

Uz katedru sēdēm un VEN Domes sēdēm tiek uzaicināti studiju grupu pārstāvji ar 

mērķi pilnvērtīgāk analizēt studiju procesu un organizēt kvalitatīvu informācijas apmaiľu 

starp docētājiem un studējošiem. Programmas studenti ir ar praktiskā darba pieredzi, tādēļ 

viľu ieteikumi studiju procesa pilnveidošanā lielākoties ir pārdomāti un vērā ľemami.  
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Studenti piedalās studiju programmas pašvērtēšanas procesos, pašvērtējuma ziľojuma 

sagatavošanā un apspriešanā VEN Domes sēdēs. Reizi studiju gadā tiek organizētas 

studentu aptaujas par studiju procesa norisi un pilnveidošanas iespējām. 

 

6.5.Absolventu skaits  

2007./2008. gadā studijas beidza 20 studenti, 2009./2010. mācību gadā plānots 

eksmatrikulēt 56 studentus. 
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7. Akadēmiskā personāla novērtējums 

Pašvērtējuma periodā studiju programmā ir mainījies akadēmiskā personāla 

sastāvs, bet līdzīgi kā iepriekšējā pašvērtējuma periodā mācībspēku sadalījums studiju 

programmā atbilst 2004.gada 8.marta MK noteikumos Nr.133 noteiktajai augstākās 

izglītības iestādē īstenojamās studiju programmu kārtībai un 2006.gada 3.oktobra MK 

noteikumos Nr. 821 noteiktajām prasībām par akadēmisko personālu. 

 

7.1.Akadēmiskā personāla skaitliskais sastāvs 

Studiju programmas īstenošanā iesaistīti 33 docētāji no 7 akadēmijas katedrām. 

(Ar docētāju CV var iepazīties 18. pielikumā, ar docētāju sarakstu, kurā atspoguļots 

docētāja zinātniskais grāds, amats, pamatievēlēšanas vieta, docējamie studiju kursi var 

iepazīties 13.pielikumā). 

Studiju procesu studiju programmā nodrošina 4 profesori, 4 asociētie profesori, 5 docenti, 

20  lektori. 8. attēlā redzams, ka 24 mācību spēkiem akadēmija ir pamatievēlēšanas vieta 

(73%), un 9 mācību spēkam RPIVA nav pamatievēlēšanas vieta. (27 %). Apliecinājumu 

par studiju programmas docētāju skaitlisko un kvalitatīvo sastāvu skatīt 16. pielikumā.  

8.tabula 

Studiju procesā iesaistīto docētāju sadalījums pēc amatiem 

Darba attiecību veids Profesori Asoc.prof. Docenti Lektori Kopā 

Pamatievēlēšanas vietā 4 4 4 12 24 

Nav pamatievēlēšanas vietā 0 0 1 8 9 

Kopā 4 4 5 20 33 

 

8. attēls 
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7.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības 

mērķu un uzdevumu īstenošanai 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu 

īstenošanai, par ko liecina docētāju dzīves un darba gājuma apraksti (18.pielikums) 

Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 13 doktori (12 pamatievēlēti, no kuriem 3 ir 

ekonomikā, 1 (2) psiholoģijā, 1 ķīmijā, 4 pedagoģijā, 2 filozofijā un 2 filoloģijā. Tās ir 

atbilstošās zinātľu nozares. Pamatievēlēšanas vietā 12 doktori.  

Doktorantūrā studē 8 studiju programmā docējošie lektori, no tiem 5 

pamatievēlēti (ekonomikā 5; vadības zinātnēs – 2; psiholoģijā – 1) 

9.attēls 

 

 

Būtisks faktors ir tas, ka profilējošo studiju kursu „Personāla vadība‖ docē 

praktiķi, kuri strādā RPIVA : Mg. psych. S. Enkuzena  ir  cilvēkresursu vadītāja ar 5 gadu 

pieredzi un starptautiski atzītu personāla vadītāja sertifikātu; Mg. psych. B. Skrauce – 

praktiķis arī ar vairāk kā 5 gadu pieredzi SIA „ Lattelekom Technologies‖ ; Mg. sc. soc. A. 

Miķelsone – Reģionālās un attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Personāla vadības 

departamenta direktore ar nozīmīgām ministrijas izteiktām atzinībām. 

Studiju programmas kvalitatīvai īstenošanai īpaši nozīmīga ir docētāju pētnieciskā 

darbība, publikācijas un metodiskie materiāli. Piemēram: 

- Mg.oec. Rasma Urtāne (2006) „Palīgs lietvedībā‖, mācību līdzeklis; 

(2007)„Lietvedība un arhīvs‖, tālmācības kurss lietvedībā.  

- Dr.oec., asoc.prof. Sarmīte Jēgere (2007) monogrāfija „Finanšu 

pakalpojumu mārketings‖.  

- Mg.sc.soc. Inese Pabērza  Rīgas Stradiľa Universitāte, 2. Starptautiskā 

starpdisciplīnu zinātniskā konference "Sabiedrība. Veselība. Labklājība." 06.-
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07.11.2008, referāta nosaukums „Sabiedrībā pastāvošā taisnīguma jēdziena 

evolūcijas izvērtējums‖. 

- Dr. oec. Silvija Kristapsone monogrāfija „Zinātniskā pētniecība studiju 

procesā‖, Rīga, 2008. 

- Mg. psych Signe Enkuzena, mācību līdzeklis „ Personāla vadība kā 

sistēma‖  un „ Attīstības pārrunas darbinieku novērtēšanas procesā‖  

- Mg.psych Anda Kauliľa, mācību līdzeklis saskarsmes psiholoģijā, 

2009.gads 

- Mg. psych Signe Enkuzena publikācija 4.starptautiskās konferences „ 

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībai‖ rakstu krājumam Aprūpētā darba 

uzteikuma teorija un prakse Latvijā sociālekonomiskās krīzes periodā‖ 

- Mg. psych Signe Enkuzena metodiskais seminārs par personāla vadības 

attīstības tendencēm 2009. gadā un personāla vadītāja profesionālo kompetenču 

pilnveides nepieciešamību studiju kursu realizācijas procesā. 

- Mg. psych. Baiba Skrauce, Mg psych. Signe Enkuzena  publikācija un 

uzstāšanās RPIVA V. Jauno zinātnieku konferencē „Personāla vadības attīstības 

tendences Latvijā 2009. gadā‖  

- Mg. psych. Baiba Skrauce, Mg.sc. soc Agita Miķelsone mācību līdzeklis 

„Profesionālā ētika personāla vadībā‖ 

- Dr.psych Anita Lasmane, Dr.paed Nils Sautiľš publikācija „Signum 

Temporis‖ (RPIVA) raksts „Daţādu profesiju speciālistu darba motivācijas 

īpatnības Latvijas organizācijās‖  

Ar pārējo docētāju jaunākajām publikācijām un citām aktivitātēm var iepazīties 

docētāju dzīves un darba gājuma aprakstos un 18. pielikumā. 

2010. gadā doktora disertāciju plāno aizstāvēt I. Pabērza, A.Vīgnere,  I. 

Krustozoliľa. Būtisks programmas attīstības nosacījums ir docētāju studijas doktorantūrās 

un doktora grāda iegūšana.  Sociālekonomiskā situācija valstī nesusi arī pozitīvas 

tendences programmas attīstībā. Palielinoties konkurencei, palielinājusies docētāju 

motivācija iegūt doktora grādu un nostiprināt savas pozīcijas, pilnveidojot un padziļinot 
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studiju kursus. 2010./2011. gadā studijas doktorantūrā plāno uzsākt A. Miķelsone, B. 

Skrauce. 

7.3.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas un apmācības 

politika 

LR normatīvie akti un akadēmijas statusa iegūšana nosaka nepieciešamību 

pārdomāti plānot akadēmisko, administratīvo un tehnisko personālu. RPIVA informācijas 

sistēmā ir pieejama akadēmijas Stratēģija 2005. – 2015. gadam, kas ir pamats taktiskajai 

un operatīvajai plānošanai augstskolā. 

Akadēmijā ir izstrādāta un tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva 

veidošanas politika: 

 Nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un 

metodiski sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un 

pārzina uzľēmējdarbības praksi. 

 Nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku strādātu pamatievēlēšanas 

vietā. 

 30% no ievēlētajiem mācībspēkiem ir doktora zinātniskais grāds. 

 Vismaz diviem no studiju programmā iesaistītajiem mācībspēkiem ir jābūt 

zinātniskajam grādam nozarē. 

 Nozares kursu studijām piesaistīt personāla vadības speciālistus. 

 Sekmēt akadēmiskā personāla attīstību un RPIVA finansiālo iespēju robeţās 

pilnveidot savu pedagoģisko, profesionālo un zinātnisko kvalifikāciju gan Latvijā, 

gan ārpus tās, veicināt akadēmijas mācībspēku sagatavošanu, apmaksājot 

kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, studijas maģistrantūrā, doktorantūrā. 

 Docētājiem, kuri studē doktorantūrā un kuriem RPIVA ir pamatievēlēšanas 

vieta, akadēmija apmaksā 50% no doktorantūras studiju maksas. 

Studiju programmas docētāji regulāri paaugstina savu kvalifikāciju, piedaloties 

daţādos semināros un kursos gan kā dalībnieki, gan kā vadītāji. Tieši personāla vadības 

aspektā nozīmīgs nosacījums ir RPIVA kļūšana par Latvijas Personāla vadīšanas 

asociācijas juridisko biedru (12.12.2008.), kas nodrošina regulāras mācības docētājiem 

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas semināros. Kvalifikācijas pilnveide notiek arī 

VEN metodisko komisiju darba grupās, kurās docētāji dalās pieredzē par gūto konferencēs, 

semināros.  
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8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Profesionālā studiju programma ir maksas programma. Programmas finansēšanas 

galvenais avots ir studentu personīgie vai arī juridisko personu līdzekļi; nozīmīgi ir arī 

IZM un RPIVA projektu īstenošanai paredzētie līdzekļi, kas palīdz veidot studiju 

programmas metodisko un tehnoloģisko nodrošinājumu. Studiju maksu studiju programmā 

apstiprina RPIVA Senāts. 

Līdz studiju programmas akreditācijai studentiem tiek nodrošināta iespēja 

izmantot kredītu studiju maksas segšanai. Pēc programmas akreditācijas studentiem būs 

iespēja pretendēt uz valsts galvoto kredītu (studentu un studējošā kredītu) no kādas 

kredītiestādes līdzekļiem.  

 

8.1.Telpu nodrošinājums 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesionālās studiju 

programmas ―Personāla vadība‖ studiju process norit Imantas 7.līnijā 1.  

Telpas Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. RPIVA ēkā: 2254 m
2
 - studiju telpas un 1618 m

2
- 

darba kabineti. 

9.tabula 

RPIVA telpu sadalījums 

 Studiju telpas Darba kabineti 
Vietu skaits 

auditorijās 
 Telpu 
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2
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Imantas 

7.līnija 1 
35 36 2221 2254 55 55 1618 1618 1442 1470 

RPIVA 

filiāles 
83 83 3810 3810 12 12 319 425 2591 2591 

Studijas tiek plānotas Rīgā, Imantas 7 līnijā 1. , kur atrodas ēdnīca ar 115 vietām, 

kā arī divas sporta zāles. 
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10. tabula 

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

 2008./2009. 

studiju gads 

2009./2010. 

studiju gads 

TV uztvērējs 21 20 

Video/DVD atskaľotājs 23 23 

Kodoskops 39 39 

Ekrāns 31 35 

Videokamera 11 11 

Radio ar kasešu vai CD atskaľotāju 49 49 

Mūzikas centrs 10 10 

Kopētājs 23 23 

Fakss 14 14 

Video projektors 35 35 

Autotransports 7 7 

Portatīvais dators 39 39 

Interaktīvā tāfele 3 3 

Fotoaparāts 9 9 

 

Uzsākot 2008./2009. studiju gadu, studiju procesa un studiju darba organizēšanai 

tika iegādāta jauna datortehnika, modernizētas esošās datorklases, uzturēti aktuāli dati 

RPIVA informācijas sistēmā VALIS. 2008./2009.studiju gadā tika papildināta informācijas 

un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra, kā arī uzturēti kārtībā esošie. 

Svarīgākie uzlabojumi: 

 iegādāts rezerves kopiju serveris IS drošības pasākumu realizēšanai; 

 uzstādīti 250 datori, pilnībā atjaunojot datorklases studiju darbam Rīgā un 

filiālēs, kā arī nodrošinot zinātniskā un administratīvā darba veikšanai 

nepieciešamos resursus; 

 iegādāts prezentācijām nepieciešamais aprīkojums – 8 datu video projektori 

un 17 portatīvie datori;  

 iegādāts datoru un datortīkla modernizēšanai un stabilas darbības 

nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums (datoru operatīvā atmiľa, ātrdarbīgi 

komutatori, nepārtrauktas barošanas bloki, u.c.); 
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 pārveidots lokālais datortīkls un Internet pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, 

stabilu un augstas drošības pakāpes RPIVA internetu – VBT (vienotais biznesa 

tīkls); 

 izveidota autorizēta pieeja IS datiem RPIVA Internet lapā; 

 atjaunotas licences informācijas sistēmas VALIS datu bāzes izstrādes un 

Web programmatūrai; 

 iegādāta jauna un atjaunotas licences studiju darbam nepieciešamajai 

programmatūrai;  

 akadēmijas mācību spēkiem un studentiem ir iespēja izmantot 

vismodernākās tehnoloģijas – programma MSDN® Academic Alliance piedāvā 

piekļuvi pilnam Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī 

saľemt ikmēneša jauninājumus viena gada garumā. 

 

8.2.IT attīstības perspektīva 

- datorklašu aprīkojuma pakāpeniska nomaiľa un modernizācija; 

-datortīkla modernizācija, ātrdarbības palielināšana nodrošinot videokonferenču rīkošanas 

iespējas; 

- pakāpeniska e-izglītības ieviešana; 

- programmatūras e-pārvaldes (tai skaitā e-komercijas un resursu vadības) iegāde. 

 

8.3.RPIVA bibliotēka  

RPIVA bibliotēka, komplektējot savus fondus, par galveno mērķi izvirzījusi 

akadēmijas studiju programmu nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem. Šobrīd 

bibliotēkas kopējā platība ir 430 m
2
. Studentiem Imantas 7.līnijā 1 ir pieejama lasītava ar 

70 lasītāju vietām un 15 brīvpieejas datoriem. RPIVA filiālēs ir izveidoti nelieli bibliotēkas 

fondi. RPIVA fondā 45% grāmatu latviešu valodā, 35% - krievu valodā, 15% - angļu 

valodā, 5% - citās valodās. 

Studiju programmas „Personāla vadība‖ nodrošināšanai 2008./2009.studiju gadā RPIVA 

bibliotēkā pieejamā periodika ir: „Kapitāls‖, „Latvijas ekonomists‖, „Bilance‖, 

„Grāmatvedība un revīzija‖, „Nodokļi‖, „Kabinets‖, „Mērķis‖, „Psiholoģijas pasaule‖, 

„Psiholoģija mums‖, „Office Manager‖, „The Economist‖. Laikraksti – „Diena‖, „Dienas 

bizness‖, „Latvijas vēstnesis‖, „The Baltic Times‖, kā arī pieejama EBSCO datu bāze.   
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11. tabula 

Studiju programmai nepieciešamā studiju literatūra: 

 2008./2009. 2009./2010. 

Ekonomika, komercdarbība 10800  11765 

Mārketings 3330 3595 

Menedţments 2950 3605 

Finanses, grāmatvedība 2590 2695 

Statistika 1690 1830 

Sabiedriskās attiecības 3840 4020 

Ergonomika 1400 1475 

Personības psiholoģija 2500 2610 

Komunikācija 1280 1345 

Lietvedība 1090 1165 

Informācijas tehnoloģijas 630 660 

Medicīna 530 540 

Kultūra, kultūras vēsture 500 530 

Valodniecība 1250 1285 

Matemātika 1100 1140 

Dabaszinātnes 1050 1075 

Filozofija 850 870 

 

Datu bāzes:  

EBSCO, APA GOLD, NOZARE, LETA, Britannica Online, Rubricon, Sage, Emerald  

Citas bibliotēkas: 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 

Latvijas Universitāte 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija  

RPIVA bibliotēkas elektroniskais katalogs: 

 

Meklēšanas dienesti 

www.google.lv 

Elektronisko ţurnālu meklētājs 

(~7000 nosaukumu, meklēt var pēc nosaukuma, atslēgvārdiem, meklēt tikai bezmaksas 

resursus utt.) 

http://ejournal.coalliance.org/  

http://www.lnb.lv/
http://www.acadlib.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.lataba.lv/
http://www.google.lv/
http://ejournal.coalliance.org/
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Rakstu meklētājs 

http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml  

Informācijas meklētājs 

http://infofinder.cgiar.org/  

Latvijas Valsts arhīva digitālās publikācijas 

 

Elektroniskie žurnāli 

Elektronisko ţurnālu bibliotēka 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/  

Elektroniskā bibliotēka 

www.e-bibliotēka.lv 

Ţurnāli matemātikā 

http://www.math-net.de/links/show?collection=math.pub.jour.elec  

http://www.eevl.ac.uk/mathematics/math-journalsft.htm  

http://www.emis.de/journals/  

Kartes 

http://reenic.utexas.edu/reenic/creees/outreach/Maps/maps.html  

Informācija par valstīm (Austrumeiropa, Centrāleiropa, bijušās PSRS valstis) 

http://reenic.utexas.edu/reenic/regions/index.html  

Socioloģija  

http://www.sociology.org/contents.html  

http://www.socresonline.org.uk/  

Zinātnes 

http://bestofscience.free.fr/  

E-ţurnāli daţādās zinātľu nozarēs (bezmaksas):  

http://www.clair.ait.ac.th/FreeEJournalsByTitle.htm#d  

(vide, inţenierzinātnes, lauksaimniecība, bioloģija, arhitektūra, ķīmija, datorzinātne, 

matemātika, bibliotēkzinātne u.c.)  

http://case.leeds.ac.uk/journals.html  

(tieslietas)  

http://www.lib.polyu.edu.hk/electdb/ej_alpha.html  

(psiholoģija, bizness, ekonomika, bioloģija, vide, veselība, medicīna, fizika, socioloģija 

u.c.)  

http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml
http://infofinder.cgiar.org/
http://www.lvarhivs.gov.lv/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
http://www.e-bibliotēka.lv/
http://www.math-net.de/links/show?collection=math.pub.jour.elec
http://www.eevl.ac.uk/mathematics/math-journalsft.htm
http://www.emis.de/journals/
http://reenic.utexas.edu/reenic/creees/outreach/Maps/maps.html
http://reenic.utexas.edu/reenic/regions/index.html
http://www.sociology.org/contents.html
http://www.socresonline.org.uk/
http://bestofscience.free.fr/
http://www.clair.ait.ac.th/FreeEJournalsByTitle.htm#d
http://case.leeds.ac.uk/journals.html
http://www.lib.polyu.edu.hk/electdb/ej_alpha.html
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http://www.dcdsca.nt.gov.au/dcdsca/intranet.nsf/pages/ResourcesJournals  

(māksla, sociālās zinātnes, muzeji, vēsture, arheoloģija, zinātnes u.c.)  

 

Vārdnīcas 

http://www.yourdictionary.com  

(tulkojošas, skaidrojošas, sinonīmu, tezauri, daudzvalodu u.c.) 

 

http://www.dcdsca.nt.gov.au/dcdsca/intranet.nsf/pages/ResourcesJournals
http://www.yourdictionary.com/
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9. Ārējie sakari 

9.1.Sadarbības partneri un aktivitātes 

RPIVA ir noslēgs līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par studiju turpināšanas 

iespējām studējošajiem programmas likvidācijas gadījumā un tā kopija pievienota 

8.pielikumā. 

Ir noslēgti sadarbības līgumi ar RTU un BA „Turība‖, ar Biznesa vadības koledţu, 

Alberta un Juridisko koledţu par 1. līmeľa studiju programmās eksmatrikulēto studentu 

studiju turpināšanu 2. līmeľa profesionālajā studiju programmā „Personāla vadība‖. 

(15.pielikums). 

Lai veicinātu studiju programmas attīstību un pilnveidotu studiju procesu, 

turpinātu docētāju izglītošanu un daţādotu studentu prakses iespējas, programmas 

administrācija sadarbojas ar vairākiem partneriem. RPIVA ir noslēgusi sadarbības līgumus 

ar organizācijām, kas ir nozīmīgas Latvijas valsts ekonomisko procesu dalībnieces Ar 

noslēgtajiem sadarbības līgumiem iespējams iepazīties VEN. 

Latvijas Tirgotāju asociācija, – līgums par sadarbību profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmu īstenošanā: 

 Prakšu īstenošana; 

 Konsultācijas un metodiskā palīdzība studiju programmu pilnveidošanā; 

 Informatīvais atbalsts (normatīvo aktu tematiskie krājumi, apmācību semināri). 

Būtiska ir sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas 

Personāla vadīšanas asociāciju (RPIVA ir asociācijas juridiskais biedrs) un biedrību 

Latvijas uzņēmēji (sadarbības līgums) par aktuālu diplomdarbu tematu izvēli, diplomdarbu 

pētījumu veikšanu, lai saistītu docētāju un studentu zinātniski pētniecisko darbu ar darba 

dzīves aktuāliem jautājumiem. Sadarbības rezultātā izstrādāts aktuālu pētījumu tematu 

saraksts, kas paplašina jau esošo pētījumu tematu loku, akcentējot reālu projektu izstrādi. 

Temati jau 2008./2009. studiju gadā tika ieteikti studentiem, izvēloties kursa darbu, 

diplomdarbu tematus. Programmas docētāji: A. Miķelsone, S. Enkuzena, B. Skrauce  

darbojas Latvijas personāla vadīšanas asociācijā  

SIA TNS Latvia – sadarbība ar RPIVA programmu Personāla vadība, Biroja 

darba organizācija, Komercdarbība un uzľēmuma vadība, Komercdarbības organizācija un 

Sabiedriskās attiecības studentiem pētījumā Darbinieku ekspektācija un lielāko darba 

devēju tēla pētījums 2008.gadā. Pētījuma veicējs nodrošina pētījuma rezultātu nosūtīšanu 

sadarbības partneriem. 
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Sadarbība ar LURSOFT – studentiem ir iespēja bez maksas izmantot Lursoft datu 

bāzi kvalifikācijas darbu izstrādes procesā. Sadarbības ietvaros Lursoft organizē 

studentiem seminārus par datu bāzes izmantošanas iespējām komercdarbībā. 

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta (turpmāk – LZA EI) 

noslēgtā sadarbības līguma ietvaros akadēmijas docētāji apmeklē LZA EI rīkotos 

seminārus. Sadarbībā ar LZA EI un reģionālajiem uzľēmējiem tiek realizēts projekts, kas 

vērsts uz uzľēmēju un RPIVA doktorantu un studentu sadarbību. Tikšanās reizēs tiek 

noteiktas konkrētas problēmas, kas ir saistošas uzľēmējiem reģionos un nosprausti 

studentu zinātnisko darbu virzieni. Sadarbībā ar RPIVA doktorantiem studenti meklē 

problēmu risinājumus un atspoguļo tos savos patstāvīgajos darbos. Projektā ir iesaistīti 

vairāki reģionu uzľēmēji Alūksnē, Jēkabpilī, Bauskā un Kuldīgā. Noslēgumā reģionu 

uzľēmēji un LZAEI pārstāvji aicināti uz RPIVA studentu un doktorantu savstarpējo 

prezentāciju. 2009. gada 12.decembrī V. RPIVA Jauno zinātnieku konferences plenārsēdē 

piedalījās LZAEI pētnieki Irina Čurkina ar ziľojumu Mazas valsts ekonomikas attīstības 

iespējas globālajā pasaulē un Jānis Počs ar ziľojumu „ Reģionu attīstības problēmas 

Latvijā‖. Būtisks ieguvums studiju programmas pilnveidē bija studentu un docētāju 

iesaistīšanās 3 dienu projektā „Inovācijas kā tilts uz attīstību‖, ko organizēja RPIVA 

Vadības un ekonomikas nodaļa sadarbībā ar LZA Ekonomikas institūtu, uzľēmējiem. 

2009. gadā Akadēmija ir noslēgusi nodomu protokolu ar biedrību „Biznesa 

inkubators Cēsis” ,  un sadarbības līgumu ar SIA „ Attīstības projektu institūts”  lai 

veicinātu jaunu, inovatīvu tehnoloģiju attīstību, popularizētu zinātni uzľēmējiem 

saprotamā un atraktīvā formā un attīstītu pedagogu un studentu sadarbību ar uzľēmējiem 

un komersantiem. 

Augstskola 2005.gada septembrī iestājusies Centrālās un Austrumeiropas 

menedžmenta tīkla asociācijā (Central and East Europian Management network 

association), kuras uzdevumi ir celt biznesa izglītībā strādājošo mācībspēku kompetenci, 

organizēt docētāju apmaiľas programmas, izplatīt mācību literatūru un piedāvāt iespēju 

mācībspēkiem piedalīties starptautiskās konferencēs un semināros.  

Akadēmija ir Baltic Management Development Association (BMDA) biedrs un 

piedalās BMDA konferencēs un semināros. Dalība šajā organizācijā nodrošina studiju 

programmas attīstību atbilstoši Baltijas reģiona uzľēmējdarbības tendencēm un sekmē 

Baltijas vienotās izglītības telpas attīstību. 
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2008. gadā BMDA 1. Kompetences seminārā līdzdarbojās Vadības un ekonomika 

nodaļas darbā iesaistīti programmu direktori – Anita Lasmane, Ieva Bērziľa, Irēna 

Germane un studiju procesa administratore – Inese Jansone.  

2009. gadā programmas direktore Signe Enkuzena piedalījās starptautiskā BMDA 

konferencē „ Insights into sunstainable growth of business‖ sekcijā „Responsible HRM 

and Culture‖ . VEN vadītāja un Studiju programmas docētāja Mg. oec. Irēna Krustozoliľa 

piedalījās Adizes Academy of Management „Basic conceptual fondations of Adizes 

Methodology ”, kas notika 2009.gada decembrī Rīgā. 

Akadēmijas sadarbības ietvaros ar European Academy of Business Society un 

Leon Kozminski Academy of Management and Entrepreneurship ir piešķirta 

bezmaksas elektroniskā pieeja jaunākajām EASBIS publikācijām. 

RPIVA ir noslēgusi savstarpējās sadarbības līgumus ar virkni ārvalstu augstskolu 

par studentu un pasniedzēju mobilitāti līdzīgās studiju programmās. Sadarbība galvenokārt 

notiek mūţizglītības LLP – ERASMUS programmas ietvaros. RPIVA LLP – Erasmus 

partneru skaits katru gadu pieaug. Docētāju mobilitātes rezultātā attīstās arī zinātniskā 

sadarbība, notiek savstarpēja starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana un 

zinātnisko publikāciju sagatavošana. Docētāju darbs ārvalstīs – vieslekcijas pārsvarā tiek 

finansētas no LLP – ERASMUS programmas līdzekļiem. Augstskolu saraksts, ar kurām 

RPIVA ir noslēgti sadarbības līgumi ir atrodami 17.pielikumā.  

VEN vadītājas vietniece Inese Jansone ir ERASMUS programmas koordinatore 

nodaļā Akreditācijas periodā viľa apmeklējusi vairākus seminārus un devusies pieredzes 

apmaiľā, ar mērķi veidot aktīvu un kvalitatīvu VEN studiju programmu sadarbību šajā 

projektā. Laika periodā no 2007. Līdz 2009.gadam studiju programmā iesaistītais 

akadēmiskais personāls ir apmeklējis šādas sadarbības augstskolas: 

12.tabula 

Studiju programmā iesaistīto docētāju vieslekcijas ārzemēs 

Programmas docētājs Valsts, augstskola Nodarbību tēma 

Sarmīte Jēgere Beļģija 

Katholieke Hogeschool Zuid-

West-Vlaanderen 

 

―Customer Service Quality and Prospects for its 

Improvement in Banking System‖; 

―Science and technology parks experience of 

Europe‖. 

Turcija ―Science and technology parks experience of 

Europe‖. 

Inta Ratniece Budapešta  „Angļu valoda ‖ 
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Karoli Gaspar University of the 

Hungarian Reformed Church 

Signe Enkuzena Lietuva  

Šiauliu Universitetas 

„Personnel management as a system‖; 

„Developmet talks. Methodology.‖ 

Inese Urpena Lietuva  

Šiauliu Universitetas 

IS in Education. E-studies, methodology and 

environment. 

Ivars Muzis Lietuva  

Šiauliu Universitetas 

„Conceptual framework to effective schools‖; „ 

Awareness of social-cultural influences on 

teachers‖ 

Rita Zālīte Constantine the Philosopher 

University in Nitra, Faculty of 

Social Science and Health,Slovak 

Republic 

Sabiedrisko attiecību speciālista statuss un 

augstākā izglītība Latvijā. Kreativitāte 

sabiedrisko attiecību darbā 

 

Laika periodā no 2007. līdz 2009.gadam studiju programmā iesaistījās vietējie un ārvalstu 

vieslektori: 

13.tabula 

Ārvalstu vieslektori 2007.-2009. 

Vārds Uzvārds Nodarbību tēma Periods  Augstskola, Valsts 

Ivars Brīvers 

Tautsaimniecības ilgtspējīga 

attīstība: sabiedrības un indivīda 

interešu savienojamība 

2009. gada 

maijs 
Banku augstskola, Latvija 

Dz. Bonda 
 Errors in Speech: productive and 

Perception‖ 

2008. gada 

decembris 
Ohaijo Universitāte, ASV 

Wolfgang Kuschnigg  

Global warming and its 

consequences on the Alps as a 

biosphere; Austrian education 

system; European history - what do 

we know from each other 

08.-

12.09.2008. 

Private Pädagogische Hochschule der 

Diözese Linz,,Austrija 

An Ostyn 

Lecture on innovative advertising 

methods, viral marketing and event 

marketing + practical case study 

20.-

25.09.2008. 

Katholieke HogeschoolZuid-West-

Vlaanderen, Beļģija 

Fatma Nevalgenc 

Public administration system and 

urbanization in Turkey 

24.09.-

28.09.2008. 

ADNAN MENDERES 

ÜNİVERSİTESİ, Turcija 

Leman Erdal 
24.09.-

28.09.2008. 

ADNAN MENDERES 

ÜNİVERSİTESİ, 

Turcija 
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Olaf  Bassus 

Business education at Hochschule 

Wismar; Using possibilities of 

Business Simulation LUDUS 

03.-

10.11.2008. 

Hochschule Wismar, University of 

Technology, Business and 

Design,Vācija 

  

14.tabula 

Ārzemju partneru vizītes RPIVA 2008.- 2009.gadā 

Vārds  Uzvārds Vizītes mērķis Datums Augstskola, Valsts 

Zeynep  Cetin 

Cooperation and expectations  03.09.2008. Adnan Menderes University, Turcija Taylan  Urkmez 

Hatice  Cataloglu 

Fernando  
Sa Neves dos 

Santos 

Looking for new partners within 

the ERASMUS Programme 
24.09.2008. 

Polytechnic Institute of Guarda, 

Portugāle 

Mariana 

 

Dias 

 

Looking for new partners within 

the ERASMUS Programme 
09.2009. 

Polytechnic Institute of 

Lisbon,Portugāle 

Ana  Gama 
Looking for new partners within 

the ERASMUS Programme 
09.2009. 

Polytechnic Institute of Lisbon, 

Portugāle 

 

Studentu mobilitātes veicināšanai, sākot ar 2007./2008. studiju gadu, Erasmus 

apmaiľas programmas ietvaros tiek organizēta studentu došanās uz ES valstīm prakses 

uzdevumu veikšanai. Šajā mācību gadā praksē uz Spāniju dosies 4.kursa studente Jūlija 

Rutka un uz Lielbritāniju 3. kursa studente Maija Zvejniece. Studenti ir aktīvi savas 

prakses vietas meklēšanā un labprāt palīdz veidot ilglaicīgu sadarbību akadēmijai un 

organizācijai, kura īsteno prakses uzdevumus. RPIVA noslēgusi līgumus par prakses 

vietām ar daţāda tipa organizācijām un iestādēm par prakses vietas nodrošināšanu 

studējošajiem. Aktīvi tiek īstenots sadarbības līgums par praksi ar Swedbank – katru gadu 

vidēji 6-7 studenti veic prakses uzdevumus organizācijā, kurai ir augsti reputācijas rādītāji 

Latvijā un Eiropā. Nepilna laika studijās studentiem prakses vietas lielākoties sakrīt ar viľu 

darba vietām. To vidū ir valsts un pašvaldību institūcijas, banku filiāles, medicīniskās 

aprūpes iestādes, sabiedriskās ēdināšanas uzľēmumi. Piemēram: A/S „DC Holding‖; SEB 

Unibanka, Parex banka un Hansa bankas filiāles; Olaines pilsētas Dome; VAS Paula 

Stradiľa konsultatīvā poliklīnika; Latvijas pasts; VUGD Alūksnes Brigāde; Cēsu pilsētas 

dome; Jelgavas rajona padome; SIA „Maxima Latvia‖. Studentu līgumus ar prakses vietām 

iespējams aplūkot VEN. 
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Programmas docētāji un studenti sadarbojas ar trīs Zemgales rajonu pašvaldībām 

Eiropas Sociālo fondu finansētā projektā „Tehniskā palīdzība NVO un pašvaldību 

kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai‖; ar Sociālās 

Integrācijas fondu projekta „Motivācijas programma sociālās atstumtības riska grupām 

Jēkabpils rajonā‖ īstenošanā; ar Eiropas Sociālo fondu Granta shēmas „Konsultācijas un 

apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai‖ īstenošanā.  

RPIVA sadarbībā ar LU, DU, LLU, LPA ir iesaistījusies ESF nacionālās 

programmas „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras veikšanai izglītības sistēmā‖ 

projektā „Karjeras izglītības nodrošinājums izglītības sistēmā‖. Projekta ietvaros veiktie 

pasākumi un programmas docētāju piedalīšanās projektā dod iespēju iepazīties ar 

darbinieku motivēšanas aktuāliem jautājumiem, darba tirgus izpēti un pieejām studiju 

materiālu veidošanā. Iegūtā pieredze noder personāla vadītāju sagatavošanas procesā, 

paver iespējas piedevāt aktuālus pētnieciskā darba virzienus. 

2010. gadā plānota studentu piedalīšanās VI. RPIVA Jauno zinātnieku konferencē 

un Augstākās izglītības padomes studentu zinātnisko darbu konkursā. Piedaloties visām 

Vadības un Ekonomikas nodaļas programmām un izmantojot Latvijas Investīciju Attīstības 

aģentūras administrēto Eiropas Struktūrfondu finansējumu, ir iecere aktīvi darboties kādā 

no Latvijas Biznesa Inkubatoriem, kurā piedaloties zinātniekiem, praktiķiem, pētniekiem 

un uzľēmējiem tiks rasti labākie risinājumi uzľēmējdarbības (tai skaitā personāla vadības 

procesu) attīstīšanai. 

9.2.Sadarbība ar absolventiem 

Šajā akreditācijas periodā programmu absolvējuši 20 studenti. Aptaujājot 

absolventus ieguvām 12 anketas. Aptaujas anketas paraugu var skatīt 12. pielikumā, 

aptauju oriģināli atrodas VEN. Šajā nodaļā atspoguļots tikai to absolventu viedoklis, kas 

beidza programmu  akreditācijas periodā. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par absolventu 

vērtējumu, būtu jāľem vērā arī iepriekšējā akreditācijas perioda aptaujas rezultāti, ar 

kuriem var iepazīties VEN. Tad tika aptaujāti arī 64 absolventi no 94 absolventiem.  

Būtiskākās atziľas, kas iegūtas, analizējot absolventu aptaujas ir: 

Programmas absolventu biežāk minētie ieguvumi studiju laikā ir: 

 Augsta līmeľa teorētiskās zināšanas, 

 komunikācijas prasmes;  

 pieredze un kontakti; 

 lielākas iespējas darba tirgū  
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Vēlme studēt maģistrantūrā un pilnveidoties tiek minēta salīdzinoši retāk, ko var 

izskaidrot ar šī brīţa ierobeţotām finanšu iespējām. Līdzīgs bija absolventu vērtējums arī 

iepriekšējā akreditācijas periodā. 

Absolventu ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai: 

 piedāvāt studentiem prakses vietas, kur būtu pilnībā funkcionējoša personāla daļa. 

 uzlabot informācijas apriti, lietvedības dokumentu koordināciju; 

 pilnveidot gatavību pētnieciskajam darbam un to rezultātu prezentēšanai; 

 piesaistīt aktīvākus, radošākus pasniedzējus 

 vairāk pievērst uzmanību darba likuma mācīšanai 

Iepriekšējā perioda aptaujās tika izteikti priekšlikumi vairāk organizēt seminārus 

un papildināt bibliotēku fondus, kas šajā pašvērtējuma periodā vairs netiek aktualizēts – 

tātad mērķtiecīgā bibliotēkas fondu papildināšana un studiju procesa īstenošanas metoţu 

un formu pilnveidošana, palielinot praktisko nodarbību nozīmi studiju procesā, ir bijusi 

rezultatīva.  

10. attēls 

 

Atzinīgi ir vērtējams fakts, 83% no aptaujātajiem uz anketas astoto jautājumu – 

Vai Jūsu pašreizējā profesionālā darbība ir saistīta ar izvēlēto profesiju augstskolā? – 

atbildējuši apstiprinoši. Tas apliecina, ka absolventi ir veiksmīgi integrējušies darba tirgū 

un strādā specialitātē atbilstoši iegūtai izglītībai.  
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11. attēls. Absolventu profesionālās darbības atbilstība iegūtai izglītībai. 

 

Pozitīvi ir vērtējama arī absolventu gatavība turpināt sadarbību ar izglītības 

iestādi, gan piedāvājot prakses vietas studentiem, gan sadarbojoties personāla vadībai 

aktuālu problēmu izzināšanā un izpētē.  

 

9.3.Sadarbība ar darba devējiem 

Būtiska ir sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (sadarbības līgums) 

un Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju (RPIVA ir asociācijas juridiskais biedrs) par 

aktuālu pētniecisko darbu tematu izvēli, pētījumu veikšanu, lai saistītu docētāju un 

studentu zinātniski pētniecisko darbu ar darba dzīves aktuāliem jautājumiem. Sadarbības 

rezultātā izstrādāts aktuālu pētījumu tematu saraksts, kas paplašina jau esošo pētījumu 

tematu loku. Temati jau 2008./2009. studiju gadā tika ieteikti studentiem, izvēloties kursa 

darbu, diplomdarbu tematus (skat. 15. tabulu). 

15. tabula 

Darba devēju ieteikto studentu pētniecisko darbu temati 

Temati Vadītāji 

Kompetenču modeļa izstrādes projekts 

organizācijā 

 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. Baiba 

Skrauce, Mg. sc.soc. Agita Miķelsone 

Reģionālā sociālā dialoga attīstības projekts 

pašvaldībā 

Mg. sc.soc. Agita Miķelsone 

Sociālo partneru apmācības projekts pašvaldībā, 

izmantojot ES struktūrfondu finansējumu 

Mg. sc.soc. Agita Miķelsone, Mg.psych. Signe 

Enkuzena, Dr. paed. Nils Sautiľš 

Darba samaksas izlīdzināšanās prognozes Eiropas 

Savienībā un procesa sekas Latvijas 

tautsaimniecībā 

Dr.psych., asoc. prof. A. Lasmane, Mg.psych. Signe 

Enkuzena, Mg.psych. Baiba Skrauce 

Inovatīvas, kreatīvas uzľēmējdarbības attīstība un Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg. sc.soc. Agita 
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personāla potenciāla paaugstināšanas aktualitāte Miķelsone, Dr. oec. Sarmīte Jēgere 

Arodbiedrību nozīme Eiropas un Latvijas darba 

tirgū 

Kolektīvā līguma nozīme personāla politikas 

veidošanā 

Dr. paed. Nils Sautiľš 

Darbinieku motivēšana darba tiesiskajās attiecībās 

 

Dr.psych., asoc. prof. A. Lasmane, Mg.psych. Signe 

Enkuzena, Mg.psych. Baiba Skrauce, Mg. sc.soc. 

Agita Miķelsone 

Darba strīdi darba tiesisko attiecību kontekstā Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. Baiba Skrauce 

Personālvadības audits 

 

Mg.psych. Signe Enkuzena, Mg.psych. Baiba 

Skrauce, Mg. sc.soc. Agita Miķelsone 

Ergonomiskas darba vides veidošanas nosacījumi 

un iespējas uzľēmumā 

Dr. chem. Jānis Gedrovics 

Vadības un ekonomikas nodaļā sadarbībā tiek īstenota cieša un regulāra sadarbība 

ar darba devējiem. Regulāri tiek rīkotas darba devēju un studentu tikšanās, kuru laikā 

studenti prezentē sevi kā speciālistu. Darba devēji piedāvā RPIVA Vadības un ekonomikas 

nodaļas studentiem arī prakses vietas.  

Sadarbība ar darba devējiem notiek šādās formās: 

- Profesionālo prakšu vietas RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļas 

studentiem. 

- Piedalīšanās studiju procesa nodrošinājumā. 

Ir izveidojusies cieša un pastāvīga sadarbība ar prakses vietām, kur „Personāla 

vadības‖ programmas studenti apgūst praktiskās iemaľas. Darba devēji veic studentu 

prakses sasniegumu izvērtējumu. 

Lai pilnveidotu studiju programmu, tiek veiktas darba devēju aptaujas, kas sekmē 

programmas atbilstību darba tirgus prasībām. Pēdējā darba devēju aptauja tika veikta 2009. 

gada novembrī. Aptaujas mērķis bija uzzināt esošo un potenciālo studentu darba devēju 

viedokli par studentu prasmju un zināšanu līmeni un programmas satura atbilstību darba 

devēju prasībām. Aptaujas rezultāti iegūti, apkopojot datus no 32 darba devēju anketām. 

Darba devējiem tika uzdoti 10 jautājumi. Aptaujā piedalījās daţāda veida uzľēmumi un 

organizācijas - gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan privāti uzľēmumi: Latvijas Pasts, 

pilsētu un rajonu pašvaldības, valsts pārvaldes struktūras, poliklīnikas un veselības aprūpes 

centri, banku filiāles, Valsts Ugunsdrošības dienesta daļa, (darba devēju aptaujas anketas 

paraugu skat. 12. pielikumā). Aizpildītās anketas glabājas Vadības un ekonomikas nodaļā 

Visi darba devēji atzīst, ka absolventi ir ļoti labi (56%) un labi sagatavoti (44%) 

profesionālajai darbībai – līdzīgi tika secināts iepriekšējā pašvērtējuma perioda aptaujā. 
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Darba devēju uzskata, ka absolventi ir kompetenti; absolventu komunikatīvās prasmes tiek 

novērtētas kā labas (vid. vērtējums 3,6); absolventi prot pielietot iegūtās zināšanas un 

praktiskās iemaľas (3,3), spēj analizēt procesus darba vidē un pieľemt lēmumus (3.4); 

augstu tiek vērtēta studējošo prasme strādāt komandā (3,8), efektīvi plānot un organizēt 

savu darbu (3,7). Jāatzīmē, ka īpaši nozīmīgas nodarbinātības perspektīvu izvērtējumā ir 

atbildes uz jautājumu par darbinieku vēlmi apgūt jaunas zināšanas. Darba devēji 

novērtēja šo prasmi kā ļoti labu un labu. Vidējais vērtējums ir 3,7. Tas nozīmē, ka studiju 

programmas absolventi ir motivēti apgūt jaunas zināšanas un gatavi reaģēt uz darba tirgus 

izaicinājumiem. Arī atbildes uz pārējiem jautājumiem apliecina, ka studiju programmas 

absolventi ir kompetenti un atbilst darba devēju prasībām. Pārsvarā aptaujātie darba devēji 

uzskata, ka studenti – darbinieki ir pietiekoši kompetenti, veicot darba pienākumus, arī 

konkrētos rādītājos darba devēji novērtējuši viľus pozitīvi, lielākoties izvēloties augstāko 

vērtējumu (12.attēls). Kā redzams, pēc visiem kritērijiem darbinieki saľēmuši vidējo 

vērtējumu virs 3 (no 4), kas atzīstams par labu rādītāju.  

12.attēls. 

Darba devēju vērtējums par studiju programmas studējošo un absolventu 

kompetencēm 

  

 Pie priekšlikumiem programmas pilnveidei minēts noteikt garākus prakšu termiľus 

un vairāk organizēt praktiskas nodarbības personāla dokumentācijas sagatavošanā. Darba 

devēji izsaka pastiprinātu uzmanību pievērst padziļinātai svešvalodu apguvi.  
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 Neskatoties uz sociālekonomiskās krīzes sekām, darba devēji apliecina, ka darba 

tirgū saglabāsies nepieciešamība pēc motivētiem un zinošiem speciālistiem kas spēs 

efektīvi vadīt cilvēkresursus , atbilstoši uzľēmuma nepieciešamībai. Lai uzlabotu darba 

devēju vērtējumu, programmas direktore veido tiešu sadarbību ar prakses vietām un 

potenciālajiem darba devējiem, lai mācības un prakses organizētu tā, lai studenti pēc 

iespējas vairāk apgūtu darba devējam aktuālās personāla vadītāja kompetences. 
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10. Studiju programmas SVID analīze attīstības uzdevumi 

Lai noteiktu programmas tālākas attīstības virzienus, tika novērtētas tās stiprās un 

vājās puses, iespējas un draudi (skat.16.tabulu). 

16. tabula 

Programmas Personāla vadība SVID analīze 

Stiprās puses  

1. Studiju programma atbilst 

Latvijas likumdošanas standartiem un 

Eiropas augstskolu praksei. 

2. Programmā strādā profesionāli 

docētāji. 8 maģistri mācās doktorantūrā. 

3. Sadarbojoties akadēmijas 

struktūrvienībām , notiek regulāra studiju 

programmas satura pilnveidošana. 

4. Studiju kursu īstenošanā 

docētāji izmanto daţādas studiju metodes 

un formas. 

5. Sociālekonomiskās krīzes 

apstākļos, paaugstinājusies akadēmiskā 

personāla konkurence, pastarpināti arī 

darba kvalitāte. 

6. Laba sadarbība ar darba 

devējiem  (prakses vietas, eksāmenu 

komisijas)  

7. Attīstījusies gan pasniedzēju, 

gan studentu zinātniski pētnieciskā 

darbība, kas tieši saistīta ar cilvēkresursu 

un personāla vadības jautājumiem.  

8. Attīstījusies starptautiskā 

sadarbība, kas saistīta ar VEN dalību 

daţādās asociācijās un programmās. 

Vājās puses  

1. Programmā strādājošo docētāju zinātnisko 

grādu vadības zinātnēs salīdzinoši mazais 

īpatsvars  

2. Nepietiekoša sadarbība ar ārzemju 

augstskolām, kurās ir cilvēkresursu vai personāla 

vadības studiju programmas. 

3. Studiju programma netiek īstenota filiālēs. 

4.Studenti mācās par maksu un tiem nav iespēja 

saľemt stipendiju. 

5. Strādājošos studentus grūti iesaistīt 

pētnieciskajā darbā, prakšu apmaiľas programmās 

un studiju procesa pilnveidē. 

 

Iespējas 

1. Personāla vadībai būtiski palielinājusies 

loma uzľēmuma efektīvā darbībā. 

Organizāciju vidē aktualizējies jautājums 

par personāla vadītāja profesionālo 

kompetences lomu uzľēmuma 

efektivitātes celšanā. 

2. Uzlabot studentu un programmas 

Draudi 

1. Samazinoties finansējumam, var tikt 

apdraudēta starptautiskā sadarbība un zinātniski 

pētnieciskā darbība 

2. Iedzīvotāju maksātnespējas palielināšanās un 

emigrēšana apdraud pietiekama daudzuma 

studentu piesaisti programmai. Ekonomiskās 

krīzes dēļ samazinās personāla vadītāju amata 
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administrācijas sadarbību 

3. Izmantot Eiropas Strukturālo fondu 

finansējumu, attīstot pētniecisko darbību 

personāla vadībā un mazinot distanci 

starp praktiķiem un zinātniekiem 

4. Turpināt attīstīt starptautisko sadarbību, 

piesaistot studiju kursu realizēšanā 

ārvalstu docētājus 

5. Palielināt studentu skaitu programmā, 

atverot programmas licences divos 

Latvijas novadu centros. Cēsīs un 

Kuldīgā 

6. Attīstot programmu, mācībspēkus un 

studentus, kāpināt sociālā atbildīguma un 

morāles līmeni Latvijā 

vietu skaits organizācijās 

3. Ierobeţotas iespējas noturēt studiju 

programmas īstenošanā augsta līmeľa 

profesionāļus finansiālā nodrošinājuma dēļ. 

 

 

Aktuālākie studiju programmas attīstības uzdevumi:  

1. Informēt sabiedrību par RPIVA piedāvātās studiju programmas „Personāla vadība‖ 

iespējām, celt sabiedrībā personāla vadītāja profesijas prestiţu, izmantojot plašsaziľas 

līdzekļus. 

2. Veicināt interesi par studiju programmu darba devēju vidū sadarbībā ar Latvijas Darba 

devēju konfederāciju un LPVA. 

3. Veidot kopīgu studiju programmas docētāju zinātniski pētniecisko darbību 

cilvēkresursu vadības jomā sadarbībā ar Latvijas un ES sadarbības augstskolām un 

organizācijām. 

4. Mērķtiecīgi organizēt programmas docētāju izglītošanos sadarbības augstskolās un 

mērķtiecīgi organizēt sadarbības augstskolu docētāju vieslekcijas studentiem un 

docētājiem;  

5. Piedalīties Centrālās un Austrumeiropas menedţmenta tīkla asociācijas (Central and 

East Europian Management network association)  un Baltijas Menedţmenta Attīstības 

asociācijas semināros (BMDA) un konferencēs. 

6. Plašāk iesaistīt studentus zinātniski pētnieciskajā darbā, motivēt studentus piedalīties 

projektos, konferencēs un semināros, izmantot iespējas studēt un veikt praksi citās valstīs. 

7. Iespēju robeţās papildināt bibliotēkas fondu ar jaunākajām mācību grāmatām. 
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8. Motivēt studiju programmas absolventus studijām maģistrantūrā: vēlamais rezultāts - 

vismaz 50% programmas absolventu iegūst maģistra grādu RPIVA atbilstošās maģistra 

studiju programmās vai citu augstskolu studiju programmās. 

9. Studentiem studiju kursa „Personāla vadība‖ ietvaros organizēt mācību vizītes 

uzľēmumos, kuros ir attīstīta personāla daļas darbība.  

10. Sasniegt augstākus rezultātus studentu vērtējumā par sadarbību ar programmas 

direktoru. 

11. Atvērt programmu vismaz 2 filiālēs. 
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Studiju programmas „Personāla vadība‖ pašnovērtējuma ziľojumu sagatavoja darba grupa: 

Irēna Krustozoliľa – RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļas vadītāja 

Signe Enkuzena – programmas direktore 

Inese Urpena – programmas docētāja 

Dace Kazāka _ RPIVA metodiķe 

Inese Jansone - RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļas vadītājas vietniece 

Evita Utāne – programmas lietvede 

Anita Lasmane – programmas docētāja 

Baiba Skrauce - programmas docētāja 
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11.Pielikumi
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1. pielikums. Diploma paraugs 

 

.
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Diploma pielikums pieejams drukātā veidā 
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2.pielikums. Personāla vadītāja profesijas standarts. 
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3.pielikums. Programmas realizācijas laikā iegūstamās zināšanas, prasmes un attieksmes 

Studiju joma Zināšanas Prasmes Attieksmes 
Ekonomika un 

finanses 

Ekonomikas likumsakarības un to saistība 

ar darba tirgu, nodarbinātības politiku 

Latvijā un Eiropas Savienībā, globālajām 

sabiedrības attīstības tendencēm, to ietekmi 

uz organizāciju attīstības stratēģiju; 

Organizāciju saimnieciskie līdzekļi, to 

plānošana un vadīšana, naudas plūsmas 

aprēķins (budţets, bilance) 

Prot analizēt organizāciju kā ekonomisku un 

sociālu sistēmu, izmantojot kritiskās domāšanas 

tehnoloģijas; identificēt problēmas, izvēlēties 

adekvātas problēmu izpētes metodes, veikt 

izpēti, analizēt iegūto informāciju un izstrādāt 

attīstības projektus, izprotot kvalitātes sistēmu 

nozīmi; 

Izprot, kā veidojas finansu uzskaites sistēma, 

naudas plūsma, ilgtermiľa ieguldījumi un 

apgrozāmie līdzekļi  

Izstrādā personāla attīstības stratēģiju un vada to, 

ievērojot ekonomikas attīstības likumsakarības, 

Latvijā un Eiropā; ievērojot kvalitātes sistēmu 

prasības;  

Plāno personāla politiku, ievērojot naudas plūsmas 

aprēķinus organizācijā (budţets, bilance, ilgtermiľa 

ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi); 

 

Personāla vadība 

uzľēmējdarbības 

vadības kontekstā 

Personāla vadības vieta uzľēmējdarbības 

stratēģijā, veiksmīgas vadības pamati, 

cilvēkresursu un cilvēkkapitāla nozīme 

uzľēmumā efektivitātes nodrošināšanā, 

personāla vadības funkciju nozīme 

uzľēmuma mērķu sasniegšanā, 

mūţizglītības nozīme personāla potenciāla 

attīstībā; drošas un ergonomiskas darba 

vides nosacījumi  

Izprot personāla vadības funkciju īstenošanas 

virzienus un metodes, prot veikt SVID analīzi; 

Izprot lietišķās komunikācijas un lietišķās 

etiķetes prasības vadības procesos; 

Prot analizēt ētikas kategorijas attieksmē pret 

sevi un sabiedrību; 

Izprot personāla vadītāja profesionālās ētikas 

principus 

 

Vada personāla plānošanu, atlasi, adaptāciju, darba 

rezultātu novērtēšanu, karjeras plānošanu, 

motivācijas un mācību sistēmu izstrādi, ievērojot 

personāla vadītāja profesijas standarta prasības, 

korporatīvās sociālās atbildības principus, personāla 

vadītāja profesionālās ētikas prasības  

Tiesības Tiesību (civiltiesības, administratīvās, 

krimināltiesības) kā sabiedrības fenomena 

saistība ar uzľēmējdarbību un personāla 

vadību, tiesību nozīme procesu regulēšanā;  

Darba likumdošana un darba drošības 

noteikumi 

Prot analizēt darba situācijas, saskatot 

tiesiskuma un prettiesiskuma aspektus; 

Izprot personāla vadītāja amata kompetences 

robeţas darba likumdošanas un darba drošības 

jautājumu risināšanā; 

Izprot lietvedības dokumentu izstrādes un 

glabāšanas normatīvo aktu prasības; 

Prot izveidot amatu aprakstus, darba līgumu 

Personāla vadības funkciju īstenošanas procesā 

ievēro savas kompetences robeţās likumdošanas 

prasības; īsteno nepieciešamības gadījumā vidutāja 

lomu darba devēju un  

darba ľēmēju diskusijās par darba likumdošanas 

jautājumiem 

Komunikācija un 

informācijas 

tehnoloģijas 

Informācijas aprite uzľēmumā, 

starppersonu komunikācijas veidošanās 

nosacījumi, sabiedrisko attiecību 

veidošanas nosacījumi;  

Prot pieľemt lēmumus, prezentēt, argumentēt 

savu viedokli;  

Izprot stereotipu un komunikācijas barjeru 

nozīmi vadības procesos; 

Spēj produktīvi sadarboties ar valsts, privātajām un 

sabiedriskajām organizācijām personāla vadības 

projektu risināšanā; 

Lieto valodas izteiksmes līdzekļus mutvārdos un 
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Valodas kultūras nozīme vadībā;  

Informācijas tehnoloģiju nozīme personāla 

vadības funkciju īstenošanā; 

Svešvalodu zināšanas 

Prot izmantot informācijas tehnoloģijas datu 

ieguvē, apstrādē un analīzē, prezentāciju 

sagatavošanā; 

Pārzina personāla vadības informācijas sistēmas, 

spēj novērtēt informācijas sistēmu nozīmi 

uzľēmuma stratēģijas īstenošana; 

Prot plānot sanāksmes, preses konferences, 

intervijas, diskusijas; 

Brīvi pārvalda divas svešvalodas 

rakstos atbilstoši literārās valodas normām; 

Izmanto savā darbā personāla vadības informācijas 

sistēmas, ievērojot to kvalitātes un drošības 

kritērijus; 

Informācijas ieguvē, analīzē un prezentēšanā 

izmanto informācijas tehnoloģijas; 

Izmantojot svešvalodu zināšanas produktīvi veido 

sadarbību ar ārzemju partneriem, spēj prezentēt sava 

darba rezultātus un apmainīties ar pieredzi 

Starptautiskos kongresos, konferencēs, semināros  

Psiholoģija Personības attīstības nosacījumi, personības 

struktūra: apzinātais, neapzinātais, 

vajadzības, motīvi, vērtības, personības 

faktoru nozīme darba vidē; profesiju 

psiholoģija, cilvēka funkcionālo stāvokļu 

saistība ar darba produktivitāti; psiholoģijas 

atziľu nozīme organizācijas vadīšanā: darba 

motivācija, lojalitāte, līderība, grupu 

vadīšana, stresa faktori organizācijās; 

organizācijas kultūras veidošana  

Prot novērot un izskaidrot cilvēku uzvedību 

darba vietā;  

Izprot psiholoģiskā atbalsta darbiniekiem 

nepieciešamību un tā veidošanas iespējas; 

Prot analizēt profesiju un amatu psiholoģiskos 

nosacījumus; 

Prot organizēt lietišķās spēles un mācību 

nodarbības, izvēloties daudzveidīgus, situācijai 

atbilstošus paľēmienus; 

Izprot sevis pilnveidošanas nepieciešamību un 

spēj izvēlēties pilnveidošanas metodes; 

Izprot personāla vadītāja lomu psiholoģiskās 

labsajūtas veicināšanā organizācijā  

Pieľem mūţizglītību kā būtisku nosacījumu 

profesionālajā pilnveidē, aktīvi un pastāvīgi iesaistās 

mūţizglītības pasākumos; 

Ievēro psiholoģijas atziľas par cilvēka uzvedību 

nosakošajiem faktoriem personāla atlases, darba 

rezultātu novērtēšanas, personāla potenciāla 

attīstības plānošanas un vadīšanas procesos; 

konfliktu risināšanā; 

Izstrādā motivācijas, lojalitātes programmas 
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4. pielikums. Studiju kursu sadalījums pa studiju semestriem 

 

                                      Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

    

 

                              Vadības un ekonomikas nodaļa 

   

  

                             Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

    

 

  Personāla vadība (42345)  
 

 

Studiju  plāns  (nepilna laika klātienes studijas) 

 

 

Studiju kurss 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss Pārbaudījums 

K
o

n
ta

k
ts

tu
n

d
a

s 

Kredītpunkti Atbildīgā 

katedra 
 

2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 2014./2015. 2015. (semestris) 

    
1
.s

em
es

tr
is

 

  
2
.s

em
es

tr
is

 

  
3
.s

em
es

tr
is

 

  
4
.s

em
es

tr
is

 

  
5
.s

em
es

tr
is

 

  
6
.s

em
es

tr
is

 

  
7
.s

em
es

tr
is

 

  
8
.s

em
es

tr
is

 

  
9
.s

em
es

tr
is

 

Ie
sk

ai
te

 

E
k

sā
m

en
s 

A
iz

st
āv

ēš
an

a 

Kopā kredītpunkti 17 14 17 19 18 20 18 18 16         160 
 

Vispārizglītojošie studiju kursi                           20 
 

Lietišķā komunikācija un etiķete 2 2               1. 2.     4 Izglītības un 

sociālās 

psiholoģijas 

Loģika 2                 

  

1     2 Vispārējās 

pedagoģijas 

Filozofijas pamati   2               

  

2     2 Vispārējās 

pedagoģijas 

Latviešu valodas kultūras jautājumi 2                 
  

1     2 Valodu 

Sociālpsiholoģiskais treniľš         2         

5 

      2 Izglītības un 

sociālās 

psiholoģijas 
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Socioloģija     
  

2         
    

4   
  

2 Uzľēmējdarbības 

Svešvaloda profesijā 2 4               1 2     6 Valodu 

Nozares teorētiskie pamatkursi                           36 
 

Personāla vadība 
  2   2 4 2       2,4,5 6     

10 Vadībzinātľu 

Uzľēmējdarbības tiesību pamati     2               3     2 Uzľēmējdarbības 

Ekonomika     4               3     4 Uzľēmējdarbības 

Menedţmenta pamati       4             4     4 Vadībzinātľu 

Sociālā psiholoģija     3               3     3 Izglītības un 

sociālās 

psiholoģijas 

Informācijas tehnoloģijas personāla 

vadītāja darbā 

2 4               1 2     6 Informātikas un 

dabaszinību 

katedra 

Pētnieciskā darba metodes   3                 2     3 Skolas 

pedagoģijas 

Organizāciju un vadības psiholoģija             2 2   7 8     4 Izglītības un 

sociālās 

psiholoģijas 

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

                          
60 

 

Darba psiholoģija (ar integrētu 

studiju darbu)         3 2       5 6     5 
Izglītības un 

sociālās 

psiholoģijas 

Finanšu un vadības grāmatvedības 

pamati 

    2 2           

3 

4     4  

Uzľēmējdarbības 

Personāla attīstības metodes               4   

  

8     4 Izglītības un 

sociālās 

psiholoģijas 

Biznesa angļu valoda         3 2       5 6     5 Valodu 

Statistika     2 2           3 4     4 Uzľēmējdarbības 
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Projektu vadība     2               3     2 Vadībzinātľu 

Kvalitātes vadība             2       7     2 Vadībzinātľu 

Lietvedība personāla vadītāja darbā 3                   1     3 Uzľēmējdarbības 

Personāla informācijas sistēmas             4     

  

7     4 Informātikas un 

dabaszinību 

katedra 

Profesionālā ētika personāla vadībā           4       6       4 Vadībzinātľu 

Civilā un darba aizsardzība       4             4     4 Informātikas un 

dabaszinību 

katedra 

Darba likumdošana         2           5     2 Uzľēmējdarbības 

Sabiedriskās attiecības                 2 9       2 Izglītības un 

sociālās 

pedagoģijas 

Nodarbinātība Latvijā un Eiropas 

Savienībā 

            2     7       2 Uzľēmējdarbības 

Otrā svešvaloda             2 2 2 7,8 9     6 Valodu 

Studiju darbs personāla vadībā       3               4   2 Vadībzinātľu 

Studiju darbs personāla vadībā           4           6   3 Vadībzinātľu 

Brīvās izvēles kursi     
2 

    
2 2 

    3,6,7       6  

Prakse                           26  

Prakse personāla lietvedībā 4                     1   4 Uzľēmējdarbības 

Daţādu organizāciju personāla daļu 

darba novērošanas un salīdzināšanas 

prakse 

  

  

  

  4 

4 4 

  

      5,6,7   

12 

Vadībzinātľu 

Kvalifikācijas prakse               10       8   
10 

Vadībzinātľu 

Valsts noslēguma pārbaudījums                           12  

Bakalaura darbs 

                12     9   12 Vadībzinātľu 
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5. pielikums. Pārejas perioda studiju plāni 
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6.pielikums. Prakšu nolikums 

 

APSTIPRINĀTS    

Vadības un ekonomikas 

nodaļas  Domes sēdē  

2009. gada . 31. augustā.  

Protokols Nr. 7 

  

 

 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 

AKADĒMIJA 
 

 

 

Profesionālā bakalaura 

 studiju programma ―Personāla vadība‖ 

 

 

 

 

Prakses nolikums 

Nepilna laika studijās 

2009. gads 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 

AKADĒMIJA 
 

Profesionālā bakalaura  

studiju programma ―Personāla vadība‖ 

Aktīvās prakses programma 

Nepilna laika studijās 

 

 

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS  

 

1. Studiju prakses  veids, mērķis, uzdevumi un apjoms  

 

 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā studiju programmā ―Personāla 

vadība‖ 26 kredītpunktus realizē, veicot aktīvo praksi. Tā ir procesuāla un ilgst no 1. 

kursa  līdz 4. kursam. Četru studiju gadu laikā students saľem novērtējumu par trīs 

daţādām praksēm:  

1. „Prakse personāla lietvedībā‖ - 4 kredītpunkti, 

2.  „Daţādu organizāciju personāldaļu darba novērošanas un  salīdzināšanas prakse‖ – 

12 kredītpunkti,  

3.  „Kvalifikācijas prakse‖- 10 kredītpunkti. 

 

Prakšu mērķis ir praktiski nostiprināt studiju procesā apgūtās zināšanas un veicināt 

personāla vadītāja kompetenču apgūšanu.  

 

Uzdevumi ir: 

 Sekmēt studentu vispusīgu sagatavošanu personāla vadītāja darbam. 

 Veicināt nākamās profesijas kompetenču apgūšanu. 

 Iegūt  nepieciešamos materiālus un gatavoties diplomdarba izstrādāšanai. 

 Praksē novērtēt savu atbildību, sagatavotību un piemērotību izvēlētajai 

profesijai.  

 Pilnveidot saskarsmes prasmes un iemaľas. 

  

2. Atbildīgās personas par studentu norīkošanu studiju praksē  

 

Pirms došanās praksē prakses vadītājs iepazīstina studentus ar katras prakses 

mērķi un prakses uzdevumiem. Prakses uzdevumi izvirzīti tā, lai mudinātu studentu domāt, 

darboties papildus, vākt  un sistematizēt materiālus tālākam darbam un pašizglītībai. 

Prakses uzdevumu izpildē students var radoši izteikt savu personību, attieksmes, intereses, 

zināšanas, prasmes un iemaľas. 

Students saskaľo ar RPIVA VEN nodaļas vadītāju (Rīgā) vai filiāles vadītāju 

(RPIVA filiālēs) prakses devēju, lai tas atbilstu studiju programmā definētajiem prakses 

uzdevumu kritērijiem un saľem akadēmijas norīkojumu prakses iziešanai. 

 

 

3. Studiju prakšu vadītāju pienākumi un tiesības 

 

Prakses vadītājs ir atbildīgs par studentu iepazīstināšanu ar prakšu nolikumu, 

kvalitatīvu konsultāciju sniegšanu prakses norises laikā un pamatot vērtējuma un 
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atgriezeniskās saites sniegšanu par paveikto studenta darbu. Prakšu noslēgumā 

prakses vadītājs organizācijā raksta vērtējumu – atsauksmi par studenta profesionālo 

sagatavotību un attieksmi pret veicamajiem darba pienākumiem. 

 

4. Studiju praksē esošo studentu pienākumi un tiesības 

 

Pirms došanās praksē students noskaidro, vai organizācijā ir personāla vadītājs 

un/vai personāla daļa un iepazīstas ar personāla vadītāju, iepazīstina to ar prakses mērķiem 

un uzdevumiem kā arī vienojas par prakses gaitu un iepazīstas ar organizācijas darba 

specifiku. Šis process uzskatāms par vienu no prakses realizācijas noteikumiem, kas 

apliecina spēju dibināt kontaktus, apliecina patstāvību un uzľēmību, kas nepieciešama 

kvalifikācijas iegūšanai.  

Prakses veikšanas nosacījumi: prakses ilgums 26 nedēļas (26 kredītpunkti). Praksi 

students veic pēc tam, kad ir noklausījies un sekmīgi nokārtojis attiecīgos studiju kursus. 

Prakses vietu students izvēlas pats pēc saviem ieskatiem, izvēloties iestādi vai uzľēmumu, 

atbilstoši specialitātes profilam. Arī akadēmija studentam var piedāvāt prakses vietu.  

Prakses „Personāla lietvedībā‖, „Daţādu organizāciju personāldaļu darba 

novērošanas un  salīdzināšanas‖ prakses un „Kvalifikācijas‖ prakses uzdevumi tiek 

izsniegti visiem studentiem centralizēti, tie pieejami akadēmijas informācijas sistēmās un 

tos izstrādā programmas direktors un apstiprina Vadības un ekonomikas nodaļas domes 

sēdē.  

Students koordinē prakses līguma starp prakses devēju un augstskolu noslēgšanu. 

Prakses laikā studentam ir iespējams pārbaudīt un izmantot mācību procesā iegūtās 

teorētiskās zināšanas, veicināt izpratni par personāla vadītāja amata mērķi organizācijā, 

apgūt pamatiemaľas personāla vadītāja amatam, kā arī sākt gatavoties kvalifikācijas 

iegūšanai un diplomdarba izstrādei. Katra nākošā prakse balstās uz iepriekšējā praksē 

iegūto pieredzi, atziľām un zināšanu bāzes, katra nākamā ir iepriekšējās prakses 

turpinājums. 

     Prakses uzdevumu vispusīgai veikšanai nepieciešams izmantot mācību laikā iegūtās 

zināšanas. No uzdevumu izpildes kvalitātes, rezultātu analīzes, pašvērtējuma un prakses 

vadītāja vērtējuma atkarīgs prakses kopējais vērtējums un studenta profesionālais 

ieguvums. Bez visu prakšu sekmīgas ieskaitīšanas studentiem nebūs iespējams kārtot 

kvalifikācijas eksāmenu un iegūt II. līmeľa augstāko profesionālo izglītību apliecinošu 

dokumentu. 

 

5. Studiju prakses norises gaita – skat. atbilstoši katras prakses nolikumam 

 

6. Studiju prakses  dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas termiņi. 

 

Nedēļas laikā pēc prakses beigām students iesniedz prakses atskaiti RPIVA 

Vadības un ekonomikas nodaļā.  

 

7. Studiju prakses  pārraudzības, analīzes un novērtēšanas sistēma. 

 

Prakses atskaite tiek recenzēta, students praksi aizstāv komisijai. Studentu prakses 

darbu ar diferencētu atzīmi 10 ballu sistēmā novērtē pamatojoties uz: 

1. Saľemtais vērtējums prakses vietā (pievienots prakses atskaitei) – 20% 

2. Prakses atskaites saturs un studenta sniegums praksi aizstāvot – 80% 

2.1. uzdevumu veikšanas kvalitāte; 

2.2. darba sistemātiskums; 
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2.3. iegūto rezultātu interpretācija un secinājumi; 

2.4. prakses atskaites noformēšana; 

2.5. pievienoto papildmateriālu daudzums un satura kvalitāte; 

2.6. pašanalīzes saturs; 

2.7. prakses vadītāja vērtējums (atsauksme); 

2.8. prakses aizstāvēšana. 

(Prakses prezentācijā vērtē atbildes uz uzdotajiem jautājumiem; spēju pamatot, 

argumentēt, paskaidrot; vizuālo materiālu izmantošanu prezentācijas laikā; valodas 

kultūru u.c.) 

 

Prakses studentam dod iespēju sagatavoties personāla vadītāja darbam, pārbaudīt vai 

students profesionāli tam ir gatavs un piemērots. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 

Rīgā, Imantas 7. līnija 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss; 67808034 

  

APSTIPRINĀTS 

Vadības un ekonomikas 

nodaļas Domē 

Rīgā, 2009.gada 31.augustā 

Protokols Nr.7 

 

Prakses apraksts 

 

1. Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Personnel management 

2. Prakses veids Prakse personāla lietvedībā 

3. Prakses apjoms (KP, ECTS) 4KP (6 ECTS) 

4. Prakses sadalījums semestros nepilna 

laika klātienes studijās 

1. semestris 

5. Prakses apraksta autors (i)  Mg.psych. S. Enkuzena 

Dr.paed. N. Sautiľš 

 

 

Students saskaņo ar RPIVA VEN nodaļas vadītāju (Rīgā) vai filiāles vadītāju (RPIVA 

filiālēs) prakses devēju, kas atbilst studiju programmā definētajiem prakses uzdevumu 

kritērijiem un saņem akadēmijas norīkojumu prakses iziešanai. 

Students koordinē prakses līguma starp prakses devēju un augstskolu noslēgšanu. 

 

6. Prakses mērķis - dot iespēju topošajiem personāla vadītājiem veidot un 

attīstīt praktiskas iemaľas personāla dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā, 

pievēršot uzmanību tam, kā, pamatojoties uz LR un ES likumdošanu pareizi 

jānoformē dokumenti, kā notiek šo dokumentu reģistrācija, apgrozība un 

kontrole. 

 

7. Prakses uzdevumi: 

4 nedēļas 1. semestrī 

 

1. Iepazīties un izprast uzľēmuma misiju un mērķus. 

2. Iepazīties ar organizācijas struktūru, darba drošības un  iekšējās kārtības 

noteikumiem. 

3. Iepazīties ar dokumentu reģistrācijas, apgrozības un kontroles kārtību personāla 

daļā. 

4. Sagatavot pierakstus par divās nedēļās veiktajiem uzdevumiem un novērojumiem.  

5. Attīstīt prasmi izstrādāt un noformēt personāla dokumentus.  

6. Attīstīt prasmes lietišķā stila tekstu rediģēšanā un noformēšanā ar datoru. 

7. Sagatavot rakstisku atskaiti par īstenoto prakses programmu. 

 

8. Prakses saturs 

1. Iepazīties un izprast uzľēmuma misiju un mērķus, 

2. Iepazīties ar organizācijas struktūru, darba drošības un  iekšējās kārtības 

noteikumiem: students veic uzľēmuma organizācijas vispārēju raksturojumu 
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(uzľēmuma nosaukums, darbības stratēģija un mērķi); raksturo uzľēmuma lielumu 

un struktūru (uzľēmuma struktūru attēlot vizuāli); pēta un apraksta uzľēmuma 

darbinieku pakļautību un mijiedarbību; izlasa iekšējās kārtības un darba drošības 

noteikumus uzľēmumā, sniedz par to saturu komentārus. 

 

3. Iepazīties ar dokumentu reģistrācijas, apgrozības un kontroles kārtību personāla 

daļā: students veic uzľēmuma dokumentu plūsmas novērošanu un analīzi, mācās 

atsevišķu dokumentu noformēšanas veidus, iepazītas ar personāla dokumentu 

atvasinājumu noformēšanu, lai tie iegūtu juridisku spēku (kopiju, izrakstu, 

norakstu, dublikātu sagatavošana, noformēšana), iepazītas ar personāla atlases 

procesu organizēšanas un norises dokumentēšanu. Ja uzľēmumā personālvadības 

procesi ir datorizēti, students iepazītas ar šīs programmas iespējām un analizē tās 

priekšrocības un trūkumus. Students iepazītas ar personāla dokumentu 

sagatavošanu un nodošanu arhīvā 

4. Attīstīt prasmi izstrādāt un noformēt personāla dokumentus – studentam jāmācās un 

jāpraktizē daţādu personāla lietvedības dokumentu sagatavošana un noformēšana - 

darba līgumi, rīkojumi par darba un atpūtas laika noteikšanu, lietvedība 

atvaļinājuma jautājumos, darbinieku apbalvošanas un sodīšanas noformēšana, 

lietvedība darba līguma izbeigšanas un uzteikuma gadījumos, darba izpildes 

pieľemšanas un nodošanas akti, komandējuma dokumentācijas noformēšana, 

personāla lietu izveide, darba samaksas un darbā atjaunošanas lietvedība u.c.  

 

5. Attīstīt prasmes lietišķā stila tekstu rediģēšanā un noformēšanā ar datoru – 

studentam patstāvīgi jāveic daţādu tekstu sastādīšana, daţādu citu tekstu 

rediģēšana, cenšoties pēc iespējas labāk pilnveidot datorprasmi dokumentu 

noformēšanā. 

 

6. Sagatavot rakstisku atskaiti par īstenoto prakses programmu, apkopojot uzņēmumā  

iegūto informāciju. Atskaiti noformē atbilstoši studentu patstāvīgo darbu 

noformēšanas standartiem, iekļaujot atbildes uz visiem minētajiem punktiem. 
 

 

Studentu ievērībai! 
Studentam jārespektē uzņēmuma/iestādes darba noteikumi, jāievēro 

konfidencialitātes prasības, ētikas normas.  

 Studentam, veicot praktiskos uzdevumus, jāprot salīdzināt, secināt, raksturot un 

analizēt, saskatīt teorētisko atziľu saistību ar praktisko darbību. 

Ja prakses uzľēmuma/iestādes specifisku iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt kādu 

no uzdevumiem, vienojoties ar prakses uzľēmuma/iestādes vadītāju, students var veikt 

līdzīga satura uzdevu. 

 

Prakses atskaites saturs: 

1. Titullapa. 

2. Satura rādītājs. 

3. Prakses uzdevumu izpildes izklāsts. 

4. Studenta prakses pašnovērtējums (skat.1.pielikumu). 

5. Prakses uzņēmuma vērtējums, - norādīt studenta veikumu, pozitīvos sasniegumus 

prakses laikā, novērtēt studenta attieksmi un aktivitāti. Raksturot studenta 

atbilstību personāla vadītāja amatam. Nosaukt kompetences, kuras jāpilnveido. 

Prakses vērtējums izsakāms 10 ballu skalā, apliecināms ar parakstu un zīmogu. 
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6. Izmantotās literatūras un informāciju avotu saraksts. 

Prakses atskaite jāiesniedz prakses vadītāja noteiktajā termiľā.  

 

Noslēguma konferencē katrs students uzstājas ar ziľojumu 7 - 10 min. Konferencē var 

iepazīties ar katra studenta prakses dokumentiem, to saturu. 

 

9. Prasības kredītpunktu iegūšanai  

1. Izpildīti visi prakses uzdevumi. 

2. Norādītajā laikā iesniegta prakses atskaite. 

3. Piedalīšanās prakses aizstāvēšanas noslēguma konferencē. 

 

10. Prakses vērtēšanas sistēma 

1.Saľemtais vērtējums prakses vietā (pievienots prakses atskaitei) – 20% 

2.Prakses atskaites saturs un studenta sniegums praksi aizstāvot – 80% 

2.1. uzdevumu veikšanas kvalitāte; 

2.2. darba sistemātiskums; 

2.3. iegūto rezultātu interpretācija un secinājumi; 

2.4. prakses atskaites noformēšana; 

2.5. pievienoto papildmateriālu daudzums un satura kvalitāte; 

2.6. pašanalīzes saturs; 

2.7. prakses vadītāja vērtējums (atsauksme); 

2.8. Prakses aizstāvēšana noslēguma konferencē. 

(Prakses prezentācijā vērtē atbildes uz uzdotajiem jautājumiem; spēju pamatot, 

argumentēt, paskaidrot; vizuālo materiālu izmantošanu prezentācijas laikā; valodas 

kultūru u.c.) 

 

 

 

Programmas direktore Signe Enkuzena 
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1. pielikums  

 

Prakses pašnovērtējuma paraugs 

 

(studentam ieteicams pašnovērtējumu sniegt aprakstoši, novērtējot savu veikumu un 

norādot vēlamās turpmākās darbības)  

1.Prakses uzdevumu (saskaľā ar aprakstu) izpildes novērtējums. 

 

 

 

 

2.Galvenās teorijas atziľas, kuras apstiprinājās praktiskajā darbībā un pieredzē prakses 

laikā. 

 

 

 

 

 

3.Sadarbība ar prakses vadītāju un uzľēmuma personālu . 

 

 

 

 

4.Praksē apgūtās praktiskās darbības prasmes ( kādas, kur). 

 

 

 

 

 

 

5.Personīgo īpašību atbilstība darbam ar personālu. 

 

 

 

 

6.Ierosinājumi turpmākai prakses organizācijai, prakses saturam. 

 

 

 

 

 

 

 

Studenta paraksts_______________ 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 

Rīgā, Imantas 7. līnija 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss; 67808034 

 

  

APSTIPRINĀTS 

Vadības un ekonomikas 

nodaļas Domē 

Rīgā, 2009.gada 31.augustā 

Protokols Nr.7 

Prakses apraksts 

 

1. Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Personnel management 

2. Prakses veids Dažādu organizāciju* personāldaļu 

darba novērošanas un  salīdzināšanas 

prakse 

3. Prakses apjoms (KP, ECTS)  12 KP (16 ECTS) 

4. Prakses sadalījums semestros nepilna 

laika klātienes studijās 

5.,6. un 7 semestris 

5. Prakses apraksta autors (i)  Mg.psych S. Enkuzena 

 

 

Students saskaņo ar RPIVA VEN nodaļas vadītāju (Rīgā) vai filiāles vadītāju (RPIVA 

filiālēs) prakses devēju, kas atbilst studiju programmā definētajiem prakses uzdevumu 

kritērijiem un saņem akadēmijas norīkojumu prakses iziešanai. 

Students koordinē prakses līguma starp prakses devēju un augstskolu noslēgšanu. 

 

6. Prakses mērķis ir nostiprināt topošajam personāla vadītājam izpratni par personāla 

daļas darbību un mērķiem, atšķirībām to funkcijās, atkarībā no organizācijas veida. Veidot 

un attīstīt iemaľas personāla vadībā, kā asistentam, piedaloties personāla daļas darbā 

daţādās organizācijās. 

 

7. Prakses uzdevumi: 

1. Izvēlēties trīs daţādas organizācijas prakses veikšanai. 

2. Katrā no organizācijām:   

2.1. Iepazīties ar organizācijas struktūru un personāla vadības vietu tajā. 

2.2. Noskaidrot personāla daļas funkcijas un iepazīties ar personāldaļas 

darbinieku amata aprakstiem un to atbilstību realitātei. 

2.3. Iepazīties ar personāla plānošanas  principiem uzľēmumā. 

a) darba apraksti (pienākumi, tiesības); 

b) kompetenču modeļi; 

c) darba izvērtēšanas metodes un darbinieka veikuma novērtēšana. 

2.4. Iepazīties ar karjeras plānošu, izglītības (izglītošanas) sistēmu. 

2.5.Iepazīties ar personāla atlases veidiem un metodēm  

2.6.Pastāvīgi veikt piezīmes un izveidot detalizētu pārskatu par prakses 

programmas 2. punkta uzdevumiem. 

 
*Daţādas organizācijas – jebkāda veida trīs atšķirīgas organizācijas; pēc lieluma - mazs, vidējs vai liels uzľēmums; pēc darbības veida  - 

raţošanas vai servisa uzľēmums; pēc statusa valsts, privātais sektors vai nevalstiska organizācija.  
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     3.  Sagatavot rakstisku atskaiti par īstenoto prakses programmu visās trijās 

organizācijās, salīdzinot personāla daļu darbu. 

 

8. Prakses saturs 

1. Izvēlēties trīs daţādas organizācijas prakses veikšanai – katrā prakses posmā 

students iepazīstas ar atšķirīgu organizāciju. Izvēles kritērijiem jāsaskan ar prakses 

nosacījumiem – organizācijās noris personāla vadības funkcijas un organizācijas ir 

daţādas pēc to statusa, darbības veida un darbinieku skaita 

2. Katrā no organizācijām:   

- Iepazīties ar organizācijas struktūru un personāla vadības vietu tajā – students 

raksturo uzľēmuma lielumu un struktūru (uzľēmuma struktūru attēlot vizuāli); pēta 

un apraksta uzľēmuma darbinieku pakļautību un mijiedarbību, īpaši izceļot un 

analizējot personāla vadības vietu tajā. 

- Noskaidrot personāla daļas funkcijas un iepazīties ar personāldaļas darbinieku 

amata aprakstiem un to atbilstību realitātei – students raksturo personāla daļas 

funkcijas , lomu un atbildību organizācijas darbībā, pēta personāla vadības darba 

pievienoto vērtību organizācijas darbībā, students iepazīstas ar personāla daļas 

darbinieku amata aprakstiem, novēro personāla daļas darbinieku veikumu un 

pienākumus ikdienā, students salīdzina amata aprakstus ar ikdienas pienākumiem. 

- Iepazīties ar personāla plānošanas  principiem uzľēmumā – students raksturo 

personāla plānošanas soļus uzľēmumā, kā tiek sastādīti amata apraksti. Analizē, 

kādi punkti tiek iekļauti amata aprakstos, vai un kādi kompetenču modeļi ir 

izstrādāti uzľēmumā, kā tie tiek lietoti. Students apraksta darbinieku snieguma 

izvērtēšanas procedūru un metodes  

- Iepazīties ar karjeras plānošu, izglītības (izglītošanas) sistēmu – students  iepazīstas 

ar personāla, individuālo un grupu apmācību vajadzību noteikšanu un realizēšanu, 

pēta vai organizācijā notiek darbinieku karjeras plānošana, analizē pēc kādiem 

principiem tā tiek veikta 

- Iepazīties ar personāla atlases veidiem un metodēm – students novēro personāla 

atlases procedūru uzľēmumā, raksturo personāla atlases veidus un metodes, izvērtē 

personāla atlases norises procesu no vakances līdz darbinieka pieľemšanai darbā.  

- Pastāvīgi veikt piezīmes un izveidot detalizētu pārskatu par prakses programmas 2. 

punkta uzdevumiem. 

3. Sagatavot rakstisku atskaiti par īstenoto prakses programmu visās trijās    

organizācijās, salīdzinot personāla daļu darbu. – students apkopo visās trijās prakses 

daļās iegūto informāciju, veic tās šķirošanu, klasificēšanu un salīdzināšanu  triju 

organizāciju kontekstā. Apraksta un salīdzina personāla vadības procesus 3 atšķirīgās 

organizācijās Atskaiti noformē atbilstoši studentu patstāvīgo darbu noformēšanas 

standartiem, iekļaujot atbildes uz visiem minētajiem punktiem. 
 

 

Studentu ievērībai! 
Studentam jārespektē uzņēmuma/iestādes darba noteikumi, jāievēro 

konfidencialitātes prasības, ētikas normas.  

 Studentam, veicot praktiskos uzdevumus, jāprot salīdzināt, secināt, raksturot un 

analizēt, saskatīt teorētisko atziľu saistību ar praktisko darbību. 

Ja prakses uzľēmuma/iestādes specifisku iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt kādu 

no uzdevumiem, vienojoties ar prakses uzľēmuma/iestādes vadītāju, students var veikt 

līdzīga satura uzdevu. 
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Prakses atskaites saturs: 

1. Titullapa. 

2. Satura rādītājs. 

3. prakses programmu uzdevumu izpilde ar praktiskiem piemēriem  

4. salīdzinošā analīze un secinājumi, 

5. pielikumi ar personālvadības dokumentiem (kuri nav konfidenciāli). 

6. Studenta prakses pašnovērtējums (skat.1.pielikumu). 

7. Prakses uzņēmuma vērtējums-norādot studenta veikumu, pozitīvos sasniegumus 

prakses laikā, novērtējot studenta attieksmi un aktivitāti. Raksturot studenta 

atbilstību personāla vadītāja amatam. Nosaukt kompetences, kuras jāpilnveido. 

Prakses vērtējums izsakāms 10 ballu skalā, apliecināms ar parakstu un zīmogu. 

8. Izmantotās literatūras un informāciju avotu saraksts. 

Prakses atskaite jāiesniedz akadēmijas prakses vadītāja noteiktajā termiľā.  

 

Noslēguma konferencē katrs students uzstājas ar ziľojumu 7 - 10 min. Konferencē var 

iepazīties ar katra studenta prakses dokumentiem, to saturu. 

 

9. Prasības kredītpunktu iegūšanai  

4. Izpildīti visi prakses uzdevumi. 

5. Norādītajā laikā iesniegta prakses atskaite. 

6. Piedalīšanās prakses aizstāvēšanas noslēguma konferencē. 

 

10. Prakses vērtēšanas sistēma 

1.Saľemtais vērtējums prakses vietā (pievienots prakses atskaitei) – 20% 

2.Prakses atskaites saturs un studenta sniegums praksi aizstāvot – 80% 

2.1. uzdevumu veikšanas kvalitāte; 

2.2. darba sistemātiskums; 

2.3. iegūto rezultātu interpretācija un secinājumi; 

2.4. prakses atskaites noformēšana; 

2.5. pievienoto papildmateriālu daudzums un satura kvalitāte; 

2.6. pašanalīzes saturs; 

2.7. prakses vadītāja vērtējums (atsauksme); 

2.8. Prakses aizstāvēšana noslēguma konferencē. 

(Prakses prezentācijā vērtē atbildes uz uzdotajiem jautājumiem; spēju pamatot, 

argumentēt, paskaidrot; vizuālo materiālu izmantošanu prezentācijas laikā; valodas 

kultūru u.c.) 

 

 

 

Programmas direktore       Signe Enkuzena
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1. pielikums  

 

Prakses pašnovērtējuma paraugs 

(studentam ieteicams pašnovērtējumu sniegt aprakstoši, novērtējot savu veikumu un 

norādot vēlamās turpmākās darbības)  

1.Prakses uzdevumu (saskaľā ar aprakstu) izpildes novērtējums. 

 

 

 

 

2.Galvenās teorijas atziľas, kuras apstiprinājās praktiskajā darbībā un pieredzē prakses 

laikā. 

 

 

 

 

 

3.Sadarbība ar prakses vadītāju un uzľēmuma personālu . 

 

 

 

 

4.Praksē apgūtās praktiskās darbības prasmes ( kādas, kur). 

 

 

 

 

 

 

5.Personīgo īpašību atbilstība darbam ar personālu. 

 

 

 

 

6.Ierosinājumi turpmākai prakses organizācijai, prakses saturam. 

 

 

 

 

 

 

 

Studenta paraksts_______________ 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 

Rīgā, Imantas 7. līnija 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss; 67808034 

 

APSTIPRINĀTS 

Vadības un ekonomikas 

nodaļas Domē 

Rīgā, 2009.gada 31.augustā 

Protokols Nr.7 

 

 

Prakses apraksts 

 

1. Studiju programmas nosaukums 
Personāla vadība 

Personnel Management 

2. Prakses veids Kvalifikācijas prakse 

3. Prakses apjoms (KP, ECTS) 10KP (15 ECTS) 

4. Prakses sadalījums semestros pilna 

laika studijās  
 

5. Prakses sadalījums semestros nepilna 

laika studijās (ja atšķiras no punkta 4) 
8. semestris 

6. Prakses apraksta autors (i)  

Mg. psych. Signe Enkuzena 

Mg. Psych. Baiba Skrauce 

Mg. Soc. Agita Miķelsone 

 

 

7. Prakses mērķis: ir attīstīt un nostiprināt prasmes organizācijas personāla vadības 

procesa analīzē, izmantojot visos studiju gados iegūtās teorētiskās zināšanas un iemaľas, 

lai nodrošinātu organizācijas personāla vadības procesa efektīvāku darbību.  

8.  Prakses uzdevumi:  

1. Izvēlēties prakses uzľēmumu. 

2. Noskaidrot un izprast uzľēmuma misiju un mērķus, iepazīties ar konkrētā 

uzľēmuma organizatorisko struktūru. 

3. Iepazīties ar likumdošanas, normatīvajiem aktiem, kas ir saistoši konkrētās 

organizācijas darbībai, un ir būtiski, vadot darbu ar personālu. 

4. Izprast personāla vadības (nodaļas) vietu un nozīmi organizācijā, analizējot 

personāla vadības mērķus un uzdevumus organizācijā, aprakstot personāla 

nodaļas darbinieku pienākumus un atbildību. 

5. Veikt vispārēju personāla vadības funkciju novērtējumu uzľēmumā, sadarbībā 

ar prakses vadītāju noteikt nepilnības to funkcionēšanā. Veikt personāla vadības 

SVID analīzi. 

6. Izvēlēties vienu no personāla vadības procesiem vai funkcijām, kurā 

organizācija vēlas veikt uzlabojumus. Iepazīties ar aktuālu teorētisko literatūru 

par iespējām pilnveidot un attīstīt to atbilstoši organizācijas vajadzībām. 

Prakses atskaitē iekļaut teorētisko pamatojumu. 

7. Izveidot iespējamo pasākumu kompleksu (darbības plāns) nepilnību novēršanai, 

saskaľojot to ar prakses vadītāju. 

8. Kopā ar prakses vadītāju atbilstoši saskaľotajam plānam, veikt personāla 

vadības funkciju koriģējošās darbības. 
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9. Izdarīt secinājumus par pasākumu kompleksa ieviešanu uzľēmuma personāla 

vadības procesa pilnveidošanai. 

10. Sagatavot rakstisku atskaiti par īstenoto prakses programmu. 

 

9. Prakses saturs: Praksi students veic pēc tam, kad ir noklausījies un sekmīgi 

nokārtojis studiju kursu „Personāla vadība‖, izpildījis prakses lietvedībā un daţādu 

organizāciju personāla daļu darba novērošanas un salīdzināšanas prakses 

uzdevumus un sekmīgi tos prezentējis prakses atskaites aizstāvēšanā. Prakses 

uzdevumu vispusīgai veikšanai nepieciešams izmantot studiju kursā „Personāla 

lietvedība‖ iegūtās zināšanas. 

 

1. Uzdevuma ietvaros studentam jāizvēlas prakses organizācija, iepriekš rūpīgi 

iepazīstoties ar prakses uzdevumiem, paredzot, ka kvalifikācijas prakses darba 

uzdevumu  īstenošanas priekšnosacījums ir laba  sadarbība  ar prakses uzľēmuma 

pārstāvi. Prakses vadītājam jeb darbaudzinātājam no prakses uzľēmuma pilnībā 

jāizprot prakses uzdevumi un jābūt gatavam studentam sniegt atbalstu  to 

realizācijā.  

 

2. Uzdevuma ietvaros studentam jānoskaidro organizācijas darbības forma, 

jāiepazīstas ar organizācijas darbības veidu. Studentam jānoskaidro, kurā nozarē 

organizācija darbojas. Jāiepazīstas un jānoskaidro darbinieku izpratne par 

organizācijas mērķiem un misiju. Atrodoties prakses organizācijā, studentam ir 

jānoskaidro  struktūras  īpatnības, jāattēlo tās grafiski. 
 

 

3. Studentam ir jāiepazīstas ar likumdošanas normatīvajiem aktiem, kas saistoši 

organizācijas darbībai un ir būtiski, vadot organizācijas darbu ar personālu. 

 

4. Uzdevuma ietvaros jāanalizē personāla vadības (nodaļas) vietu un nozīmi 

organizācijā, atklājot personāla vadības mērķus un uzdevumus organizācijā, 

aprakstot personāla nodaļas darbinieku pienākumus un atbildību, novērojot to darba 

pienākumu izpildi un sadarbību ar citām struktūrvienībām organizācijā. 
 

 

5. Jāveic organizācijas personāla vadības funkciju vispārējs novērtējums  

- Studentam jāiepazīstas un jānovērtē organizācijas augstākā līmeľa 

vadītāja darbības principus un pienākumu deleģēšanas mehānismu, 

īstenojot vadīšanas funkcijas, atainojot, kā vadītājs nodrošina uzľēmuma 

plānošanas procesa īstenošanu, plānu saskaľošanu starp struktūrvienībām 

un plāna izpildes kontroli. 

- Jāiepazīstas ar organizācijas darba organizēšanas principiem, analizējot, 

kas ir atbildīgs par šī procesa nodrošināšanu un kontroli struktūrvienībās 

un darba organizēšanas procesa saskaľošanu organizācijā kopumā.  

- Iepazīstoties ar personāla plānošanas, atlases, darbā ievadīšanas, 

darbinieku  motivēšanas un apmācību  funkcijām, ar personāla 

novērtēšanas, motivēšanas un personāla lietvedības funkcijām, studentam 

jāizvērtē to sistemātiskums un  atbilstība organizācijas vajadzībām. 

Studentam ir jāsaprot un prakses atskaitē jāizklāsta katras personāla 

vadības funkcijas principi – vai tā darbojas kā sistēma, vai tai ir haotisks 

raksturs.  
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- Studentam jānovērtē personāla vadības funkciju realizācijas atbilstība 

organizācijas mērķiem. Studentam prakses atskaitē ir jāizklāsta un 

jāpamato savs vērtējums par visu personāla vadības funkciju darbības 

priekšrocībām un trūkumiem.  

- Students uzdevuma izpildē veic pilnu organizācijā realizēto personāla 

vadības procesu analīzi, veic SVID (Stiprās puses, Vājās puses, Iespējas, 

Draudi) personāla vadības procesam organizācijā. 

 

6. Uzdevuma ietvaros students kopā ar prakses vadītāju, kurš pārstāv prakses 

organizāciju, izvēlas vienu no personāla vadības procesiem vai funkcijām, kurā 

organizācija vēlas veikt uzlabojumus.  Students definē izvēles pamatojumu. 

Students iepazīstas ar aktuālu teorētisko literatūru par šo jautājumu, meklē 

informācijas avotos atbildes par iespējām pilnveidot un attīstīt to atbilstoši 

organizācijas vajadzībām. Prakses atskaitē iekļaut teorētisko pamatojumu. 

 

7. Students izstrādā  iespējamo pasākumu kompleksu jeb darbības plānu nepilnību 

novēršanai. Darbības plānā tiek norādīti soļi, darbības, nepieciešamie resursi, 

termiľi un atbildīgās personas. Students saskaľo pasākumu plānu  ar prakses 

vadītāju, izstrādā to līdz apstiprināšanai. 
 

8. Ja organizācija dod atļauju, uzdevuma izpildē students kopā ar prakses vadītāju 

atbilstoši saskaľotajam plānam, veic personāla vadības funkciju koriģējošās 

darbības. Analizē katru izpildes soli, pieraksta grūtības, novēro personāla reakcijas. 

Analizē veiksmīgos procesa soļus. 
 

9. Darbības plāna īstenošanas laikā konstatēto informāciju students analizē, izdara 

secinājumus par pasākumu kompleksa ieviešanas lietderīgumu uzľēmuma 

personāla vadības procesa pilnveidošanai. 

 

10. Students sagatavo prakses atskaiti, apkopojot uzľēmumā iegūto informāciju. 

Atskaiti noformē atbilstoši studentu patstāvīgo darbu noformēšanas standartiem, 

iekļaujot atbildes uz visiem minētajiem punktiem. 

 

Studentu ievērībai! 
Studentam jārespektē uzņēmuma/iestādes darba noteikumi, jāievēro 

konfidencialitātes prasības, ētikas normas.  

 Studentam, veicot praktiskos uzdevumus, jāprot salīdzināt, secināt, raksturot un 

analizēt, saskatīt teorētisko atziľu saistību ar praktisko darbību. 

Ja prakses uzľēmuma/iestādes specifisku iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt kādu 

no uzdevumiem, vienojoties ar prakses uzľēmuma/iestādes vadītāju, students var veikt 

līdzīga satura uzdevu. 

 

Prakses atskaites saturs: 

1. Titullapa. 

2. Satura rādītājs. 

3. prakses programmu uzdevumu izpilde ar praktiskiem piemēriem  

4. salīdzinošā analīze un secinājumi, 

5. pielikumi ar personālvadības dokumentiem (kuri nav konfidenciāli). 

6. Studenta prakses pašnovērtējums (skat.1.pielikumu). 

7. Prakses uzņēmuma vērtējums-norādot studenta veikumu, pozitīvos sasniegumus 

prakses laikā, novērtējot studenta attieksmi un aktivitāti. Raksturot studenta 
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atbilstību personāla vadītāja amatam. Nosaukt kompetences, kuras jāpilnveido. 

Prakses vērtējums izsakāms 10 ballu skalā, apliecināms ar parakstu un zīmogu. 

8. Izmantotās literatūras un informāciju avotu saraksts. 

Prakses atskaite jāiesniedz akadēmijas prakses vadītāja noteiktajā termiľā.  

 

Prakses aizstāvēšanā katrs students uzstājas ar ziľojumu 7 - 10 min. Prakses atskaites 

saturs ir pieejamas ikvienam RPIVA studentam un docētājam. 

 

9. Prasības kredītpunktu iegūšanai  

1. Izpildīti visi prakses uzdevumi. 

2. Norādītajā laikā iesniegta prakses atskaite. 

3. Piedalīšanās prakses aizstāvēšanas noslēguma konferencē. 

 

10. Prakses vērtēšanas sistēma 

1.Saľemtais vērtējums prakses vietā (pievienots prakses atskaitei) – 20% 

2.Prakses atskaites saturs un studenta sniegums praksi aizstāvot – 80% 

a. uzdevumu veikšanas kvalitāte; 

b. darba sistemātiskums; 

c. iegūto rezultātu interpretācija un secinājumi; 

d. prakses atskaites noformēšana; 

e. pievienoto papildmateriālu daudzums un satura kvalitāte; 

f. pašanalīzes saturs; 

g. prakses vadītāja vērtējums (atsauksme); 

h. prakses aizstāvēšana komisijai. 

 

(Prakses prezentācijā vērtē atbildes uz uzdotajiem jautājumiem; spēju pamatot, 

argumentēt, paskaidrot; vizuālo materiālu izmantošanu prezentācijas laikā; valodas 

kultūru u.c.) 

 

 

 

 

 

Programmas direktore       Signe Enkuzena  
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7. pielikums. Studiju programmas dokumentācijas un studiju procesa 

organizācijas atbildīgo struktūrvienību sadalījums 

N.r.p. Rekomendējošo materiālu 

nosaukums 

Atrašanās vieta Atbildīgais 

1. Licence un akreditācijas lapa Prorektora kabinets R.Spalva 

2. Studiju programma Prorektora kabinets R.Spalva 

3. Studiju plāni Studiju daļa I. Kaļķe 

4. Studiju kursu aprakstu oriģināli Katedrās, VEN Katedru vadītāji, S. 

Enkuzena 

5. Docētāju CV oriģināli Personāla nodaļa un 

katedras 

R. Bogdāne, 

katedru vadītāji 

6. Prakšu līgumi Lietvedības nodaļa I. Miķelsone 

7. Prakses dokumenti, studentu 

prakšu atskaites 

Studiju programmas 

direktora kabinets 

S. Enkuzena 

8. Studentu pētnieciskie darbi Katedra Katedru vadītāji 

9. Noslēgumu darbu temati VEN Dome  

10. Noslēguma pārbaudījumu darbi  Katedra, filiāles Katedru un filiāļu 

vadītāji 

11. Docētāju un studentu 

konferenču materiāli 

Katedru zinātniskā darba plāni 

un atskaites 

RPIVA zinātniskās pētniecības 

projektu iesniegumi un 

atskaites 

Zinātľu daļa S.Madalāne 

12. Docētāju izstrādātie studiju 

materiāli 

Katedrās, studiju 

programmas direktora 

kabinets 

Katedru vadītāji,  

S. Enkuzena 

13. Studentu patstāvīgie darbi  Pie studiju kursu 

docētājiem un 

studentiem 

Atbilstošās 

metodiskās 

komisijas vadītājs 

14. Sadarbības līgumi un 

vienošanās ar mācību un citām 

iestādēm 

Lietvedības nodaļa I. Miķelsone 

15. Aptauju materiāli VEN I. Jansone 

16. RPIVA dokumenti (Senāta 

lēmumi, nolikumi) 

Pie Senāta 

dokumentācijas 

N. Sautiľš 
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8. pielikums. Apliecinājums studiju programmas likvidācijas 

gadījumā 
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9. pielikums. Nozīmīgākie realizētie projekti programmas 

pastāvēšanas periodā 

Nosaukums Dalībnieki Finansētājs 
Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 

„Zinātnes infrastruktūras nodrošināšana un attīstība 

augstskolā‖ projekts „Personāla vadības zinātnes un 

prakses attīstība Latvijā un pasaulē‖, 2006. – 2007. 

Lasmane A, Enkuzena, S., Miķelsone A., 

Krustozoliľa I. (2008.). Studiju materiāls „Pētījumu 

cilvēkresursu vadībā metodoloģija‖ (izstrādāts 

projekta „Cilvēkresursu vadības pētījumu 

metodoloģijas attīstība‖ ietvaros, atrodas Zinātnes 

daļā un VEN), studentiem pieejams arī elektroniski.  

 

 

 

Mg.psych. Signe 

Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce, 

Mg.sc.oec. Agita 

Miķelsone, Dr. 

psych. Anita 

Lasmane 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 

„Zinātnes infrastruktūras nodrošināšana un attīstība 

augstskolā‖ projekts „Cilvēkresursu vadības pētījumu 

metodoloģijas attīstība‖, projekta kods 0018, 2007. 

Lasmane A, Enkuzena, S., Miķelsone A. (2007.). 

Studiju materiāls „Personāla vadības zinātnes 

attīstības tendences Latvijā, Eiropas Savienībā un 

pasaulē‖ (izstrādāts projekta „Personāla vadības 

zinātnes attīstības tendences Latvijā, Eiropas 

Savienībā un pasaulē‖ ietvaros, atrodas Zinātnes daļā 

un VEN); studentiem pieejams arī elektroniski. 

 

Mg.psych. Signe 

Enkuzena, Mg.psych. 

Baiba Skrauce, 

Mg.sc.oec. Agita 

Miķelsone, Dr. psych. 

Anita Lasmane 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

„Tehniskā palīdzība NVO un pašvaldību kapacitātes 

stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu 

ieviešanai‖, 2006.  

Mg.psych. Signe 

Enkuzena 

Eiropas Sociālais 

fonds 

ESF nacionālās programmas projekts 

‖Karjerizglītības nodrošinājums izglītības sistēmā‖ 

(KIPNIS), 2007. 

Dr. paed. Zenta Anspoka ESF valsts aģentūra, 

„Profesionālās 

izglītības aģentūra‖ 

ESF Sociālās integrācijas fonda projekts „Motivācijas 

programmas sociālās atstumtības riska grupām 

Jēkabpils rajonā‖ sadarbībā ar biedrību „Lauku 

partnerība Sēlija‖ un Karjeras izvēles valsts aģentūru. 

Ekspertu darbs – nodarbību vadīšana. 

Izstrādāts mācību materiāls „Personības attīstība‖ (90 

lpp.), 2007. 

Dr.psych. Anita Lasmane; 

Mg. psych. Signe 

Enkuzena 

Eiropas Sociālais 

fonds 

Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta 

„Trešais tēva dēls‖ ietvaros Valsts aģentūras 

„Kultūras informācijas sistēmas‖ un Datorzinību 

centra projekts „Mūţizglītības aktuālās problēmas un 

bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā‖. Nodarbību 

vadīšana, 2008. 

Dr.psych. Anita Lasmane Latvijas valsts un Bila 

& Melindas Geitsu 

fonda līdzfinansējums 

Eiropas Sociālā fonda Granta shēma „Konsultācijas 

un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai‖, 2006. 

Dr. paed. Nils Sautiľš Eiropas Sociālais 

fonds 

Allaţu pagasta projekts „Allaţu pagasts mācās 

izmantot ES Sociālā fonda piedāvātās iespējas‖, 2007.  

Dr. paed. Nils Sautiľš Allaţu pagasta 

pašvaldība 

Eksperta – vērtētāja darbs Eiropas Kopienas 

Mūţizglītības programmas ietvaros iesniegto 

decentralizēto projektu izskatīšanā, 2007. – 2008. 

Dr. paed. Nils Sautiľš Akadēmisko 

programmu aģentūra 

Ergonomika darba vidē un profesijas izvēles kritēriji 

un prioritātes, 2006. 

Dr. chem. Jānis Gedrovics  

LZP, RPIVA 
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PHARE 2003 „Profesionālās izglītības un 

tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas 

reģionos‖. Projekta sagatavošana un īstenošana. 

Mācību programmu eksperts.  

 

Dr.oec. S.Jēgere  

„Ekonomikas teorijas virtuālais variants‖, 2007. (Vadītājs: J.Liepiľš, 

dalībnieki: J.Virţbickis, 

I.Krustozoliľa, I.Germane, 

I.Bērziľa, D.Līduma) 

IZM 

RPIVA akadēmiskā personāla svešvalodu 

kompetences profesionālajā darbībā (e – izglītības 

sistēmas izveide), 2007. 

Dr. paed. M. Kaltigina, 

Mg. ing. I. Urpena 

IZM 

Latvijas pedagoģijas augstskolu mācībspēku 

profesionālās kompetences pilnveide zinātniski 

pētnieciskajā jomā, 2007. 

 

Mg. ing. I. Urpena IZM 

ESF un Invalīdu un viľu draugu apvienības 

„Apeirons‖ apmācība „Eiropas sociālā fonda projektu 

sagatavošana, īstenošana, vadība‖, projekta nr. 

VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0123/34 

(2006.gads) Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL 

projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana‖ 

aktivitāte 9.1., 2005.-2006. 

ESF projekts „Jauniešu ar speciālām vajadzībām 

apmācība dekoratora palīga profesijā‖, 2006.  

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta 

„Profesionālās orientācijas plānošanas pasākumu 

attīstība SIC‖, 2005.- 2006. 

Mg. psych. A. Kauliľa Eiropas Sociālais 

fonds 

 

 

 

 

 

Eiropas Sociālais 

fonds 

 

 

 

 

 

Eiropas Sociālais 

fonds 

Vadīšanas profesionālās kompetences veidošanās 

studentiem RPIVA IZM finansēts projekts, 2007. 

 

Ivars Muzis IZM, RPIVA 
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10. pielikums. 5. kursa studentu diplomdarbu darbu tēmas un vadītāji 

Nr.p.k. Uzvārds Vārds Tēmas nosaukums Darba vadītājs 

1.  Bezdelīga Liene 
„Darbinieku personu lietu sistēmas izveide, uzturēšana un uzglabāšana uzľēmumā „ X”” 

" Development, maintenance and storage  of personnel individual files in enterprise „X‖‖. 

 

Agita Miķelsone 

2.  Brokāne Linda 
„Personāla karjeras attīstības plāna izveide uzľēmumā „ X”  2010. -2013. gadam” „Personal career 

development plan creation in an enterprise „ X‖ for period  2010 -2013‖ 
Nils Sautiľš 

3.  Butkus Daiga 
„Organizācijas iekšējās komunikācijas efektivitātes kritēriji un tās kāpināšana uzľēmumā „ X”  

” The efficiciency criteria and it's raisement (increasement) of  internal communication in company 

"X" 

Nils Sautiľš 

4.  Galvanovska Ilze 

„Personāla pozitīvas pašizjūtas faktoru integrācija „X” uzľēmuma motivācijas sistēmā” Integration 

of personnel(positive)self-esteem factors in motivation system 

of enterprise „X‖ 

Anita Lasmane 

5.  Gulbe-Leimane Estere 
„Personāla novērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana iestādē „X””  
„Personnel assessment system development and introduction in enterprise „ X‖. 

Agita Miķelsone 

6.  Jankovska Agnese 
„Personāla mainības cēloľi un to profilakses iespējas uzľēmumā „X””  

The reasons  of  personnel turnover  and a possibile prophylaxis in enterprise „ X‖ . 
Anita Lasmane 

7.  Neimane Sirje 
„Personāla atlases metodoloģijas izstrāde atlases procesos mūsdienu pakalpojumu uzľēmumos”  
"Development of HR selection criteria for modern services companies". 

Anita Lasmane 

8.  Ozoliľa Inita 
„Iekšējās komunikācijas sistēmas izstrāde apmierinātības ar darbu kāpināšanai uzľēmumā VSIA 

„Centrs” 2010. -2013. gadam.” Developing the system of  inner communication  to increase job 

satisfaction in State Ltd.  "Centre'" for period  2010 -2013. 

Anita Lasmane 

9.  
Preinberga-

Jarohoviča 
Sanita 

„Pozitīvās domāšanas elementu iestrāde apmierinātības ar darbu veicināšanai uzľēmumā „ X”” 

"Introducing elements of positive thinking to encourage job satisfaction in the enterprise "X"". 
Agita Mīķelsone 

10.  Serģe Inga 
„Darbinieku motivācijas sistēma un tās pilnveidošanas iespējas uzľēmumā „X”” 

Employees‘ motivation system and its development possibilities in enterprise X 
Anita Lasmane 

11.  Tininisa Ieva 

„Klientu apmierinātība ar „X”  iestādes klientu apkalpošanas centra darbības rezultātu un tās 

kāpināšanas iespējas 2010. -2013. gadam” 

Customer satisfaction with the customer service operating results and possible escalation of the results for 

for period  2010 -2013 '' 

Anita Lasmane 

12.  Zīle Liene 

’’Personāla vadības sistēmas analīze un tās attīstības plāna izveide uzľēmumā„ X”  2010. -2013. 

gadam’’ 

''Personnel management system analysis and its development plan creation in an enterprise" X" for period  

2010 -2013 ' 

Anita Lasmane 
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11. pielikums. Programmas realizācijas iespējas Cēsu un Kuldīgas 

filiālēs 

 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 

AKADĒMIJA 

KULDĪGAS FILIĀLE 
Reģ.Nr.4144002304 

Kalna ielā 19, Kuldīgā, LV–3301 

Tālr.63323495, tālr./fakss 63323457, e–pasts kuldiga@rpiva.lv 

 

Pamatojums par studiju programmas „ Personāla vadība” 

nepieciešamību RPIVA Kuldīgas filiālē 

 

Personālvadība vienmēr būs vajadzīga jebkurā uzľēmumā, jo cilvēku 

resursi nekad nebūs aizvietojami. Jebkurā uzľēmumā ir darbinieku atlases 

problēmas. Lai no tā izvairītos, katrā uzľēmumā ir jābūt personālvadītājam 

vai personālvadības nodaļai. Tādejādi uzľēmumā šī nodaļa vai vadītājs var 

atlasīt visaugstākās kvalitātes speciālistus un uzľēmuma darbība tādā veidā 

tikai iegūs, gan ar labiem un kvalificētiem darbiniekiem, gan ar peļľas 

paaugstināšanos, gan ar kvalitatīvu organizācijas kultūru darba vietā. 

Kuldīgas novadā personālvadības funkcijas galvenokārt tiek īstenotas 

valsts un pašvaldības iestādēs, mazāk tās tiek īstenotas uzľēmumos un 

privātās iestādēs. Novadā nozīmīgākās ekonomikas nozares ir 

mazumtirdzniecība, auto pakalpojumi, rezerves daļu tirdzniecība, serviss, 

apkope, remonti, būvniecība un saistītā uzľēmējdarbība, nekustamo īpašumu 

apsaimniekošana, noma un tirdzniecība, kokapstrāde, sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumi. 

Studentu pētījumi liecina, ka daţkārt uzľēmumos nenotiek nekāda 

personāla plānošana. Ir izstrādāti uzľēmuma mērķi, toties nav stingri definēta 

stratēģija, kas saistās ar personāla plānošanu. Aptaujājot uzľēmuma vadītājus, 

viľi atzīst, ka šādi speciālisti ir nepieciešami, bet vēlētos, lai tie būtu 

kvalificēti un ar nepieciešamajām zināšanām personālvadībā, jo šodien 

neviens uzľēmuma vadītājs vairs nevar ieguldīt laiku cilvēku apmācībā, bet 

vēlas jau „gatavu produktu‖.  

Aptaujātie iestāţu un uzľēmumu vadītāji apliecināja, ka šāda studiju 

programma palīdzētu  Kurzemes reģionā atrisināt problēmas cilvēkresursu 

vadīšanā jebkurā iestādē. 

 

 

RPIVA Kuldīgas filiāles vadītāja    R.Karloviča 
 

10.12.2009. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 

AKADĒMIJA 

CĒSU FILIĀLE 

Reģ. Nr. 4444002305 
Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis, LV–4100, 

Tālr. 64122479, 64107039, fakss 64127479, mob. 26437549, e–

pasts: cesis@rpiva.lv 

 

Pamatojums par studiju programmas „Personāla vadība” 

nepieciešamību RPIVA Cēsu filiālē 
 

RPIVA Cēsu filiāle jau 15 gadus gatavo pieprasītus profesionāļus darba 

tirgum Vidzemes reģionā (gan skolotājus, gan psihologus, gan uzľēmējus, 

gan personāla vadītājus), kopējais absolventu skaits tuvojas jau pusotram 

tūkstotim. 

  Patreizējā ekonomiskā situācija reģionā no jebkura uzľēmuma un tā 

vadītāju prasa skaidri formulēt nākotnes vīziju un, strādājot tai, mācoties un 

virzoties uz priekšu, pamudināt arī citus darīt to pašu. To izdarīt nevar viens 

vadītājs, būtiska loma ir personāla vadītājam, kurš rūpējas lai darba devējs 

būtu apmierināts ar darbinieku un otrādi, kurš var sniegt konsultācijas darba 

attiecību un likumdošanas jautājumos, kurš mērķtiecīgi organizē darbinieku 

apmācību, lai panāktu biznesam vēlamo rezultātu. Šiem profesionāļiem 

intensīvi jākontaktējas gan ar vadītāju, gan darbiniekiem, tāpēc nepieciešamas 

zināšanas, ekonomikā, vadībā, psiholoģijā un jāpiemīt spējai klausīties, 

empātijai, emocionālai inteliģencei, tolerancei un diplomātijai. 

RPIVA Cēsu filiāles absolventi līdz šim veiksmīgi atraduši darba 

iespējas gan lielākos, gan mazākos uzľēmumos un iestādēs, kas saistīti ar 

lauksaimniecību, celtniecību, meţizstrādi, kokapstrādi, tūrismu un daudzām 

citām jomām. Vidzemes reģiona uzľēmēji, iestāţu vadītāji ir gatavi eksistēt 

pastāvīgi mainīgā vidē, lai uzľēmumi un iestādes kļūtu arvien 

konkurentspējīgāki, atslēga tam – spēja mainīties un nopietni mācīties. 

Uzskatu, ka studiju programmai „Personāla vadība‖  ir pamats atvērt 

RPIVA Cēsu filiālē  arī nākotnē. 

RPIVA Cēsu filiāles vadītāja M. Raudziľa 

 

 

10.12.2009. 
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12. pielikums. Aptaujas anketu paraugi 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

STUDENTU APTAUJAS ANKETA  

 Aptaujas mērķis ir rast iespēju iepazīties ar studentu vērtējumu par konkrētu studiju programmu un docētāju 

darba kvalitāti 2008./09.studiju gada pavasara semestrī. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs studiju procesa 

pilnveidošanai. Lai aizpildītu aptaujas anketu, nepieciešamas tikai dažas minūtes. Jūsu atbildes individuāli 

netiks izvērtētas, tās tiks apskatītas tikai apstrādātā veidā kopā ar citu studentu atbildēm. Komentāriem jābūt 

konstruktīviem un patiesiem.  

I  Studiju programmas izvēles ietekmējošie faktori. 

1. Kas Jūs pamudināja izvēlēties šo studiju programmu: 

A  pats (-i) izraudzījos; 

B  vecāki; 

C  draugi, paziľas; 

D  skolotāji; 

E  profesionāļi; 

F  informācija atvērto durvju dienās; 

G  cits variants _________________________________________________________________. 

II Studiju procesa organizācija un materiāli tehniskais nodrošinājums. 

2. Lūdzu, novērtējiet katru faktoru 4 ballu sistēmā 

(4 – ļoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;  ja Jums ir grūti izšķirties, izmantojiet simbolu ” -„): 

 izvēle studēt RPIVA;  

 studiju programma (studiju kursu saraksts un apjoms);  

 nodarbību plānojums un nodarbību organizācija;  

 auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums;  

 studentu nodrošinājums ar literatūru, izdales materiāliem u.c. metodiskajiem 

līdzekļiem; 

 

 iespēja izmantot datorklases un internetu.  

III Demokrātijas principu ievērošana augstskolā. 

3. Kā Jūs vērtējat savas iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē:  

A  uzskatu, ka šādu iespēju praktiski nav; 

B  šādas iespējas ir, taču līdz šim neesmu tās izmantojis (-usi); 

C  zinu savas tiesības un tās aktīvi izmantoju. 

4. Kā Jūs vērtējat savu līdzdarbību studentu pašpārvaldē: 

A  aktīvi iesaistos pašpārvaldes procesos; 

B  esmu informēts (-a) par šādu iespēju, taču nepiedalos; 

C  neesmu informēts (-a) par to. 

5.  Kā Jūs vērtējat sadarbību ar programmas direktori? Lūdzu, novērtējiet šo faktoru 4 ballu skalā 

  (4 – ļoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;  ja Jums ir grūti izšķirties, izmantojiet simbolu ” -„): 

 _____________________ 
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6. Kā Jūs novērtētu administrācijas un citu darbinieku attieksmi pret studentiem? Lūdzu  novērtējiet šo 

faktoru 4 ballu sistēmā  

(4 – ļoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1 – vāji;  ja Jums ir grūti izšķirties, izmantojiet simbolu ” –„): 

Paldies par atsaucību! 



120 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 

STUDIJU PROGRAMMA       PERSONĀLA VADĪBA 

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA (2009.) 
Lūdzam Jūsu vērtējumu par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju 

programmas Personāla vadība darbību!  

Anketas tiks izmantotas studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai! 

 

1. Kurā gadā absolvējāt RPIVA? 

_______________________________________________________________________________

___ 

2. Ja turpināt studijas, lūdzu, uzrakstiet mācību iestādes nosaukumu un izvēlēto specialitāti: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

3. Ja strādājat, lūdzu, norādiet darba vietu un ieľemamo amatu 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

Lūdzu, novērtējiet studiju procesa kvalitāti, atzīmējot nepieciešamo vērtējumu!  

 

4. Sniegto teorētisko un praktisko 

zināšanu kvalitāte: 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

5. Mācību spēku profesionalitāte: 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

6. Materiāli tehniskās bāzes 

nodrošinājums: 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

 

7. Lūdzu, miniet galvenos ieguvumus studiju laikā: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

8. Vai Jūsu pašreizējā profesionālā darbība ir saistīta ar izvēlēto profesiju augstskolā? 

    Jā __                       Nē __  Daļēji __ 

 

9. Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidošanai: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

10. Vai Jūs turpināt sadarbību ar augstskolu?  
 

     Jā __                       Nē __ 

11. Ja Jūs turpināt sadarbību ar augstskolu, miniet, kādā veidā: 

 

__  piedalos zinātniskajās konferencēs; 

 

__ piedāvāju prakses vietas RPIVA studentiem; 

 

__ cits variants__________________________________________________________. 

Paldies par atsaucību! 



121 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKAKDĒMIJA 

STUDIJU PROGRAMMA      PERSONĀLA VADĪBA 

APTAUJAS ANKETA DARBA DEVĒJIEM (2009.) 
Lūdzam Jūsu vērtējumu par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas absolventa darbību Jūsu 

uzľēmumā! 

Lūdzu, novērtējiet sava darbinieka prasmes, atzīmējot nepieciešamo vērtējumu! Anketas tiks izmantotas 

studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai! 

1. Vai jūs apmierina darbinieka profesionālā sagatavotība darbam? 

    

Izcila__                       Apmierinoša__                          Neapmierinoša__ 

2. Vai Jūsu darbinieks ir pietiekoši kompetents, veicot darba pienākumus? 

    

 Jā __                      Nē __ 

3. Darbinieka komunikācijas 

prasmes 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

4. Darbinieka spēja pielietot 

akadēmijas studiju procesā iegūtās 

teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaľas 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

5. Darbinieka spēja analizēt procesus 

darba vidē un pieľemt lēmumus 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

6. Darbinieka prasme strādāt komandā 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

7. Darbinieka prasme efektīvi plānot 

un organizēt savu darbu 

 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

8. Darbinieka vēlme apgūt jaunas 

zināšanas 

augsts līmenis  4__    3__    2__    1__     zems līmenis 

 

 

9. Jūsu ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 

 

 

 

10. Kādas tālākizglītības iespējas Jūs ieteiktu un atbalstītu: 

 

___ kursus, seminārus 

(kādus?)________________________________________________________ 

 

___ profesionālās studijas (kādā 

virzienā?)_______________________________________________ 

 

___ studijas maģistrantūrā (kādā 

virzienā?)_______________________________________________ 

 

Lūdzu, sniedziet informāciju par sevi  

_______________________________________________________________________________

___ 
 

(vārds, uzvārds, darba vieta, ieľemamais amats)       paraksts___________________ 

Paldies par atsaucību!
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13. pielikums. Programmas docētāju zinātniskie grādi, amati un docējamie studiju kursi 

Nr. 

p.k 

Zinātniskais 

grāds 
Amats   

Docētāja 

Katedra Pamatievēlēšana Studiju Kursi 
vārds uzvārds 

1 Dr.paed profesore   Zenta Anspoka 

Skolas 

pedagoģijas pamatievēlēšana Pētnieciskā darba metodes 

2 Mg.paed lektore   Irisa Berga Valodu pamatievēlēšana 

Angļu valoda profesijā, Biznesa angļu 

valoda 

3 Mg.oec. lektors 

doktorants 

ekonomika Jānis Bisenieks Vadībzinātľu   Ekonomika, Menedzmenta pamati 

4 Mg.sc. Mng. lektore   Irēna Bukrējeva Vadībzinātľu   Kvalitātes vadība 

5 Mg.sc.soc 

lektors, 

asistents   Gustavs Elerts 

Informātikas un 

dabaszinātľu pamatievēlēšana 

Informātika personāla vadītāja darbā, 

Personāla informācijas sistēmas 

6 Mag.psych 

lektore, 

nodaļas 

vad 

doktorants 

vadībzinības Signe  Enkuzena Vadībzinātľu   

Personāla vadība, Organizāciju un 

vadības psiholoģija, Profesionālā 

ētikā personāla vadībā 

7 Dr.paed 

asoc. 

profesore   Beatrise Garjāne 

Vispārīgās 

pedagoģijas pamatievēlēšana 

Latviešu valodas kultūras jautājumi, 

Personāla attīstības metodes 

8 Dr.chem 

asoc.prof, 

vadošais 

pētnieks   Jānis Gedrovics 

Informātikas un 

dabaszinātľu pamatievēlēšana Civilā un darba aizsardzība 

9 Mg.sc.soc. lektore 

doktorante 

ekonomika Līga Jankova Vadībzinātľu pamatievēlēšana Projektu vadība 

10 Dr.oec. 

asoc. 

profesore   Sarmīte Jēgere Uzľēmējdarbības pamatievēlēšana 

Finanšu un vadības grāmatvedības 

pamati, Ekonomika 

11 Mg. Psych 

lektore, 

pētniece 

doktorante 

psiholoģijā Anda Kauliľa 

Izglītības un soc. 

psiholoģijas pamatievēlēšana 

Personāla attīstības metodes, Lietišķā 

komunikācija un etiķete, Saskarsmes 

treniľi 

12 Mg.psych lektore   Gundega Kozlova 

Izglītības un soc. 

psiholoģijas  pamatievēlēšana 

Saskarsmes treniľi, Sociālā 

psiholoģija 
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Nr. 

p.k 

Zinātniskais 

grāds 
Amats   

Docētāja 

Katedra Pamatievēlēšana Studiju Kursi 

vārds uzvārds 

13 Mag.iur lektors   Uvis Kozlovskis Uzľēmējdarbības   

Darba likumdošana, Uzľēmējdarbības 

tiesību pamati 

14 Dr.oec. docente   Silvija Kristapsone 

Izglītības un soc. 

psiholoģijas    Pētnieciskā darba metodes, Statistika 

15 Mg. oec 

lektore, 

nodaļas 

vad 

doktorante 

ekonomika Irēna Krustozoliľa Uzľēmējdarbības pamatievēlēšana 

Nodarbinātība Latvijā un Eiropas 

Savienībā 

16 Dr.philol profesore   Viktorija  Kuzina Valodu pamatievēlēšana Latviešu valodas kultūras jautājumi 

17 Dr. Psych asoc.prof   Anita Lasmane 

Izglītības un soc. 

psiholoģijas  pamatievēlēšana 

Organizāciju un vadības psiholoģija, 

Darba psiholoģija, Sociālā psiholoģija 

18 
Dr.habil. 

Philol profesors   Dace Markus Valodu pamatievēlēšana Latviešu valodas kultūras jautājumi 

19 
Psych.bak, 

Mg sc.soc lektore   Agita Miķelsone Vadībzinību   

Personāla vadība, Organizāciju un 

vadības psiholoģija, Profesionālā 

ētikā personāla vadībā 

20 Dr.paed profesors   Ivars Muzis Vadībzinību pamatievēlēšana Menedţmenta pamati 

21 Mg.sc.soc lektore 

doktorante 

ekonomika Inese Pabērza Uzľēmējdarbības pamatievēlēšana Ekonomika, Socioloģija 

22 Dr. Phylos docents   Oļegs  Pavlovs 

Vispārīgās 

pedagoģijas pamatievēlēšana Filozofija, Loģika 

23 Mg.paed lektore   Inta Ratniece Valodu pamatievēlēšana Angļu valoda profesijā 

24 Dr.paed 

docents, 

pētnieks   Nils  Sautiľš Uzľēmējdarbības pamatievēlēšana Lietvedība personāla vadītāja darbā 

25 Mag.sc.soc lektore 

doktorants 

vadībzinības Velga Simpsone Vadībzinību   

Lietvedība personāla vadītāja darbā, 

Lietišķā komunikācija un etiķete 
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Nr. 

p.k 

Zinātniska

is grāds 
Amats   

Docētāja 

Katedra Pamatievēlēšana Studiju Kursi 

vārds uzvārds 

26 Mg. psych lektore   Baiba Skrauce Vadībzinību pamatievēlēšana 

Personāla vadība, Organizāciju un 

vadības psiholoģija, Profesionālā 

ētikā personāla vadībā 

27 Mg.paed lektore   Sandra Smilga Valodu   Otrā svešvaloda 

28 Mg. sc. ing. lektore   Inese Urpena 

Informātikas un 

dabaszinātľu pamatievēlēšana 

Informātika personāla vadītāja 

darbā, Personāla informācijas 

sistēmas 

29 Mg.sc.soc lektore   Jana Veinberga 

Izglītības un soc. 

psiholoģijas pamatievēlēšana Sabiedriskās attiecības 

30 Dr. Phylos. 

docents, 

vadošais 

pētnieks   Elmārs Vēbers Vadībzinību pamatievēlēšana Projektu vadība 

31 

Dr habil. 

psych,           

Dr oec.  docente   Māra Vidnere 

Izglītības un soc. 

psiholoģijas pamatievēlēšana 

Sociālā psiholoģija, Ekonomika, 

Personāla vadība 

32 Mg.sc.soc lektore 

doktorante 

ekonomika Aija Vīgnere Uzľēmējdarbības pamatievēlēšana 

Finanšu un vadības grāmatvedības 

pamati, Ekonomika 

33 Mg.hmr lektore   Rita Zālīte 

Izglītības un soc. 

psiholoģijas pamatievēlēšana Sabiedriskās attiecības 
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14. pielikums. Pasniedzēju piedāvātās pētniecisko darbu tēmas 

2009./2010. gadam 

Inese Pabērza 

 

1. Vajadzību neierobeţotais raksturs un resursu ierobeţotība. 

2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas analīze. 

3. Latvijas darba tirgus pirms un pēc pievienošanās ES . 

4. Arodbiedrības loma darba tirgū. 

5. Darba tirgus problēmas Latvijā. 

6. Darba tirgus Eiropas Savienībā. 

7. Darba tirgus raksturojošo rādītāju apskats  Baltijas valstīs. 

8. Vācijas darba tirgus analīze. 

9. Kapitāla loma tautsaimniecības attīstībā. 

10. Nodokļu sistēmas attīstība Latvijā. 

11. Latvijas nodokļu sistēma integrējoties ES. 

12. Centrālās bankas monetārās politikas ietekme uz iedzīvotāju labklājību. 

13. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (citu nodokļu vai nodevu) Latvijā ietekme uz 

horizontālo taisnīgumu valstī. 

14. Sociālās apdrošināšanas Latvijā ietekme uz demogrāfisko situāciju valstī. 

15. Sabiedrība kā sociāla sistēma, problēmas un pesrpektīves. 

16. Vadītāja attieksme pret darbinieku iegūto profesionālo izglītību. 

17. Kvalitatīvās pētniecības metodes. Dziļā intervija, grupu diskusija. 

18. Globalizācija. Globālā stratifikācija. Iedzīvotāji. Vide.  

19. Kvantitatīvās pētniecības metodes. Aptauja. 

20. Karjeras maiľas motivācija un iespējas. 

21. Sociālā nevienlīdzība. Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. 

22. Atsvešināšanās fenomens mūsdienu sabiedrībā. 

23. Korporatīvās sociālās atbildības attīstības perspektīves. 

24. Emīls Dirkheims - darbi un paustie uzskati. 

25. Politikas socioloģiskais aspekts. 

26. Emancipētās sievietes loma mūsdienu sabiedrībā. 

27. Feminisma ietekme uz 20.gadsimta politikas teoriju. 

28. Devianta uzvedība: vardarbība kā novirze socializācijas procesā. 
 

Irēna Krustozoliņa 

 

1. Nodarbinātības politika 

2. Uzľēmuma/iestādes reorganizācijas procesi 

3. Uzľēmuma/iestādes attīstības un pilnveidošanas procesi 

4. Uzľēmuma/iestādes stratēģijas 
 

Rita Zālīte un Jana Veinberga 

 

1. Iekšējā komunikācija un darbinieku lojalitāte 

2. Iekšējā komunikācija un darbinieku apmierinātība 

3. Iekšējā komunikācija pārmaiľu procesā 

4. Iekšējā komunikācija un organizācijas kultūra 

5. Komunikācijas instrumentu izmantošana iekšējo konfliktu risināšanā 

6. Komunikācijas prasmju pilnveidošanas treniľi organizācijā 

http://www.atlants.lv/diplomdarbs/latvijas-darba-tirgus-pirms-un-pec-pievienosanas-e-/729442/
http://www.atlants.lv/referats/darba-tirgus-problemas-latvija/601492/
http://www.atlants.lv/referats/darba-tirgus-eiropas-savieniba/938311/
http://www.atlants.lv/referats/darba-tirgus-raksturojoso-raditaju-apskats-baltija-/919098/
http://www.atlants.lv/referats/vacijas-darba-tirgus-analize/749529/
http://www.atlants.lv/referats/vaditaja-attieksme-pret-darbinieku-ieguto-profesio-/702739/
http://www.atlants.lv/konspekts/kvalitativas-petniecibas-metodes-dzila-intervija-g-/934461/
http://www.atlants.lv/konspekts/globalizacija-globala-stratifikacija-iedzivotaji-v-/177172/
http://www.atlants.lv/konspekts/kvantitativas-petniecibas-metodes-aptauja/696618/
http://www.atlants.lv/diplomdarbs/karjeras-mainas-motivacija-un-iespejas/910753/
http://www.atlants.lv/konspekts/sociala-nevienlidziba-sociala-stratifikacija-socia-/301201/
http://www.atlants.lv/konspekts/atsvesinasanas-fenomens-musdienu-sabiedriba/603758/
http://www.atlants.lv/konspekts/emils-dirkheims-darbi-un-paustie-uzskati/302941/
http://www.atlants.lv/konspekts/politikas-sociologiskais-aspekts/130578/
http://www.atlants.lv/referats/feminisma-ietekme-uz-20gadsimta-politikas-teoriju/372567/
http://www.atlants.lv/eseja/devianta-uzvediba-vardarbiba-ka-novirze-socializac-/583118/
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7. Iekšējo pasākumu organizēšana darbinieku informētības, lojalitātes, komandas 

darba veicināšanai. 
 

Inese Urpena 

 

1. IT lietošana X problēmas risināšanā organizācijā 

2. Informācijas sistēmu ieviešana organizācijā kā ... 

3. E- izglītība personāla apmācībā 
 

Jānis Gedrovics 

 

1. Mūsdienīgas darba vides organizācija uzľēmumā/ iestādē 

2. Personāla vadītāja funkcijas darba aizsardzības sistēmas izveidei un uzturēšanai 

uzľēmumā/ iestādē 
 

Silvija Kristapsone 

 

1. Uzľēmuma/iestādes ekonomiskās darbības statistiskā analīze 

2. Statistiskās metodes pētījumu rezultātu apstrādē un analīzē 
 

Ivars Muzis 

 

1. Personāla vadība mūsdienu organizācijā pārmaiľu procesā 

2. Līdervadība un pārvaldība personāla vadītāja darbā 
 

Elmārs Vēbers 

 

1. Projekta vadības komandas veidošana 

2. Projekta komandas veidošanas principi 

3. Projekta vadītāja kompetence 

4. Motivācija projekta komandā 
 

Baiba Skrauce 

 

1. Organizācijas kultūra 

2. Personāla attīstība, apmācības principi uzľēmumā 

3. Darba motivācijas problemātika; apmierinātība ar darbu; darbinieku lojalitāte 

4. Darbinieku darba izpildes novērtēšana 

5. Efektīva personāla atlase 

6. Jauno darbinieku adaptācija uzľēmumā 
 

 

Signe Enkuzena 

 

1. Aprūpētā darba uzteikuma teorija un prakse 

2. Personāla vadība kā ārpakalpojums – biznesa efektivitātes uzlabošanas iespēja 

3. Personāla vadītāja profesijas standarta atbilstība darba devēju prasībām 

 

Agita Miķelsone 

 

1. Personāla vadības procesu atšķirības valsts pārvaldē un uzľēmumos Latvijā  

2. Personāla novērtēšanas kritēriji un to izstrāde uzľēmumā 

3. Personāla  novērtēšanas metoţu priekšrocības un trūkumi 
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4. Krīze, spriedze un organizācija: vadītāja izaicinājums un iespējas  

5. Personāla vadības loma darba organizācijā  

6. Darbinieku un vadītāju materiālā un nemateriālā motivēšana krīzes laikā 

 

 

Anita Lasmane 

 

1. Organizāciju kultūra un organizācijas tēls. 

2. Darba motivācija un apmierinātība ar darbu. 

3. Vērtību un lojalitātes saistība organizācijā. 

4. Profesionāla stresa un profesionālās izdegšanas saistība. 

5. Komunikācija organizācijā. 

6. Pozitīvā organizācija un pozitīvā domāšana organizācijā. 

7. Emocionālās inteliģences izpēte 

8. Vadības un līderības fenomeni.  
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15. pielikums. Līgumi par 1. līmeľa studiju programmās  

eksmatrikulēto  studentu studiju turpināšanu 
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16. pielikums. Apliecinājums par studiju programmas docētāju 

skaitlisko un kvalitatīvo sastāvu 
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17. pielikums. Augstskolas, ar kurām RPIVA ir noslēgti sadarbības 

līgumi 

Valsts/adrese Ārzemju augstskola 

Vācija 

www.tu-bs.de 

Technische Universität Carolo-Wilhelmina 

zu Braunschweig 

Čehija  

www.osu.eu 

 

University of Ostrava 

Spānija 

www.um.es 

Universidad de Murcia 

Somija 

www.joensuu.fi 

University of Joensuu 

Lietuva 

www.ku.lt 

Klaipēdas universitāte 

Lietuva 

www.su.lt 

Šauļu universitāte 

Lietuva 

www.kauko.lt 

Kaunas College 

 

Lietuva Vilnius Pedagogical University 

Lietuva 

www.vdu.lt 

Vytautas Magnus University 

Grieķija 

www.upatras.gr 

University of Patras 

Slovākija 

www.ukf.sk 

Constantine the Philosopher University in 

Nitra 

Slovākija 

www.umb.sk  

Matej Bel university in Banska Bystricta 

Portugāle 

http://www.ipb.pt/ 

Instituto Politecnico da Guarda 

Portugāle 

http://www.eselx.ipl.pt 

Escola Superior de Educacao de Lisboa 

Rumānija 

www.uaic.ro 

Alexsandru Ioan Cuza University of Iasi 

Rumānija 

www.ulbsibiu.ro 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

Turcija 

www.usak.edu.tr/en/genel.php 

Usak University 

Turcija 

www.ibu.edu.tr/en/ 

Abant Izzet Baysal University 

Baltkrievija Maksima Tanka vārdā nosauktā 

Baltkrievijas Valsts pedagoģiskā 

universitāte 

Austrija http://www.phdl.at/  

Norvēģija http://www.uia.no/en , 

Vācija  
http://www.truworld.ca/exchange/worldtogo/ge

rmany/uam.html  

 Latvija, Lietuva www.vdu.lt, 

 Portugāle  
http://www.ualg.pt/index.php?lang=en  

Ukraina  
http://www.4icu.org/reviews/4625.htm  

Privat University College of education of 

the Diocese of Linz, University of Agder, 

University of Applied Management, 

Augstākās izglītības institūts, University of 

Algarve, KROK University, 

http://www.tu-bs.de/
http://www.osu.eu/
http://www.um.es/
http://www.joensuu.fi/
http://www.ku.lt/
http://www.su.lt/
http://www.vdu.lt/
http://www.upatras.gr/
http://www.ukf.sk/
http://www.umb.sk/
http://www.ipb.pt/
http://www.eselx.ipl.pt/
http://www.uaic.ro/
http://www.ulbsibiu.ro/
http://www.usak.edu.tr/en/genel.php
http://www.ibu.edu.tr/en/
http://www.phdl.at/
http://www.uia.no/en
http://www.truworld.ca/exchange/worldtogo/germany/uam.html
http://www.truworld.ca/exchange/worldtogo/germany/uam.html
http://www.vdu.lt/
http://www.ualg.pt/index.php?lang=en
http://www.4icu.org/reviews/4625.htm
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18. pielikums. Studiju programmas docētāju dzīves gājumi 

Curriculum Vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds ZENTA ANSPOKA 

Dzimšanas dati 1952. gada 11. oktobrī 

Adrese Rīgas raj. p.n. Tīraine „ Ceļmalas‖ LV 2138 

Mobilais tālrunis 7912539, 29184091 

E- pasts zenta.anspoka@rpiva.lv  

Izglītība   

Laika periods 1995.-1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas doktore 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

  

Laika periods 1994.-1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistre 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

  

Laika periods 1970.-1975. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Filologs, latviešu valodas un literatūras speciālists 

Izglītības iestādes nosaukums P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte 

  

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 2005.   

Profesija vai ieľemamais amats profesore  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Nozare Pedagoģija  

  

Laika periods 1999. – 2004. 

Profesija vai ieľemamais amats asoc. profesore  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoģija  

  

Laika periods 1999. – 2002. 

Profesija vai ieľemamais amats docente  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoģija  

  

Laika periods 1994.- 1998. 

Profesija vai ieľemamais amats lektore  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Pedagoģija  

  

Laika periods 1978.-1987. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

mailto:zenta.anspoka@rpiva.lv


134 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1. pedagoģiskā skola 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 1987.-1993. 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākā metodiķe 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas PSR Augstākās un vidējās izglītības ministrijas 

Zinātniski metodiskais kabinets 

Nozare Pedagoģija  

  

Laika periods 1975.-1977. 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Nozare Pedagoģija  

  

Laika periods 1972.-1975. 

Profesija vai ieľemamais amats Latviešu valodas un literatūras skolotāja   

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 2. pagarinātās dienas skola 

Nozare Pedagoģija  

Prasmes  

Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 Krievu teicami teicami teicami 

 Angļu labi labi labi 

Datora lietošanas prasmes MS Office, internets 

  

Papildu informācija 

 

 

Kvalifikācijas celšana  

 1. 2009.- lekciju cikls RPIVA akadēmiskajam personālam 

„Mācību metodes un darba organizācijas formas‖. 

2. Kopš 2008.- RPIVA doktorantūras metodiskie 

semināri. 

3. 2006.-2008.- VIKNVA un ESF projekta „Pedagogu 

tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide‖ 

tālākizglītības programma 172 stundu apjomā 

(sertifikāts TLP 031). 

4. 2007.- Valsts valodas komisijas konference „Zinātnes 

valoda- semantiskais aspekts‖. 

5. 2007.- Briseles Eiropas skolā un latviešu sestdienas 

skolā, Luksemburgas Eiropas skolā iepazīšanās ar 

pedagoģisko procesu. 

6. 2007.- Lielbritānijas Derbijas Universitātes Vadības 

studiju centrā staţēšanās par karjeras izglītības 

jautājumiem, zinātniski pētniecisko darbību karjeras 

izglītības jomā. 

7. 2007.- ERASMUS programmas ietvaros lekcijas 

M.Bela Bistricas Universitātē par latviešu valodas 

didaktikas jautājumiem (8 akadēmiskās stundas). 

8. 2007. RPIVA seminārs „Latvijas pedagoģisko 

augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču 

pilnveide zinātniskās pētniecības jomā‖. 
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9. 2007.- IZM ISEC organizētie kursi zinātniskajiem 

mācību literatūras recenzentiem. 

10. 2007.- Tālākizglītības kursi „Latvijas pedagoģisko 

augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču 

pilnveide zinātniskās pētniecības jomā‖ (ESF projekts 

nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0151/0164. 

11. 2006.- Seminārs „Karjeras konsultēšanas metodika‖ 

Rīgā (vad. E. Ertelts, Vācija). 

12. 2006.- Erasmus koordinatoru konference Eracon 2006 

Bolu,  Turcija. 

13. 2006.- Seminārs „Karjeras vadības kvalitātes 

nodrošinājums un vērtēšana‖ Rīgā (vad. D. Hughes, 

Anglija). 

14. 2006.- Seminārs „Multikulturāls karjeras atbalsts un 

konsultēšana‖ Rīgā (vad. M. Launikari, Somija). 

15. 2006.- Seminārs „Konsultēšanas psiholoģija‖ 

Daugavpilī (vad. A. Kapelis, Austrālija). 

16. 2006.- Seminārs „Karjeras izglītības programmas‖ 

Jūrmalā ( vad. P. Plants, Dānija). 

17. 2006.- Seminārs „Karjeras konsultēšanas sistēma Īrijā‖ 

Rīgā ( vad. Grace O Grace, Īrija). 

18. 2005.- Pieredzes apmaiľas vizīte ESF projekta ietvaros 

Īrijā Dublinas Valsts universitātes Triniti koledţā par 

karjeras konsultantu studiju programmas sagatavošanu 

un īstenošanu. 

19. 2005.- Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pārstāvju 

seminārs par karjeras konsultēšanas jautājumiem darba 

tirgū un izglītības iestādēs Viļľas  Pedagoģiskajā 

universitātē. 

20. 2005.- Studiju vizītes Helsinku Universitātē un 

Jyskvylas Universitātē par karjeras konsultantu 

sagatavošanas studiju programmām, pētniecisko 

darbību. 

21. 2005.- Erasmus  koordinatoru konference Eracon 2005 

Kiprā. 

22. 2004.- Starptautisks seminārs "Erasmus for Academic 

Staff: Project Work and Mobility" Viļľas 

Pedagoģiskajā  universitātē.  

  

Konferences, semināri  

 Piedalīšanās ar referātu 

1. 2009.- International scientific conference „Rural 

Environment. Education. Personality.- referāts „Valodas 

kompetence un indivīda karjeras attīstība: daţas 

problēmas un risinājumi pamatskolā‖. 

2. 2009.- Latvijas  pirmsskolas skolotāju asociācijas 13. 

konference „Mācīsim lasīt un rakstīt pirms skolas‖- 

referāts „Pirmsskolas un skolas skolotāju sadarbība: 

problēmas un risinājumi‖. 

3. 2008.- Baltijas jūras valstu konference par kultūru 
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dialogu un lasītprasmes attīstību.  

4. Pirmā nacionālā Latvijas Lasīšanas Asociācijas 

konference- referāts „Lasītprasme daudzkultūru  

sabiedrībā un daţi tās apguves pedagoģiskie aspekti‖. 

5. 2008.- Regional preparatory Conference for the 46
th

 

session of the International of Education, Europe and 

North America region „Inclusive education: from Policy 

Dialogue to Collaborative Action‖- referāts „New 

Challenges for Teachers‘ Professionalism and Possible 

Solutions 2008.- Atēnu10. starptautiskā izglītības 

konference- referāts „Traditional Culture in Corrent 

Education Content: Reality and Possibilities‖. 

6. 2008.-ATEE starptautiskā zinātniskā konference Rīgā - 

referāts„Etniskā kultūra daudzkultūru izglītības 

nodrošināšanai: Eiropas Savienības un Latvijas 

izglītības politikas dokumentu analīze‖. 

7. 2008.- UNESCO Regional Conferences in Support of 

Global Literacy. 

8. ―Addressing Literacy Challenges in Europe with a sub-

regional focus: Building Partnerships and Promoting 

Innovative Approaches‖ Baku, Azerbaidţānā- referāts 

„Holistic Approach in Literacy Teching/Learnig 

process‖. 

9. 2008.-Regional Preparatory Conference for the 48th 

session of the International Conference on Education 

Europe and North America region ―Inclusive Education: 

from policy dialogue to collaborative action‖- referāts 

―New Challenges for Teachers‘ Professionalism and 

Possible Solutions‖. 

10. 2008.- RPIVA  4. starptautiskā zinātniskā konference 

„Teorija praksei mūsdienu izglītībā‖ referāts- „Daţi 

latviešu valodas mācību satura aspekti sākumskolas 

skolēna sociokultūras kompetences nodrošināšanai‖. 

11. 2007.- LU PPF starptautiskā konference „Valoda 

pasaulē, pasaule valodā un literatūrā‖- referāts „Daţi 

latviešu valodas skolotāja profesionalitātes jautājumi, 

mācot dzimto valodu bērniem ārpus Latvijas‖. 

12. 2007- Šauļu universitātes 6.zinātniskā konference 

„Teacher‘s Training in the 21th Century: Changes and 

Perspectives‖- referāts „Речь как базовое учебное 

умение при обучении математике в начальной 

школе‖. 

13. 2007.- Letonikas 2. kongress- referāts „Daţi latviešu 

valodas mācību satura kultūrvides komponenta aspekti 

1.-4. klasē‖. 

14. 2007.- International Nordic- Baltic conference of the 

World Federation of Language Teacher Associations ( 

FIPL) konference- referāts „Daudzkultūru klase un 

latviešu valodas skolotāja profesionalitātes daţi 

aspekti‖. 
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15. 2006.- Šauļu Universitātes 5. zinātniskā konference 

„Teachers‘ Training in the 21st Century: Changes and 

Perspectives‖.- referāts „Latvian Study Content in 

Multicultural Environment in Latvian School: Some 

Problems and Solutions‖. 

16. 2007.- Nacionālās programmas projekta „Vienotas 

metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai un sociālo partneru piesaistei un 

izglītošanai‖ noslēguma konference- referāts „Metodiku 

nozīmība profesionālās izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai‖. 

17. 2007.- VIKNA un ESF nacionālās programmas projekta 

starprezultātu konference „Pedagogu tālākizglītības 

metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide‖. 

18. 2007.- VPIA konference „Karjeras attīstības atbalsts 

jauniešiem‖-referāts „Karjeras konsultanta izglītošanās 

iespējas‖. 

19. 2007.- CEDEFOP studiju vizīte Rīgā „Karjeras atbalsta 

politika un sistēma‖- referāts „Professional studies/ 

Master‘s Degree Programme „Career Guidance and 

Counselling‖: Development and Piloting‖. 

20. 2007.- Pirmsskolas izglītības asociācijas 9. konference- 

referāts „Pēctecība valoddarbības prasmju attīstībā 

pirmsskolā un sākumskolā‖. 

21. 2007.- LVAVA zinātniski metodiskā konference 

„Valoda darbībai un sadarbībai‖. 

22. 2006.- Rīgas uzľēmējdarbības koledţas 2. zinātniski 

praktiskā konference „izglītības ekoloģija un 

profesionālās studijas‖- referāts „Studentu komunikatīvā 

kompetence un profesionālās studijas‖. 

23. 2006.- VIKNA konference „Pedagogu tālākizglītība: 

iespējas un izaicinājumi‖. 

24. 2006.- PIAA konference „Karjeras attīstības atbalsta 

sistēma: no profesionālās orientācijas uz karjeras 

izglītību un konsultēšanu mūţa garumā‖- referāts 

„Studiju programmas „karjeras konsultants‖ satura 

pamatnostādnes. 

25. 2006.- Eiropas valodu nedēļas-2006 konference Rīgā. 

26. 2006.- Erasmus koordinatoru konference „ERACON 

2006‖ Bolu, Turcija. 

27. 2006. – RPIVA 3. zinātniskā konference „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖- referāts 

„Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās 

latviešu mācībvalodas sākumskolā: daţas problēmas un 

to risināšanas iespējas‖. 

28. 2006.- ATEE Spring University Internacional 

Conference „Teacher  of the 21st Century:  Quality 

Education for Quality Teaching‖– referāts „Cooperation 

Between Heteregeneus Group of Pupils and Teacher in 

the Process of Teaching/ Learning Latvian‖. 
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29. 2006.- 4. Ziemeļvalstu konference par sociodinamikas 

jautājumiem karjeras izglītībā (Somija, Jyvaskyla)- 

referāts „From Professional Orientation to Carrer 

Education (Guidance)‖. 

30. 2005.- Letonikas 1. kongress Rīgā. 

31. 2005.- PIAA konference „Karjeras izglītības 

nodrošināšana izglītības sistēmā Eiropā‖- referāts 

„Somijas pieredze karjeras konsultantu sagatavošanā‖. 

32. 2005.- Bauskas rajona sākumskolas un pirmsskolas 

skolotāju metodiskā konference "Izg1ītības reforma: 

problēmas un to risinājumi" - referāts "Pēctecība lasīt un 

rakstīt prasmju apguvei pirmsskolā un sākumskolā‖. 

33. 2005.- LVAVA zinātniski metodiska konference 

"Satura un valodas integrācija- ceļš uz kva1itatīvu 

izg1ītību"- referāts "Teksts daţādu mācību priekšmetu 

apguvei pamatskolā". 

34. 2005.- Erasmus koordinatoru konference „ ERACON 

2005‖ Kiprā  – referāts „ Students and Teachers 

Mobility in RTTMA‖. 

35. 2005.- LR IZM un izdevniecības RaKa rīkotā diskusija 

„Pamatizglītība 1.- 6. klasēs‖ (diskusijas materiāli 

publicēti ţurnālā „ Skolotājs‖ 2005., 50. nr.). 

 

Pētījumi, projekti, programmas 1.  

 1. 2008-2009.- Juvaskylas Universitātes (Somija)  

Zinātniski pētnieciskā institūta pētījuma „Teacher‘s 

Education and Curriculain the EU‖ dalībniece 

2. Kopš 2007.- Eiropas integrācijas fonda granta  

„Mācāmies saprast un atbalstīt‖ (granta līgums-Eiropas 

kopienas ārējā palīdzība nr. 2005/017-495-03-01/2-

33/43) zinātniskā konsultante. 

3. 2007.- RPIVA zinātniskā pētniecības projekta 

„Tradicionālā kultūra etniski neviendabīgā klasē‖ 

(projekta nr.10/2007) vadītāja un dalībniece. 

4. 2007.- VVA projekta „Latviešu valoda 1.-6. klasē‖ 

(projekta nr.4-7/12-12) vadītāja un dalībniece. 

5. 2007.-Nacionālās programmas projekta „Vienotas 

metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai un sociālo partneru piesaistei un 

izglītošanai‖ (projekta nr. 2005/0001/ 

VPD1/ESF/PIAA/ 05/NP/3.2.6.1 /0001 /0154) 

teorētiskā pamatojuma eksperte. 

6. Kopš 2006.- ESF un VIKNA projekta „Pedagogu 

tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma 

izveide‖ (projekta nr.2006/0129/VPD1/ESF/PIAAA/ 

06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504) dalībniece. 

7. 2006.-  RPIVA zinātniskās pētniecības  projekta „ 

Pedagoģiskais mantojums skolotāju sagatavošanā. A. 

Karules zinātniskā un metodiskā darbība‖ (projekta 

nr.12/ 2006) vadītāja un dalībniece. 
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8. 2005.-2007.-  LR IZM un Eiropas Sociālā fonda un 

nacionālās programmas nr. 3.2. 7.1."Atbalsts 

profesionālās orientācijas un karjeras ieviešanai 

izglītības sistēmā projekta "Karjeras izglītības 

nodrošinājums izglītības sistēmā" (projekta 

nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159) 

dalībniece. 

9. 2005.- Valsts valodas aģentūras projekta (4-9/6-2005) 

"Latviešu valodas metodiska līdzekļa izstrāde 

sākumskolas skolotājiem darbam ar mazākumtautību 

skolēniem, kas apmeklē latviešu mācībvalodas skolas" 

vadītāja un dalībniece. 

 

Līgumdarbi  

 1. Kopš 1998.- LR Izglītības un zinātnes ministrijas un 

Izglītības satura un eksaminācijas centra valsts 

pārbaudījumu un diagnosticējošo darbu sākumskolā 

eksperte, metodisko apvienību vadītāju konsultante, 

metodisko materiālu, mācību līdzekļu recenzente.  

2. Kopš 1998.- ISEC, Rīgas pilsētas, Limbaţu, Ogres, 

Madonas, Valmieras, Rīgas, Balvu, Cēsu, Ludzas, Preiļu, 

Jēkabpils, Liepājas, Saldus u.c. rajonos Izglītības 

pārvalţu , pirmsskolu un skolu metodisko apvienību 

organizēto skolotāju tālākizglītošanas kursu  un semināru 

lektore par latviešu valodas un literatūras  mācību 

metodiku sākumskolā un pamatskolā, par daudzveidīgu 

darbu ar mācību tekstiem daţādu mācību priekšmetu 

stundās, par darbu apvienotajās klases, par mācību 

priekšmetu programmu veidošanu, par piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu lasīt un rakstīt mācībām, bilingvismu un 

bilingvālām mācībām pirmsskolā un pamatskolā u.c.  

3. Kopš 1997. - Izdevniecību "Zvaigzne ABC", 

"Lielvārds", "RaKa", „ Pētergailis‖  mācību līdzekļu, 

metodisko materiālu, monogrāfiju recenzente, autore.  

4. Kopš 1999.- Latviešu valodas apguves valsts aģentūras 

organizēto pirmsskolas vai  sākumskolas skolotāju 

mazākumtautību skolās tālākizglītošanas kursu, semināru 

par latviešu valodas kā otras valodas un bilingvālu 

mācību metodiku lektore, mācību līdzekļu, metodisko 

materiālu autore, recenzente, eksperte. 

Projektu, programmu ekspertu 

padomju, komisiju loceklis 

1.  

 1. Kopš 2009.- Latvijas Karjeras attīstības atbalsta 

asociācijas locekle. 

2. Kopš 2009.- LLU promocijas padomes locekle. 

3. Kopš 2009.- Latvijas pedagoģisko augstskolu pedagogu 

asociācijas (LAPSA) locekle. 

4. Kopš 2008.- Latvijas Zinātnes padomes pedagoģijas 

zinātnes nozares eksperte (LZP lēmums nr. 9-1-4 16.10. 

2008.). 
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5. Kopš 2008.- RPIVA promocijas padomes locekle. 

6. Kopš 2007.- RPIVA profesoru padomes locekle, 

profesoru padomes priekšsēdētājas vietniece. 

7. Kopš 2008.- LU profesoru padomes locekle. 

8. Kopš 2008.- Latvijas pedagogu tālākizglītības eksperte 

(sertifikāta nr. ETI 031). 

9. Kopš 2008.- Zinātniski metodiskā ţurnāla TAGAD 

redkolēģijas locekle. 

10. 2007.- Nacionālās programmas projekta „Vienotas 

metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai un sociālo partneru piesaistei un 

izglītošanai‖ teorētiskā pamatojuma eksperte. 

11. Kopš 2007.- UNESCO globālā sadarbības tīkla mācību 

satura veidotājiem „Communities of Practice‖ nacionālā 

eksperte. 

12. 2007.-  ESF un RPIVA projekta „Latvijas pedagoģisko 

augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču 

pilnveide zinātniskās pētniecības jomā‖ eksperte.  

13. 2006.-2009. Vispārējās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas Valsts aģentūras konsultatīvās padomes 

locekle. 

14. Kopš 2005.- Eiropas Savienības Sociālā fonda projektu 

par skolēnu profesionālās  orientācijas un karjeras 

izglītības jautājumiem eksperte. 

15. Kopš 2002.- Latvijas profesoru asociācijas locekle.  

16. Kopš 2002.- LR IZM ISEC ārštata metodiķe.  

17. Kopš 2001.- LR Izglītības un zinātnes ministrijas 

Izglītības satura un eksaminācijas centra sākumskolas 

skolotāju konsultatīvās padomes locekle.  

18. Kopš 1999.- Latvijas pedagoģijas zinātnieku asociācijas 

locekle. 

 

Zinātniskās publikācijas 

(2005.-2009.) 
 

 Monogrāfijas  

1. Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras izglītība. Karjeras 

konsultēšana. Karjeras pakalpojumi. Autoru kol. Rīga: 

VIAA KAD, 2008.315 lpp.(Anspoka, Z. 8. nodaļa. 

Karjeras attīstības atbalsta pētniecības metodoloģija). 

2. Anspoka, Z. Latviešu valodas didaktika 1.- 4. klase. 

Rīga: RaKa, 2008. 474 lpp. (manuskripts ieguvis 

starptautisko Luda Bērziľa prēmiju (2005.). 

Zinātniskie raksti  
1. Anspoka, Z. Valodas kompetence un indivīda karjeras 

attīstība: daţas problēmas un risinājumi pamatskolā. 

LLU raksti, 2009. 175.-185. lpp. 

2. Anspoka, Z. Pirmskolas un pamatizglītības izglītības 

pēctecība: daţas problēmas un risinājumi. Vārds 

zinātniekam. Skolotājs,  4/2009.10.-18. lpp. 

3. Anspoka, Z., Siliľa- Jasjukēviča, G. Tradicionālā kultūra 
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latviešu valodas pedagoģiskajā procesā. Zinātniski 

metodisks izdevums TAGAD, 2009. 13.-19.lpp. 

4. Anspoka, Z. Latviešu valodas skolotāja profesionalitāte: 

daţi jauni izaicinājumi. Zinātniski metodisks izdevums 

TAGAD, 2009. 37.-43. lpp. 

5. Anspoka, Z., Siliľa- Jasjukēviča, G. Some Aspects of 

Ensuring Socio- Cultural Competence of the Student in 

the Content of Latvian language. Signum Temporis/ 

Laika  zīmes. Journal of research in pedagogy and 

Psychology. Volume 1, Number 1, March, 2008. 

RTTEMA, 18-27 p.  

6. Anspoka, Z., Siliľa- Jasjukēviča. Etniskā kultūra 

daudzkultūru izglītības nodrošināšanai: Eiropas 

Savienības un Latvijas kultūras un izglītības politikas 

dokumentu analīze. ATEE conference „Teacher in the 

21st Century: Quality Education for Quality Teaching.” 

Riga: LU, 2008. 404.-414. lpp. 

7. Anspoka, Z. Milaša I. Речь как базовое учебное 

умение при обучении математике в начальной 

школе. Mokytoju rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir 

perspektyvos. Tarptautines mokslines konferencijos 

medžiaga. Šauliu Universitetas, 2008. 9 lpp. (nodots 

publicēšanai). 

8. Anspoka, Z. Daţi latviešu valodas mācību satura 

kultūrvides komponenta aspekti 1.- 4. klasē. Letonikas 2. 

kongress. Valodniecības raksti-2. Rīga: Latvijas Zinātľu 

akadēmija, 2008, 168.- 179. lpp.  

9. Anspoka, Z., Silina- Jasjukevica. Traditional Culture in 

Corent Educational Content: Problems and 

Opportunities. Athen 10 th International Conference of 

Education (nodots publicēšanai). 

10. Anspoka, Z. Antonijas Karules devums pedagoģijas 

teorijā un praksē. Laikmets un personība. 9. rakstu 

krājums. Rīga: RaKa, 2008.96.-149. lpp.  

11. Anspoka, Z. Daudzkultūru klase un latviešu valodas 

skolotāja profesionalitātes daţi aspekti. International 

Nordic- Baltic conference of the World Federation of 

Language Teacher Associations ( FIPL), 2007, part 2, 

227.- 235. lpp. 

12. Anspoka, Z. Latvian Study Content in Multicultural 

Environment in Latvian School: Some problems and 

Solutions. Mokytoju rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir 

perspektyvos. Tarptautines mokslines konferencijos 

medžiaga. Šauliu Universitetas, 2007. 13-17 p. 

13. Anspoka Z., Siliľa- Jasjukēviča G. Mazākumtautību 

skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu 

mācībvalodas sākumskolā: daţas problēmas un to 

risināšanas iespējas. RPIVA 3. zinātniskās konferences 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” 

zinātniskie raksti. Rīga: SIA Ulma, 2006.- 9.-15. lpp. 
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14. Anspoka Z., Siliľa- Jasjukēviča G. Cooperation Between 

Heteregeneus Group of Pupils and Teacher in the 

Process of Teaching/ Learning Latvian. ATEE Spring 

University Internacional Conference „Teacher  of the 

21st Century:  Quality education for Quality Teaching” 

.Riga, 2006.-  p.10  

15. Anspoka, Z. Studentu komunikatīvā kompetence un 

profesionālās studijas. Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas  

zinātniskie raksti. Rīgā: RUK, 2006.- 12.- 17. lpp. 

Mācību līdzekļi 

1. Anspoka, Z., Miľina, M. Latviešu valoda 5. klasē 

mazākumtautību skolā. Mācību grāmata. Rīga: a/s 

„Preses nams‖,  LVA, 2009. 168 lpp. 

2. Anspoka, Z., Miľina, M. Latviešu valoda 5. klasē 

mazākumtautību skolā. Darba burtnīca. Rīga: a/s „Preses 

nams‖, LVA, 2009. 80 lpp. 

3. Anspoka, Z., Pēks, L. Pētnieciskā darba metodoloģija. E- 

studiju versija. Rīga: VIAA, 2008. www.viaa.lv  skat. 

www.moodle/niid. lv . 

Metodiskie līdzekļi 

1. Anspoka, Z., Miľina, M. Latviešu valoda 

mazākumtautību skolā. 5. klase. Skolotāja grāmata. 

Rīga: a/s „Preses nams‖, LVA, 2009. 68 lpp. 

2. Anspoka, Z. Birzgale, E. Latviešu valoda 5.-6. klasē. 

Vingrinājumu krājums. Lielvārde: Lielvārds, 2009. 112 

lpp. 

3. Anspoka, Z. Pirmskolas izglītības un pamatizglītības 

pirmā posma mācību satura un metodikas pēctecība: 

daţas problēmas un risinājumi. Pirmsskolas skolotāju 

asociācijas konferences  materiāli. ”Mācīsimies lasīt un 

rakstīt pirms skolas”. Rīga: OMEP LATVIJA, 2009. 5.-

8. lpp. 

4. Anspoka, Z., Siliľa- Jasjukeviča, G. Latviešu valoda 1.-

6. klasē. Metodika. Lielvārde: Lielvārds, 2008. 88 lpp. 

(manuskripts nodots iespiešanai) 

5. Anspoka, Z., Marnauza, M., Madelāne, S., Sīle, M. 

Studentu pētniecisko darbu izstrādes un noformēšanas 

noteikumi. Rīga: RPIVA, 2008. lpp. www.rpiva.lv/ 

studijas  

6. Anspoka, Z. Latviešu valodas skolotāja profesionalitātes 

daţi aspekti.// Skolotājs, 2007,  nr. 5. 44.-49. lpp. 

7. Anspoka, Z., Pēks, L. Pētnieciskā darba metodoloģija. 

Studiju kursa „Pētnieciskā darba metodoloģija‖ 

materiāli.- V/A PIAA, 2007. 252 lpp. 

8. Anspoka, Z. Jasjukēviča- Siliľa, G. Skolotāja un skolēnu 

sadarbība latviešu valodas stundās etniski neviendabīgā 

klasē.// Psiholoģija ģimenei un skolai.- Rīga: 

Izdevniecības nams UADŢET, 2006/ 10.- 16.-23. lpp. 

9. Anspoka, Z., Siliľa – Jasjukēviča, G.  Latviešu valoda 

mazākumtautību skolēniem  mācībvalodas sākumskolā 

http://www.rpiva.lv/
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(1.- 4. klasē).- Lielvārde: Lielvārds, 2006.- 80 lpp. 

10. Anspoka, Z. Birzgale, E., Siliľa- Jasjukeviča, G. 

Latviešu valoda 1.-6. klasē. Vingrinājumu krājums 

darbam ar digitālo tāfeli. Lielvārde: Lielvārds, 2008. 

289 lpp. (nodots publicēšanai). 

11. Latviešu valoda 5.-9. klasē. Vingrinājumu krājums. Sast. 

autoru kol. Cēsis: Latgales Druka, 2008. 105 lpp. 

 

Konferenču rīcības komiteju 

locekle 

1.  

 1. 2008. RPIVA 13. starptautiskās kreatoloģijas 

konferences rīcības komitejas locekle. 

2. 2008.- RPIVA 4. starptautiskās  zinātniskās konferences 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ rīcības 

komisijas locekle, redakcijas padomes locekle, darba 

grupas vadītāja. 

3. 2008.- RPIVA 4. starptautiskās  zinātniskās konferences 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ 

redakcijas padomes locekle, darba grupas vadītāja. 

4. 2007.- LU PPF starptautiskās konferences „Valoda 

pasaulē, pasaule valodā un literatūrā‖ sekcijas „Valodas 

didaktikas problēmas‖ vadītāja. 

5. 2007.- Letonikas 2. kongresa sekcijas „Valoda un vide‖ 

vadītāja. 

6. 2006.- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas 3. zinātniskās konferences „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ orgkomitejas un 

redkolēģijas  locekle, darba grupas vadītāja. 

7. 2005.- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas zinātniskās konferences „Teorija un prakse 

izglītībā‖ rīcības komitejas locekle un darba grupas 

vadītāja. 

Zinātnisko un metodisko darbu 

recenzents 

1.  

 1. 2007.- Mācību un metodisko līdzekļu 

komplektizdevumi „Karjeras izglītība 7. klasē. 

Metodiski ieteikumi‖ „Karjeras izglītība 8. klasē. 

Metodiski ieteikumi‖, „Karjeras izglītība 9. klasē. 

Metodiski ieteikumi‖, „Karjeras izglītība 7.-9. klasei. 

Skolotāja rokasgrāmata‖, „Karjeras izglītība 10.-12. 

klasei. Skolotāja rokasgrāmata‖, „Karjeras izglītība 

profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Skolotāja 

rokasgrāmata‖, „Karjeras izglītība profesionālās vidējās 

izglītības iestādēs. Darba burtnīca‖.- V/A PIAA, 2007.- 

1062 lpp. 

2. 2007.- Tradicionālā kultūra un tās apguve. Metodisks 

līdzeklis skolotājiem. Autoru kolektīvs.- Kultūrkapitāla 

fonds, 302 lpp. 

3. 2006.- Veckāgana V. Latviešu valoda 7. klasei. Mācību 

programma.- Lielvārde: Lielvārds, 2006.- 67 lpp. 
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4. 2006.- V. Veckāgana. Latviešu valoda 6. klasei. 

Komplektizdevums: mācību grāmata, darba burtnīca, 

mācību programma.- Lielvārde: Lielvārds, 2006.- 287 

lpp. 

 

Pedagoģiskā darbība  

 Studentu pētniecisko darbu vadība 

Maģistra darbi  

Bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi 

Promocijas darbi- 4 

 Sagatavotie un docētie  studiju kursi 

Pētnieciskā darba metodes- 2 KP 

Pētnieciskā darba metodoloģija- 4 KP 

Bi1ingvisms un bilingvālās izglītības pamati- 2 KP 

Didaktika-2 KP 

Lietišķā un zinātnes valoda- 2 KP 

Latviešu valodas mācību metodika sākumskolā - 5 KP 

Latviešu valodas mācību metodika pamatskolā- 2 KP 

Literatūras mācību metodika pamatskolā- 2 KP 

 

   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
 

  

Vārds, Uzvārds JĀNIS BISENIEKS 

Dzimšanas dati 24.09.1978. 

Adrese Irlavas 4-15, Rīga, LV-1050 

Mobilais tālrunis 26425315 

E- pasts janis.bisenieks@rpiva.lv 

Izglītība  
Laika periods 

 

04.2008. – līdz šim brīdim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Studijas doktorantūrā / Agrārā un reģionālā ekonomika / 

Reģionālā ekonomika 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 2002. – 2004. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra diploms / Sociālo zinātľu maģistra grāds ekonomikā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 1997. – 2001. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bakalaura diploms / Sociālo zinātľu bakalaura grāds 

ekonomikā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 1996. – 1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pamat komercizglītības diploms / Grāmatvedis un sekretārs 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Latvijas – Dānijas Biznesa izglītības sadarbības projekts 

Latvijā, Saldus 2. vidusskola 

Laika periods 1993. – 1996. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vidējās izglītības atestāts / humanitārais profils 

Izglītības iestādes nosaukums Saldus pilsētas 1. vidusskola 

Darba pieredze 
 

 

 

Laika periods 01.05.2005. – 09.11.2007. 

Profesija vai ieľemamais amats Izpilddirektors, valdes loceklis 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA ―ADI Kartes‖, Stabu iela 19-212, Rīga, LV - 1011 

Nozare Plastikāta karšu raţošana 
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Laika periods 05.05.2004. – 01.05.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Importa / eksporta menedţeris 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA ―ADI Kartes‖, Stabu iela 19-212, Rīga, LV - 1011 

Nozare Plastikāta karšu raţošana 

Laika periods 03.03.2005. – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Imantas 

7.līnija, Rīga, LV-1083 

Nozare Izglītība 

Laika periods 01.11.2001. – 01.03.2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Veikala vadītāja asistents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA ―RIMI Latvia‖, Rīgas iela 3, Saldus 

Nozare Tirdzniecība 

Laika periods 03.12.2000. – 14.03.2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas speciālista asistents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Saldus 

Nozare Izglītība – konsultēšana 

 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Latviešu Dzimtā Dzimtā Dzimtā 

Krievu Ļoti labi Ļoti labi Labi 

Angļu  Ļoti labi Ļoti labi Ļoti labi 

Vācu Mazliet Mazliet Mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

internets  

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Semināri 1. LIAA, Rīga, 20.10.2009. „Uzņēmuma mārketings 

digitālajā laikmetā. Dizaina domāšanas un digitālo 

instrumentu radītās iespējas mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem”. 

2. LIAA, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN), 

Latvijas Universitātes Vadības un uzľēmējdarbības 

centrs, Rīga, 09.10.2009. „Franšīze – ātra biznesa 

attīstība ekonomiskās lejupslīdes laikā”. 

3. LIAA, Rīga, 15.07.2009. „Klasteru izveides un vadības 

pamati”. 

4. LIAA, Rīga, 14.07.2009. „Klasteris - instruments 

uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai, eksporta 

veicināšanai un tautsaimniecības attīstībai”. 

5. VID,  Rīga, 16.06.2009. „Par deklarāciju noformēšanu 

Latvijas Eksporta kontroles sistēmā, Importa kontroles 
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sistēmā un Tranzīta kontroles sistēmā”. 

6. LIAA, Rīga, 12.11.2008. „Atklāj jauno interneta 

tehnoloģiju iespējas savam biznesam‖. 

 

Kursi 1. Italian Ministry of International Trade, Riga, 16–19 

October 2007, „Quality management and ISO 9001 

certification as strategic factor in order to operate 

globally‖. 

2. Latvian Technological Center, Riga, 19–20 May 2005, 

„International Business Plan Training Course‖. 

3. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Rīga, 07.03. – 

28.06.2005. „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un 

prakse‖. 

 

Konferences 1. Bisenieks J., Ozols E.  Loģistikas organizācija uzľēmumā 

un tās vadība // Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā 

zinātniskā konference. Daugavpils. 15.-18.aprīlis, 2009. 

2. Patlins P., Bisenieks J. Use of standartization method for 

optimization of delivery processes in Riga // 2nd 

International interdisciplinary scientific conference 

SOCIETY, HEALTH, WELFARE, Riga, 6–7 November 

2008. 

3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

Organizācijas kultūras nozīme uzľēmumā // „Latvija un 

Eiropa: reģionālās attīstības iespējas, risinājumi un 

perspektīvas‖. Daugavpils, 27.-28. marts, 2009. 

 

Publikācijas   1. Bisenieks J., Ozols E.  Loģistikas organizācija uzľēmumā 

un tās vadība // Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā 

zinātniskā konference. Daugavpils. 15.-18.aprīlis, 2009. 

2. Patlins P., Bisenieks J. Use of standartization method for 

optimization of delivery processes in Riga // 2nd 

International interdisciplinary scientific conference 

SOCIETY, HEALTH, WELFARE, Riga, 6–7 November 2008. 

3. Bisenieks J. Iepirkumu procesu organizēšana biroja darbā, 

Office manager. Nr.40, 2008, 16.–18.lpp. 

4. Vilcāne V., Bisenieks J. Organizācijas kultūras nozīme 

uzľēmumā // Latvija un Eiropa: reģionālās attīstības 

iespējas, risinājumi un perspektīvas; 2008. – 377.–

383.lpp. 

 

Dalība organizācijās Kopš 14.04.2008., LLA – Latvijas Loģistikas asociācija. 
 

   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds IRĒNA BUKREJEV A 

Dzimšanas dati 17.07.1957. 

Adrese Gulbju iela 22/2-26 , Rīga, LV-1076 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis          

67620016;  

26541263 

E- pasts 

 

irena1707@inbox.lv 

 

Izglītība  

Laika periods 2001 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinību maģistrs vadības zinībās  

otrais akadēmiskais grāds 

 

Izglītības iestādes nosaukums LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūra 

Laika periods 1988 – 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Praktiskais sociologs  

Izglītības iestādes nosaukums Sanktpēterburgas politoloģijas institūts 

Darba pieredze  

Laika periods 01.09.2003. – pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Docētājs (lektors) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Nozare 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Imantas 7.līnija, Rīga, LV-1083 

Izglītība 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

 

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Nozare 

01.04.2006. – pašreiz 

Eksperts  

(OHSAS 18001 kvalitātes vadīšanas sistēma-darba drošība un 

profesionālā veselība-sertifikācijas un uzturēšanas process) 

SGS Latvija Ltd. (Systes&Services Certication) 

Katrīnas dambis 5, Rīga 

Pakalpojumi 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 

 Adrese 

Nozare 

 

01.02.2003. – pašreiz 

Lektors 

Mācību centrs „BUTS‖ 

Lāčplēša iela 125, Rīga 

Izglītība 

 

mailto:irena1707@inbox.lv
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Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Nozare 

23.02.2003.- 30.09.2009. 

Iekšējā audita daļas vadītāja 

Zemkopības Ministrijas Valsts augu aizsardzības dienests 

Lielvārdes 36/38, Rīga, LV – 1006 

Lauksaimniecība 

Laika periods 01.11.1997.- 22.02.2003  

 

Profesija vai ieľemamais amats 

Direktora palīdze- Iekšējā audita vadītāja, Valsts darba 

inspektore 

Darba vietas nosaukums un 

 adrese 

Nozare 

Valsts darba inspekcija  

Kr.Valdemāra 38, Rīga, LV-1010 

Sociālā 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 

 adrese 

Nozare 

01.10.1992.-31.10.1997 

Rīgas pilsētas darba tirgus konjuktūras daļas vadītāja 

Valsts nodarbinātības aģentūra Rīgas pilsētas centrs  

Jēzusbaznīcas 11, Rīga 

Sociālā 

Prasmes  

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu Izcili Izcili Labi 

Angļu  Labi Mazliet Mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

internets 

Papildu informācija  

Semināri 

 

1. Rīga, 2007.g. Risku pārvaldība – SIA ‖Zygon Baltic 

Consulting‖ Mācību centrs; 

2. Rīga,  2005.g. KVALITĀTES VADĪTĀJS - 

SERTIFIKĀTS Nr.LV/05/206/KSV BVQI-Bureau Veritas 

neatkarīga sertifikācijas organizācija; 

3. Rīga, 2004.g. – LU SERTFIKĀTS Nr.0321, Augstskolu 

didaktika: mūsdienu teorijas un prakse. 

4. Rīga 2003.g. Iekšējā auditora pirmais līmenis, saskaľā ar 

Ministra kabineta noteikumu Nr.307 10.06.2003. „Iekšējo 

auditoru sertifikācijas kārtība‖ prasībām. 

5. Rīga, 2001.g. – Kvalitātes vadības auditors- BUREAN 

VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (ISO 9001-

2000) sertifikāts reģistrēts Lielbritānijas vadības 

izveidotajā auditoru reģistrā IRCA. 

6. Rīga, 2002.g. ES PHARE Latvija – Spānijas projekta 

seminārs – Jaunā darba attiecību kultūra un darba vides 

riska novērtēšanas politika. 

7. Nordčepinga, Zviedrija, 1995.g. Zviedrijas AMU, 

Zviedrijas pieaugušo apmācības sistēmas moduļu mācību 

programmu veidošana. 

8. Nordčepinga, Zviedrija un Rīga, Latvija, 1993.g. 

Zviedrijas Darba ministrija, pieaugušā kontingenta 

apmācību organizēšana un apmācības veikšana. 
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datums  paraksts 

 

Kursi 

Apmācības Valsts  

administrācijas skolā   

(kvalifikācijas uzturēšana) 

 

 

1. Rīga, 2007, Rakstiskās komunikācijas veidošana audita 

ziľojumos un vēstulēs; 

2. Rīga, 2007, Elektronisko dokumentu likumdošana; 

3. Rīga, 2007, Politikas un budţeta plānošana; 

4. Rīga, 2006, Administratīvais process iestādē; 

5. Rīga, 2006, Valsts pārvaldes iekārtas likums; 

6. Rīga, 2005, ES reģionālā politika un strukturālie fondi; 

7. Rīga, 2005, Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma; 

8. Rīga, 2005, Stresa vadība; 

9. Rīga, 2004, Riska vadība; 

10. Rīga, 2004, Publiskā runa, sarunu un sapulču vadīšana; 

11. Rīga, 2004, Datu aizsardzība; 

12. Rīga, 2003, Iekšējā audita padziļinātais kurss lietpratējiem; 

13. Rīga, 2003, Iekšējā audita prakse; 

14. Rīga, 2003, IT audita pamati; 

15. Rīga, 2002, Ierēdľu un valsts pārvaldes iestāţu darbinieku 

amata novērtēšana un amata kvalifikācijas kategoriju 

noteikšana; 

16. Rīga, 2002, Klientorientētā saskarsme; 

17. Rīga, 2002, Personāla vadība; 

18. Rīga, 2002, Kvalitāte kā vadības stratēģija; 

19. Rīga, 2002, Darba tiesības; 

20. Rīga, 2001, Konfliktu vadības psiholoģija; Stresu      

vadības  psiholoģija. 

Praktiskie auditi pēc pārvaldības 

standartiem 

1. Nacionālajā sēklu kontroles laboratorija 2005.g.,2008.g. 

pēc LVS EN ISO/IEC 17025:2000 un ISTA Laboratory 

Accreditation Standard 

2. Nacionālajā fitosanitārās kontroles laboratorijā 2005.g. pēc  

LVS EN ISO/IEC 9000:2000 

Veiktie auditi saskaľā ar Iekšējā 

audita likumu (valsts pārvaldes 

sistēmā) un noteikta sistēmu 

riska pārvaldība 

Vairāk par sešdesmit auditi,  apstiprināti un ieviesti 

ieteikumi visās sistēmās (darbības specifiskās, pārvaldības 

vai vadības sistēmās,  finanšu vadībā ,personāla vadībā, 

IT vadībā, kvalitātes pārvaldībā, darba vides un c.)  

pilnveidošanai ir pāri trīs simtiem. 

Maģistra darba tēma Darba drošība vienotajā kvalitātes pārvaldībā 

Atzinība 1. 2008.gada labākā diplomdarba vadītāja-Alberta koledţa 

 2. 2009.gads - Par kvalitatīvu un godprātīgu darbu un 

ieguldījumu iekšējā audita sistēmas izveidē un 

pilnveidošanā (Valsts augu  aizsardzības dienests) 
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Curriculum vitae 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds IRISA BERGA 

Dzimšanas dati 1949.gada 20. augusts 

Adrese Sesku iela 56, Rīga, LV - 1082 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67592846 

29228938 

E- pasts     irisaberga@inbox.lv 

Izglītība  
  

Laika periods 1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms Nr. 002564 
Pedagoģijas maģistra grāds (Mag.paed.) 

 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Laika periods 1966 – 1971. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms ar izcilību Nr. 149317 
Filologa, angļu valodas pasniedzēja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1956. – 1966. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību, zelta medaļa 

Izglītības iestādes nosaukums Kandavas vidusskola 

Darba pieredze 
 

Laika periods 1991. - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA Valodu katedra (līdz 1994.g. - Rīgas Pedagoģijas 

institūts u.c.)  

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1038 

Nozare  Valodniecība, pedagoģija 

Laika periods 1983. – 1991. 

Darba vietas nosaukums un adrese Skolotāju un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

Republikāniskā komiteja 

Rīgā, Bruľinieku ielā 29/31  

Profesija vai ieľemamais amats finansu daļas vadītāja vietniece, sociālās apdrošināšanas 
instruktore, tulks 

Nozare Sociālā apdrošināšana, jurisdikcija, finanses 

Laika periods 1975. – 1983. 

Profesija vai ieľemamais amats vecākā zinātniskā līdzstrādniece, tulks 

Darba vietas nosaukums un adrese Vissavienības Tirdzniecības ekonomikas zinātniskās 
pētniecības institūta Latvijas filiāle  
Rīgā, Palasta ielā 9 

Nozare Ekonomika, marketings, tulkošana 
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Laika periods 1973. -1974. 

Profesija vai ieľemamais amats patentu tulks 

Darba vietas nosaukums un adrese NOTsnab (Darba zinātniskās organizācijas institūts) 

Rīgā, Citadeles ielā 2 

Nozare Patentzinības 

Laika periods 1971 - 1973 

Profesija vai ieľemamais amats angļu valodas skolotājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 64. vidusskola 
Rīgā, Ūnijas ielā 93 

Nozare Pedagoģija 

Prasmes 
 

Valodu prasmes Dzimtā valoda - latviešu 

 Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

krievu teicami teicami teicami 

angļu teicami teicami teicami 

 vācu apmierinoši vāji vāji 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office programmas, internets 

Citas prasmes "B" kategorijas autovadītāja apliecība kopš 1991.g. 

Papildu informācija  

Kursi 
1. 2004. -2006. Radošais atvaļinājums (sabbatical) pasaules 

pieredzes pārľemšanai, valodas pilnveidei, akcentu un 

dialektu apzināšanai dabiskā angļu valodas vidē 

Lielbritānijā. 

 
2. 1999. g. jūnijs Angļu valodas metodoloģijas 

pilnveidošana Eiropas Savienības Granta projektā 

Gēteborgā (Zviedrijā) – 1 mēn. (iegūts sertifikāts). 

 
3. 1995. Vispārējās angļu valodas un valodas mācīšanas 

metodikas 3 mēnešu kursi Latvijas angļu valodas 

skolotāju asociācijā (vadītāja S.Andernovica) - IATEFL 

Latvijas filiāle (iegūts sertifikāts). 

Konferences 1. 40. gadskārtējā Starptautiskā  angļu valodas skolotāju 

asociācijas konference Herogeitā (Harrogate, 

Yorkshire, UK) 2006.g. 8.-12.aprīlim (iegūta apliecība) 

IATEFL - Starptautiskā angļu valodas skolotāju 

asociācija. 

 
2. 39. gadskārtējā Starptautiskā angļu valodas skolotāju 

asociācijas konference Kārdifā  (Cardiff, Wales, UK) 

2005.g. 5. - 9. aprīlim (iegūta apliecība) IATEFL. 

 3. Profesionālā  ţurnāla "English Teaching professional" 

organizētā konference pedagogiem - profesionāļiem 

Londonā  (Business Design Centre, Islington, London, 

UK) 2006.g. 22. -23. sept. (iegūta apliecība). 

 4. Baltijas IATEFL konference "English in the new 

Europe". 2004.g. 20. -22. augustam (iegūta apliecība). 

Starptautiskie semināri 1. 2006.g. 8. jūnijā  - IATEFL Pētniecības frakcijas 

(Research SIG)  seminārs "Research in pedagogy: 
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enhancing validity and reliability" (Pētniecība 

pedagoģijā: validitātes un ticamības nodrošināšana) 

(iegūts sertifikāts}- Harrogate, UK. 

2. 2005.g.11.jūnijā - IATEFL Izrunas frakcijas 

(Pronunciation SIG) seminārs "Pronunciation in 

practice" (Izrunas mācīšanas prakse) -(iegūts sertifikāts} 

- University of Reading, UK. 

 3. 2005.g. 5.aprīlī -IATEFL Izrunas frakcijas 

(Pronunciation SIG) seminārs "Teaching intonation: 

ways and meanings" (Intonācijas mācīšanas modeļi un 

semantika) -(iegūts sertifikāts) - Cardiff, UK. 

4. 2005.g. 4. - 6. martam - IATEFL Skolotāju 

sagatavošanas un izglītības darbinieku frakcijas (Teacher 

trainers and Educators SIG) seminārs "Quantum leaps in 

teacher education?" (Lēcienveida pārmaiľas skolotāju 

sagatavošanā?) -(iegūts sertifikāts) - University of 

Vienna, Austria. 

5. 2005.g. 25.-27. februārim - Pētniecības frakcijas 

(Research SIG) seminārs "Writing revisited" (Novitātes 

rakstīšanas prasmju apgūšanā) (iegūts sertifikāts) - 

Eurocentre Cambridge, UK. 

 

Publikācijas, prezentācijas 1. G.Svence, I.Berga "Correlation between indicators of 

psychological well-being and optimism" (Psiholoģiskās 

labklājības un optimisma rādītāju sakarības) - raksts 

iesniegts publikācijai  4. Starptautiskajai zinātniskajai 

konferencei 2008.g. jūnijā Tallinā (Igaunija). 

2. I.Berga "On modern English phonology and 

pronunciation teaching: inevitable consequences for 

primary school classroom" (Mūsdienu  angļu valodas 

fonoloģija un izmaiľas izrunas mācīšanā sākumskolā) - 

prezentācija Starptautiskajā RPIVA konferencē 2008.g. 

martā. 

3. V.Kuzina. 3000 latviešu sarunvalodas bieţāk lietotie 

vārdi ar tulkojumu krievu, vācu un angļu valodā.- Rīga, 

1998.- 276 lpp.  

4. (3000 šķirkļu tulkojumu angļu valodā veikusi Irisa 

Berga). 

Dalība profesionālajās apvienībās 1. Starptautiskās angļu valodas skolotāju asociācijas 

(IATEFL) biedre kopš 2004.g. 

   2. IATEFL Latvijas nodaļas biedre kopš 1994.g. 
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Papildu ziľas par profesionālo 

darbību 

1. RPIVA Akreditācijas materiālu tulkošana no latviešu 

valodas uz angļu valodu Psiholoģijas, Pirmsskolas un 

Sākumskolas, Komercdarbības un uzľēmumu vadības 

programmās periodos 1998.-2004.g.  un 2007. g. 

2. Sinhronā tulkošana Akreditāciju norišu gaitā, vieslektoru 

lekcijās, RPIVA Starptautiskajā konferencē sakarā ar 

Valodu gadu (1992-2004). 

 

Vadītie kursi Pilna un nepilna laika studiju programmās: 

 Lietišķā svešvaloda (skolotājiem, mūziķiem, 

psihologiem, KUV specialitātēs, sportistiem, biologiem, 

biroja vadītājiem...) 

 Biznesa angļu valoda 

 Vispārējā angļu valoda  (from elementary to proficiency 

level) 

 Angļu valodas fonētika 

 Angļu valodas mācīšanas metodika 

 Sagatavots kurss "Angļu valodas fonētika" un tā 

prezentācija paplašinātā katedras sēdē ar RPIVA filiāļu 

darbinieku piedalīšanos 1996.g. 

 

   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds GUSTAVS ELERS 

Dzimšanas dati 26.09.1972 

Adrese Juglas 41-44, Rīga, Latvija, LV 1064 

Mobilais tālrunis 26728568 

E-pasts elers@inbox.lv 

Izglītība 
 

Laika periods 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

No 2008. gada, pabeigts pirmais kurss (2009.-2010. 

akadēmiskais atvaļinājums) 

RPIVA Pedagoģijas doktorantūra 

Laika periods 

Piešķirtā kvalifikācija 

1995 – 1998 

Socioloģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāte 

Socioloģijas nodaļa 

Laika periods 1991 – 1995 

Piešķirtā kvalifikācija Filozofijas bakalaurs 

Izglītības iestādes nosaukums  Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāte 

filozofijas nodaļa 

Laika periods 1980 – 1991 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 39. vidusskola 

Darba pieredze 

 

Laika periods 23.04.2007-06.01.2010 (nav pārtraukts) 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Dabas un darba vides institūta asistents 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 

7. līnija 1. 

Laika periods 01.12.2004 – 06.01.2010 (nav pārtraukts) 

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas un dabaszinību katedras lektors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 

7. līnija 1. 

Laika periods 2001 – 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Konsultācijas un līgumdarbi par statistiskās analīzes 

programmām, socioloģisko pētījumu veikšana sadarbībā ar, 

SIA ―Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS‖ Alberta 13, 

SIA ‘‘Sociālo pētījumu centru‘‘ Aizkraukles 23, Latvijas 

Statistikas institūtu Kr. Barona 30, sadarbība ar citiem 

pasūtītājiem mazākos projektos. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Laika periods 07.01.1999- 30.06.2000 

Profesija vai ieľemamais amats Sociologs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

‖Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā 

‖Attīstība‖‖ Rīga, Eiţenijas 1. 
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Laika periods 03.02.1992- 01.04.1993 

Profesija vai ieľemamais amats Tehniķis 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA ―Bārta‖ Daugavpils 74 

Prasmes  

Valodu prasmes Valoda  Saprotu Runāju Rakstu 

 Latviešu Pilnībā Bez kļūdām Bez kļūdām 

Krievu Ļoti labi Ļoti labi Labi 

Vācu Labi Vidēji Vidēji 

Angļu Labi Vidēji Vidēji 

Datora lietošanas prasmes MS Windows, Red Hat Linux Fedora, Internet Browsers, 

Microsoft Expression, MS Office, Open Office, SPSS, 

STATGRAPHICS, STATISTICA, QSB, Adobe Photoshop. 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 

Kursi 1. Eiropas datorlietotāja (ECDL) sertifikāts (7 moduļi) 

saľemts 03.06.2009. 

2. 2005.03. - 2005.06.Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, tālāk izglītības programma 

‖Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse‖ 4 

kp (160 st.).  

Konferences 1. 07.11.2009 Gustavs Elers. Uzstāšanās par tēmu ― Antīkā 

skepticisma mantojums brīvai spriešanai‖ , XIV 

starptautiskajā kreativitātes zinātniskajā konferencē Rīga, 

RPIVA. 

2. 22.06.2009- 24.06.2009 Janis Gedrovics, Gustavs Elers 

Presentation ―Ergonomic culture of first year students - 

PC users in Latvia‖ Thesis accepted for publication at the 

International Scientific Conference NES 2009 

„Globalized Ergonomics The Consequences of 

Globalization‖ Programm. Elsinore Denmark  

3. 04.12.2008 Gustavs Elers. Uzstāšanās par tēmu 

―Datorlietošanas paradumi: RSI RSIGuard rezultātu 

analīze‖ 4. RPIVA Jauno zinātnieku konferencē. 

4. 21.11.2008 Gustavs Elers. Presentation ―MS Excel as a 

Test building Tool‖ at the 7th International Scientific 

Conference ―Teachers‘ Training in the 21st Century: 

Changes and Perspectives‖ Conference at Siauliai 

University. 

5. 10.11.2007 Gustavs Elers. Uzstāšanās par tēmu 

―Apsteidzoši veikts neirolingvistiskās programmēšanas 

paľēmienu izmantojums S. Kirkegora darbos‖ , XII 

starptautiskajā kreativitātes zinātniskajā konferencē Rīga, 

RPIVA. 

6. 16.03.2007 Gustavs Elers. Uzstāšanās par tēmu 

„Algoritmiska pieeja personu vārdu un uzvārdu locīšanai, 

izmantojot MS Excel 2000 iespējas‖ Starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Dabaszinību didaktika šodien 

un rīt‖ Rīga, RPIVA. 

http://www.nes2009.dk/
http://www.nes2009.dk/
http://www.nes2009.dk/
http://www.nes2009.dk/
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7. 08.04.2006 Gustavs Elers. Uzstāšanās par tēmu „Bērns 

un viľa dators‖ LU 64. konferences Pedagoģijas sekcijā 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātē. 

8. 02.02.2006. Gustavs Elers. Uzstāšanās par tēmu 

„Klasteru analīzes lietošana skolotāju kvalifikācijas 

celšanas kursu analizēšanai‖ III starptautiskā zinātniskajā 

konferencē „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā‖ Rīga, RPIVA. 

Projekti 1. 01.2004 SIA ―Sabiedriskās politikas centrs 

PROVIDUS‖, starptautiskā projektā ―Mare Balticum‖, 

kurš veltīts ieslodzīto cilvēktiesību un dzīves apstākļu un 

ieslodzījuma vietu personāla darba apstākļu pētīšanai: 

pētījuma datu apstrāde. 

2. 08.2003. SIA Dalība SIA ―Sabiedriskās politikas centrs 

PROVIDUS‖ projektā ―Alternatīvas pirmstiesas 

apcietinājumam (2003/M001/L)‖ Pētījuma datu 

statistiska apstrāde. 

3. 2001.01.- 07.2001.SIA ‘‘Sociālo pētījumu centrs‘‘ 

―Pētījuma par alkohola un citu atkarību izraisošu vielu 

lietošanu Jelgavas un Liepājas vispārizglītojošo dienas 

mācību iestāţu izlaiduma klasēs 2001. gadā‖. Dalība 

pētījuma organizēšanā, pētījuma datu statistiska apstrāde, 

atskaites veidošana.  

4. 07.01.1999- 30.06.2000 SDSPA Attīstība darbs pie 

projektiem: ‖ESPAD 99 Latvia‖ ESPAD (The European 

School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) un 

―Starpprofesionāļu komandas un starpinstitūciju 

sadarbības modelis fiziskas vardarbības pret bērnu 

gadījumos‖ Pētījumu organizēšana, datu statistiska 

apstrāde, atskaites veidošana. 

Publikācijas 1. Gustavs Elers. ―Datorlietošanas paradumi: RSI RSIGuard 

rezultātu analīze‖ 4. RPIVA Jauno zinātnieku konferences 

materiāli. Rīga, RPIVA 2009. (CD) 39-54 lpp. 

ISBN 978-9934-8060-2-5. 

2. Oskars Rasnačs, Māris Vītiľš, Solvita Kostjukova, 

Gustavs Elers, „Informātikas priekšmetu saistība ar 

apgūstamo specialitāti Latvijā un pasaulē‖ 

7. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences "Vide. 

Tehnoloģija. Resursi" materiālu krājumā. Konference 

Rēzeknes augstskolā 2009. gada 25-27 jūnijā. 

99-107 lpp ISSN 1691-5402  

3. Gustavs Elers ―MS Excel as a Test building Tool‖ In the 

7th International Scientific Conference ―Teachers‘ 

Training in the 21st Century: Changes and Perspectives‖ 

materials (CD) Conference at Siauliai University 21st 

November, 2008. 

4. Gustavs Elers ―Apsteidzoši veikts neirolingvistiskās 

programmēšanas paľēmienu izmantojums S. Kirkegora 

darbos‖ XII starptautiskās kreativitātes zinātniskās 
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konferences rakstu krājumā Radoša personība. 

Zinātnisko rakstu krājums VI, Rīga, „Jumi‖ 2008. 

218-225 lpp., 271 lpp. ISBN 978-9984-9965-1-6 

5. Gustavs Elers. „Algoritmiska pieeja personu vārdu un 

uzvārdu locīšanai, izmantojot MS Excel 2000 iespējas‖ 

starptautiskās zinātniskās konferences ―Dabaszinību 

didaktika šodien un rīt‖ materiālu krājumā CD 2007. 

51-55 lpp. 226 lpp. ISBN 978-9984-9903-6-1. 

6. Gustavs Elers, Oskars Rasnačs ―Klasteru analīzes 

lietošana skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu 

analizēšanai‖121-126 lpp. RPIVA III starptautiskās 

zinātniskās konferences ―Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā‖ zinātniskais raksts. Rīga, 2006, SIA 

―ULMA‖, 121-126 lpp. 601 lpp., ISBN 9984-569-60-8. 

7. Gustavs Elers, Gregory Gorobetz ‖The Moust Popular 

Programs for Statistical Analysis: MS Excel, SPSS, 

STATISTICA‖ in Spring University. Changing 

Education in a Changing Society. Conference 

Proceedings. Klaipedos universitetas, 2005., 49-52pp., 

218 p. ISSN 1822-2196  

8. Socioloģijas šķirkļi "Sociālā darba terminoloģijas 

vārdnīcā", Zin. red. L.Šiļľeva, prof., Dr.paed., Rīga, 

―Jumi‖ 2000., 249 .lpp. ISBN 9984-9097-3-5. 

9. Gustavs Elers Pārskats par aptauju ―Latvijas iedzīvotāju 

viedoklis par nedzirdīgiem cilvēkiem‖ krājumā 

―Sabiedrībai par nedzirdību‖, Rīga, ―Kopsolī‖ 2000., 

167-190 lpp., 205. lpp. –ISBN 9984-9435-2-6. 

06.01.2010   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds SIGNE ENKUZENA 
Dzimšanas dati 08.06.1972 

Adrese Roţu iela 9, Baldone, Rīgas rajons, LV – 2125 

Mobilais tālrunis 28630044 

E- pasts signel03@inbox.lv 

Izglītība  
 

 

 

Laika periods No 2009. līdz šim brīdim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija  

Izglītības iestādes nosaukums 

Doktorantūras studijas 

Vadības zinībās  

 

Banku augstskola 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

1996.-1998. 

psiholoģijas maģistra grāds, diploms Nr 003750 

specialitāte- organizāciju psiholoģija 

 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

1991.-1994. 

psiholoģijas bakalaura grāds, diploms Nr. 001115 

psihologa asistenta kvalifikācija 

psiholoģijas skolotāja kvalifikācija 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

1979.-1990. 

Diploms par vidējo izglītību 

 

 

Rīgas 3. vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods No 1998.gada 01.septembra -2001.  gada 31. augustam. 

No 2001. gada 01.septembra līdz 2009. gada 29. jūnijam – 

amatu savienošanas kārtībā, šobrīd pamatdarbā  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore, programmas „ Personāla vadība‖  direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija  

Nozare Personāla vadība, izglītība 

Laika periods 11. 06. 2007. – 31.03.2009. 

Profesija vai ieľemamais amats Cilvēkresursu vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA „Swedwood Latvia Ltd‖ 

Plānupes 22, Inčukalns, Rīgas rajons 

Nozare Personāla vadība 
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Laika periods 20.02. 2006. – 20.04.2007. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla attīstības direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese   

SIA „Kalnozols Celtniecība", 

Daugavgrīvas 7, Rīga 

Nozare Personāla vadība 

Prasmes  

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Teicami Labi Labi 

Angļu  Labi Labi Labi  

 Zviedru Pamatzināšanas 

Datora lietošanas prasmes MS Office, internets  

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība kopš 1996. gada 

Papildu informācija  

Semināri 1. LPVA, Rīga, 2005. gada novembris , „ Cilvēkresursu 

plānošana un aizvietojamības vadība ‖. 
2. Rīga, 2005. gada oktobris,  mācību seminārs labam klientu 

servisam „ Labs serviss ‖. 
Kursi 1. Rīga. 2008. gads. Darba likums-prakse, kļūdas, sekas un 

priekšlikumi‖, SIA Rajos‖. 

2. Rīga. 2008. gads „Aktuālie aspekti darba tiesisko attiecību 

nodibināšanas, darba laika un atpūtas nosacījumos‖, PAC 

„Agenda‖. 

3. Rīga. 2008. gads „Darbs ar arodbiedrībām un kolektīvo strīdu 

risināšana‖, SIA „ZB Consulting‖. 

4. Rīga. 2007. gads „Biznesa klase‖, SIA „Komercizglītības 

centrs‖. 

5. „Vadītāju komandas attīstības programma‖, SIA „Spring 

Valley‖. 

6. Rīga. 2007. gads „Cilvēkresursu plānošana‖ , Latvijas 

Personāla Vadīšanas Asociācija. 

7. Rīga. 2006. gads „Netradicionāli par stresa 
menedţmentu‖ , Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācija. 

8. Rīga. 2005. gads „ Dzimumu līdztiesība, aktualitāte darba 
likumdošanā‖ ,SIA „Komin‖. 

9. 2003. gada 29. maijā „Darba aizsardzības speciālista  un 

darba likumdošanas kurss‖,  SIA „Komin‖,  Darba 
aizsardzības speciālista sertifikāts Nr. 1000422 2001. 

10. Rīga.1997. „Vadīšanas pamati‖, Latvijas Banku akadēmija. 

11. Rīga.1997 „Lietvedība‖, Latvijas Banku akadēmija. 

12. „Krīzes pārvarēšana, pēctraumatiskā stresa sindroma 
psihoterapija‖, Viļľas Universitāte. 

13. Rīga, Valodu mācību centrs, 2001. gada septembris - 
decembris, „Bussines English Course‖. 

Konferences, kongresi 1. 12.12.2009 V jauno zinātnieku konference‖, RPIVA, 
Rīga. 

2. 04.12. 2009 Biznesa vadības Ekspertu kongress. 
„Organizāciju izaicinājums ekonomiskās vides 
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pārmaiľu laikā. Organizāciju vadības prioritātes un 
ārpakalpojumu loma.‖ Turība, Rīga. 

3. November, 2009 „ Insights into the sunstaible growth 
of business‖ , Modern management research 
conference, Vilnius 19-21. 

4. 2009 gada oktobris „Radošā domāšana un izglītība‖,  
konference, Dr Edward de Bono, Rīga. 

5. 2005. gada aprīlis Latvijas Personāla vadības kongress, 

Rīga. 

6. 2000.g. marts,  2001.g. marts Starptautiskas psihologu 
konferences, Rīga. 
 

Projekti 

 

1. 2009. gada  jūnijs. Šauļu Universitāte, Sociālo zinību 

fakultāte, ERASMUS programmā lasīju kursu 

„Personālvadība kā sistēma‖ un „Personāla novērtēšanas 

metodoloģija‖. 

2. 2007. gada maijs. ,,Elvi grupas vadošā personāla 
kompetenču izvērtēšana". 

3. 2007. aprīlis –maijs. Biedrības „ Lauku partnerība Sēlija‖ 

ES Strukturālo fondu finansēts projekts  „Motivācijas 

programma nodarbinātības veicināšanai sociālā riska 

grupām Jēkabpils rajonā‖ 

NrVPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0179/76, 

apmācību vadītāja. 

4. 2007. gada novembris. Jaunjelgavas pilsētas dome, 2007. 

gada februāris, ,,Projektu vadītāju psiholoģiskā 

sagatavotība", lektore 

5. 2007.gads. Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 

„Zinātnes infrastruktūras nodrošināšana un attīstība 

augstskolā‖ projekts „Cilvēkresursu vadības pētījumu 

metodoloģijas attīstība‖, projekta kods 0018, projektu 

īsteno RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļa, pētniece. 

6. 2006. – 2007. Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 

03.15.00 „Zinātnes infrastruktūras nodrošināšana un 

attīstība augstskolā‖ projekts „Personāla vadības zinātnes 

 un prakses attīstība Latvijā un pasaulē‖, projektu īsteno 

RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļa, pētniece. 

7. 1999. -  2003. Sorosa fonda finansētais projekts „ Atklātā 

skola‖, apmācību vadītāja. 

Pētnieciskās intereses 1. Aprūpētā darba uzteikuma teorija un prakse. 

2. Personāla vadība kā ārpakalpojums – biznesa efektivitātes 

uzlabošanas iespēja. 

3. Personāla vadītāja profesijas standarta atbilstība darba 

devēju prasībām. 

Publikācijas 1. Iesniegts publicēšanai RPIVA 4.starptautiskās konferences 

„ Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībai‖  rakstu 

krājumam Aprūpētā darba uzteikuma teorija un prakse 

Latvijā sociālekonomiskās krīzes periodā‖. 

2. Iesniegts publicēšanai rakstu krājumam „V jauno 

zinātnieku konference‖ (RPIVA) raksts „Personāla 

vadības attīstības tendences 2009. gadā‖. 
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Papildus profesionālas 

iemaľas 

Pieredze fokusa grupu moderēšanā tirgus pētījumos (aptuveni 

30 grupas) 

Pieredze tirgus izpētes projektu vadīšanā  

Pieredze personāla atlasē un konsultēšanā un vadīšanā 

Pieredze sociālpsiholoģisko un video treniľu vadīšanā 

Pieredze konferenču organizēšanā 

Pieredze mācību kursu veidošanā un mācību organizēšanā 

 

06.01.2010.   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

BEATRISE GARJĀNE 

Dzimšanas dati 31.03.1955 

Adrese Brīvības bulvāris 11, Jelgava, LV 3002 

Mobilais tālrunis 29710211 

Izglītība   

Laika periods 1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Dr. paed. 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1994 – 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Mag. paed. 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA maģistrantūra 

Laika periods 1994 – 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības darba vadītāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA augstākās profesionālās pedagoģiskās izglītības studiju 

programma 

Laika periods 1973 – 1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākā izglītība – filologs, latviešu valodas un literatūras 

pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte 

Darba pieredze 
 

Laika periods 2006 -  

Profesija vai ieľemamais amats Asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese  

Nozare 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV -1083  

Vispārīgā pedagoģija 

Laika periods 2004 -  

Profesija vai ieľemamais amats docente  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Izglītības un mājsaimniecības institūts, Driksas 5, Jelgava  

Nozare Vispārīgā pedagoģija 

Laika periods 2000 – 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RTU Humanitārais institūts, Āzenes iela 16, Rīga 

Nozare Vispārīgā pedagoģija 
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Laika periods 1998 – 2006 

Profesija vai ieľemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA 

Nozare Vispārīgā pedagoģija 

Laika periods 1995 - 

Profesija vai ieľemamais amats Ekspertu komisijas locekle 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

IZM ISEC Vaļľu 2, Rīgā 

Nozare 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Darba vietas nosaukums 

Nozare 

2007 – 

skolotāja 

Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 

latviešu valoda un literatūra 

Laika periods 1992 – 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas komercģimnāzija, Salaspils ielā 14, Rīga 

Nozare Latviešu valoda un literatūra 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu X X X 

Angļu  X - - 
Vācu X X X 

    

Datora lietošanas prasmes MS Office, internets 

Papildu informācija 
Semināri 

 

2000. – 2002.  

Nākotnes perspektīvas arodizglītībā Latvijā un Lietuvā Eiropas 

kontekstā – Eiropas Apmācību centrs, Somijas IZM, Dānijas 

IZM 

 

Konferences 1. 2008. Referāts „Personības attīstības sekmēšanas iespējas 

Latvijas normatīvajos izglītības dokumentos‖ 

RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference  

2. 2007. Referāts „Mācīšanās kultūras problēmas vidusskolā‖ 

RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference  

3. 2005. Referāts „Hermeneitiskā metode pedagoģijā‖ 

RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference 

4. 2004. Referāts „Vērtības un tikumi jauniešu audzināšanā‖ 

RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference 

5. 2003. Referāts „Vērtībizglītības aspekti audzināšanā‖ 

RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference  

6. 2002. Referāts „Pedagoģiskā procesa inovāciju vadība‖  

RTU 43. starptautiskā zinātniskā konference  

7. 2001. Referāts „Pašvirzīta mācīšanās studiju procesā‖ 

RTU 42. starptautiskā zinātniskā konference  

Projekti  2006. – 2007. 

Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas un 

literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte un 
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2009. gada 12. decembrī   
datums  paraksts 

ieteikumi 

ISEC, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas, 

Valsts valodas aģentūras projekts 

2007. – 2010. 

Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Nr. 61/2007 

2008. – 2010. 

Pedagogu studiju programmu uzlabošana  

LVAVA, ESF projekts 

 

Publikācijas    Implications of Totalitarian values in the post-soviet  

educational space: the theoretical and methodological 

research basis.- ATEE, 2008, 1.- P 4.-11.  

 Cieľa un pašcieľa skolēna un skolotāja sadarbībā// 

Konferences materiāli.- Rēzekne, 2005, CD formātā 

 Andragoģijas elementi skolas un vecāku sadarbībā // RTU 

Zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās zinātnes., 8. 

sērija, 8. sējums.- R.: RTU, 2005.- 73.- 78. lpp. 

 Pētījuma kvalitatīvo un kvantitatīvo metoţu raksturojums 

un to mijiedarbība. Kontentanalīzes metode // 

Tālākizglītības kursu materiāli „Latvijas pedagoģisko 

augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide 

zinātniskās pētniecības jomā‖- Rīga, RPIVA, 2007. 

 Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas un 

literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte un 

ieteikumi // Skolotājs, 2007.,6.nr.- 19. – 26.lpp. 

Pedagoģiskā darbība Maģistra darbi skolvadībā un pedagoģijā  

Promocijas darbi vispārīgajā pedagoģijā - 2 

 

Sagatavotie un docētie studiju 

kursi  

Pieaugušo pedagoģija 2 KP 

Pieaugušo mācību metodes 2 KP 

Pedagoģisko pētījumu metodika 2 KP 

Konflikts pedagoģiskajā procesā mākslas izglītībā 2 KP 

Audzināšanas teorijas 2 KP 

Pedagoģijas zinātnes sistēma un metodoloģijas problēmas 2KP 

Pētnieciskā procesa organizācija 3 KP 

Vērtību audzināšanas filozofija (kopā ar Mg.phil. V. Ceru)2KP 

Cilvēka dzīves cikli 2 KP 

Izglītības filozofija 1 KP 

Skolas attīstības teorijas 1 KP 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 

JĀNIS GEDROVICS 

Dzimšanas dati 01.11.1944. 

Adrese Valdeķu iela 62-136, Rīga, LV-1058 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

(+371)67674983 

(+371)29162147 

E- pasts 

Fakss 

janis.gedrovics@rpiva.lv 

(+371)67808034 

Izglītība  
Laika periods 

 

1993-1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistrs  

vidusskolas ķīmijas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Rīga, Raiľa bulv. 19 

Laika periods 1972 – 1975-1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātľu kandidāta diploms 

Ķīmijas zinātľu kandidāts. Diploms nostrificēts par Dr. 

chem. 1993.g. 

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Zinātľu akadēmija, Rīga, Akadēmijas laukums 1 

Laika periods 1962 - 1970 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms par augstāko izglītību 

Ķīmiķis (fizikālā ķīmija) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Rīga, Raiľa bulv. 19 

Darba pieredze 
Laika periods 

 

Kopš 2008.g. 1.aprīļa līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Vadītājs- vadošais pētnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Dabas un 

darba vides institūts, Imantas 7. līnija 1 

Nozare Ķīmija 

 

Laika periods 

 

Kopš 2005.g. 1. sept. līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 

7. līnija 1 

Nozare Ķīmija/ ķīmijas didaktika 

 

Laika periods 

 

1998.g. 1.sept.-2005.g. 31.aug. 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 

7. līnija 1 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 

 

1990. 1.sept.-1997. 27.aug. 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotājs (ķīmija, fizika, vācu valoda) 
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 94.vidusskola, Rīga, Ozolciema iela 26 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 

 

1991.g. janv. – 1991.g. dec. 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenais speciālists 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Republikas Izglītības ministrija, Rīga, Vaļľu iela 2 

Nozare Valsts pārvalde 

 

Laika periods 

 

1987.g. aug. – 1991.g. janv. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktora vietnieks mācību metodiskajā darbā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Republikāniskais Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 

Rīga, Vaļľu iela 2 

Nozare Valsts pārvalde 

 

Laika periods 

 

1972.g. nov. – 1987.g. aug. 

Profesija vai ieľemamais amats Aspirants, jaunākais, vecākais zinātn. līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas zinātľu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūts 

Nozare Zinātne 

 

Laika periods 

 

1971.g. sept. – 1972.g. nov. 

Profesija vai ieľemamais amats Mācību daļas metodiķis 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Valsts universitāte, Rīga, Raiľa bulv.19. 

Nozare Pārvalde 

 

Laika periods 

 

1967.g.sept. – 1971.g. aug. 

Profesija vai ieľemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 13. vakara (maiľu) vidusskola, Skuju iela 

Nozare pedagoģija 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu  Pārvaldu brīvi kā dzimto valodu 

Krievu pārvaldu pārvaldu brīvi 

Vācu labi labi labi 

Zviedru labi apmierinoši labi 

Angļu  apmierinoši Mazliet apmierinoši 

Datora lietošanas prasmes MS Office, internets , SPSS, NSDStat+ 

Citas prasmes Nav speciāla apstiprinājuma 

  

Papildu informācija 
Semināri 

 

1. Jaunākais darba aizsardzībā: RĪGA, RSU Darba vides 

institūts, 2009.g. 10. jūnijs 

 2. Umeo, Zviedrija, 2007.21.03. Zviedrijas Dabaszinību 

didaktikas biedrības minisimpozijs. 

Kursi Darba aizsardzība/ - Juridiskā koledţa, 2007.g. maijs – jūlijs 

(160 st. programma) 
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Konferences 1. Helsingor, Dānija, 21.-24.jūnijs.: Ziemeļvalstu 

Ergonomikas konference. 

2. Rīga, 2008.g. 6.-7. novembris. RSU Starptautiskā 

konference „Sabiedrība, labklājība, veselība‖ 

3. Umeo, Zviedrija, 2007.g. 22.-23.03. Zviedrijas 

Pedagoģisko augstskolu docētāju konference. 

4. Māstrihta, Holande, 2006.g. 10.-14.07. Starptautiskās 

Ergonomikas asociācijas XVI Kongress 

5. Rīga, 2007.g. aprīlis. Starptautiskā konference „ Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ 

6. Tartu, Igaunija, 2006.g. 8.-11.11., IOSTE Reģionālais 

simpozijs. 

7. Vāsa, Somija, 2006.g. 27.-28.10. Somijas Dabaszinību 

un matemātikas biedrības Gada konference. 

8. Stokholma, Zviedrija, 2006.g. 15.-17.10. II Starptautiskā 

konference „Dabaszinības pamatskolā‖. 

Projekti  Starptautiskais salīdzinošais projekts dabaszinībās ROSE, 

2003-2006, Latvija 

Publikācijas   1. J.Gedrovics, I.Liepina, M.Chetrone, V.Tucha, J.Indans. 

Teachers‘ and Students‘ Points of View on Ergonomics 

of Working Environment in Schools.// Dilemmas and 

Issues of Modern Ergonomics and Work Safety 

Education and Researches. Ed. By L.M.Pacholski, 

J.S.Marcinkowski, W.M.Horst. – Poznan, 2004, pp.72-

89. 

2. Lamanauskas V., Gedrovics J. Training of Basic School 

Teachers of Sciences in Lithuania and Latvia: 

Assessment of Situation and Tendences.   The Bologna 

Process in Science and Mathematics Higher Education 

in North-Eastern Europe: Tendencies, Perspectives and 

Problems. – Joensuu: University of Joensuu, 2006, 40-

51.  

3. Zemesarājs R., Gedrovics J., Profesijas izvēles kritēriji 

un prioritātes daţādos Latvijas reģionos. Augstākā 

profesionālā izglītība teorijā un praksē/ Zinātnieki raksti, 

4.laidiens. – R.: RTK, 2006, 69.-76.lpp. 

4. Gedrovics J., Wäreborn I., Jeronen E. Science Subjects 

Choice as a Criterion of Students‘ Attitudes to 

Science.//Journal of Baltic Science Education, 2006, No 

1, 74-85. 

5. Gedrovics J., Lamanuskas V. Survey of Ergonomics 

Problems in Latvian and Lithuanian Schools‘ Computer 

Classrooms. – Proceedings IEA2006 Congress// Meeting 

Diversity in Ergonomics. Ed. by R.N.Pikaar, E.A.P. 

Konigsveld, P.J.M.Settels. – Elsevier Ltd., 2006. CD. 

6. Gedrovics J., Lāce I., Zemesarājs R. Postsociālisma 

valstu jauniešu nākotnes darba kritēriji un profesionālā 

orientācija. Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas. 

Rīga: RUK, 2006, 43-48. 

7. Gedrovics. Datorlietotāju ergonomiskā kultūra Latvijā. 
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12.1.2009.   
datums  paraksts 

Sabiedrība un kultūra/ Rakstu krājums. VIII. – Liepāja: 

2006, 455-465. 

8. Gedrovics J. Ergonomikas vieta vispārējā, profesionālajā 

un skolotāju izglītībā. - Krājumā: Izglītības ekoloģija un 

profesionālās studijas. – Rīga: RUK, 2007, 70-77. 

9. Gedrovics J., Mitlere R., Tuče-Novika D., Zemesarājs R. 

Datorlietotāju vidusskolēnu ergonomiskā kultūra un daţi 

datorlietošanas paradumi. - Krājumā: Izglītības ekoloģija 

un profesionālās studijas. – Rīga: RUK, 2007, 98-104. 

10. Gedrovics J., Gabranovs A. Ergonomika – ne tikai 

zinātne. Skolotājs, 2008, No 2, 44-49. 

11. Gedrovics J. Die Ergonomie im Curriculum der 

Lehrerbildung. – Lehrer/ und Lehrerinnenbildung, Wien, 

2008: S. 71-77. 

12.  J.Gedrovics, A.Gabrānovs, J.Raipulis. Ergonomika 

skolā kā studiju priekšmets un pētnieciskā darba joma. - 

Zinātniskie raksti. Ekonomika. Komunikācija. Politika. 

Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. 

– Rīga: RSU, 2009, 170 -179. 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
 

 

Vārds, Uzvārds SARMĪTE JĒGERE 

Dzimšanas dati 1950. gada 1. janvārī, Rīgā 

Adrese Rīga, Brīvības 112 – 8, LV 1001 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7270494 

9159054 

E- pasts 

Fakss 

sarmite_jegere @ inbox lv. 

67270494 

Izglītība 
Laika periods 

 

1998.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

2008.g. ievēlēta par asoc. prof. ekonomikas nozarē, 

tautsaimniecības apakšnozarē  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātē 

Laika periods 1995.g. 

Izglītības iestādes nosaukums Staţēšanās Riversaidas (ASV) krājaizdevu sabiedrībā 

Laika periods 1993.g 

Izglītības iestādes nosaukums Staţēšanās Kopenhāgenas Biznesa skolā un ekonomikas 

institūtā (4 mēneši) 

Laika periods 1983.g.maijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Aizstāvēta doktora disertācija ekonomikā 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavā B.Pļehanova v.n. tautsaimniecības institūtā 

Laika periods 1978.-1982.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Neklātienes aspirantūra 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātē 

Laika periods 1968.-1973.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomiskās kibernētikas specialitāte, ekonomista – 

matemātiķa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1968.g 

Izglītības iestādes nosaukums Absolvēta Rīgas 6.vidusskola 

Darba pieredze 
Laika periods 

 

2009.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Asoc.prof. RPIVA un Latvijas Kultūras akadēmijā 

Laika periods 2003. – 2004.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Sociālo Tehnoloģiju augstskolas rektore 

Laika periods 2000.- 2002.g. 

mailto:sarmite_jegere@inbox
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Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Rīgas domes Īpašuma departamenta Uzľēmējdarbības 

pārvaldes priekšniece 

Laika periods 1997.-1999.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

A/s ―Lateko Banka‖ prezidente 

Laika periods 1995.-1996.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Investīciju un kredītpolitikas valsts ministre 

Laika periods 1995.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Demokrātiskās partijas ―Saimnieks‖ konsultante ekonomikas, 

finansu un politikas jautājumos 

Laika periods 1995.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Pasaules krājaizdevumu sabiedrības lektore 

Laika periods 1994.-1995.g 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Pasaules Bankas konsultante 

Laika periods 1993.-1994.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Finansu ministra padomniece 

Laika periods 1993.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Finansu ministrijas zinātniskās laboratorijas vadītāja 

Laika periods 1981.-1992.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Docente Latvijas Universitātes Finansu un tirdzniecības 

fakultātē 

Laika periods 1977.-1981.g 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Inţeniere- ekonomiste Sakaru ministrijas skaitļošanas centrā 

Laika periods 1973.-1977.g. 

Profesija vai ieľemamais amats, 

darba vietas nosaukums 

Inţeniere- ekonomiste Tautsaimniecības ministrijas 

skaitļošanas centrā 

 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Teicami Teicami Labi 

Angļu  Labi Labi Labi  

  

Papildu informācija  

Kursi 1. PHARE 2003 ietvaros  kvalifikācijas celšana:  

- Norvēģija, Matforsk Zinātniski tehnoloģiskais parks;  

- Apvienotā karaliste, Norwich Zinātniski tehnoloģiskais 

parks; 

- Somija, Rovaniemi Zinātniski tehnoloģiskais parks. 

2. CBC2002 projekta ietvaros kvalifikācijas celšana: 

- Somijas MTT Agrifood Finland, Zinātniski 

tehnoloģiskajā parkā, Jokioinen pilsētā, 2005.g. 

3. 2004.g. Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un 

prakse‘. 
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4. 2004.g. ES darbības teorētiskie un praktiskie aspekti. 

5. 2001.g. Zygon Baltic Consulting kvalitātes vadības kursi 

1.-2. līmenis. 

6. 1999.-2000.g. ATF kursi Luksemburgā - Banku risku, 

investīciju fondu un banku imidţa veidošanas jautājumos, 

7. 1997.g. ERAB kursi Vīnē par sarunām ar stratēģisko 

investoru. 

8. 1996.g. ASV Tieslietu departamenta Federālā 

izmeklēšanas biroja apmācības kurss ―Naudas 

atmazgāšana‖, Berlīnē. 

9. 1994.g. Pasaules Bankas kursi Vašingtonā un Rīgā finansu 

politikas un makroekonomikas jautājumos. 

Konferences Dalība starptautiskās konferencēs par ekonomiskajām un 

finansu problēmām Norvēģijā, Somijā, Slovākijā, Čehijā, 

Francijā, ASV, Ungārijā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, 

Vācijā, Šveicē, Luksemburgā, Grieķijā. Konferences sākot no 

2001 gada: 

1. Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference 

―Economics and Management: Current Issues and 

Perspectives 2009‖. 

Referāts: Social Economical Assessment of Song and 

Dance Celebration 

2. 4 th International conference „ Information society and 

Modern Business‖, 2009.05. Ventspils augstskola, Banku 

augstskola, RISEBA 

Referāts : Contraband financial risk and attainment 

modeling and practical function. 

3. 2nd International Conference on Leadership and its Role 

in preparing the Organization for Unprecedented Change 

2009.05., Ghaziabad, India, Institute of Productivity & 

Management 

Referāts– International Culture Centre Activity Impact on 

Region Economy of Latvia. 

4. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

„Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā‖ 2009.05. 

Rīga Biznesa augstskola Turība. 

Referāts: Kultūras pasākumu centru ekonomiskās ietekmes 

novērtējuma metoţu un modeļu analīze un izvēle. 

5. Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference 

―Economics and Management: Current Issues and 

Perspectives 2008‖. 

Referāts – Analysis and Preference of Methods and 

Models for Determination of Culture event Center 

Economic Impact on State Economics. 

6. 4.Starptautiskā zinātniskā konference‖ Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ RPIVA, 2008. 2 referāti 

- Sabiedriskās attiecības darbā ar organizāciju 

brīvprātīgajiem.  

- Kontrabandas finanšu risku un ieguvumu modelēšana un 

praktiskā funkcionēšana. 
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7. ERNESTAS GALVANAUSKAS international science 

conference „Economics and management: Current Issues 

and Perspectives‖ Šiauliai,2007. 

Referāts – „ Прикладные вопросы оценки рисков в 

малом и среднем бизнесе‖ 

8. 9.ikgadējā starptautiskā konference „ Rīgas Dialogi: 

Biznesa un finanšu izcilība strauji augošas ekonomikas 

apstākļos‖, Banku augstskola, 2007. 

Referāts – „ Risk assessment methology for SMEs‖ 

9. 3rd international scientific conference „Information 

society and modern business‖ , Ventspils augstskola, 2007. 

Referāts – „Science and technology parks as the strategical 

basic element of inovative business initial stage‖. 

10. International Scientific Conference „Employment and 

Labour Market Movements – Conflicting Paradigms in a 

Globalised World‖,2007. 

Referāts – „Customer service quality and prospects for its 

improvement in Latvian banking system‖. 

11. International Conference „Science, Education and 

Production Network in Food sector‖, 2006 . 

Referāts – „STP experience of Europe and Chances of 

Latvia‖. 

12. International Conference „Uncertain Transformations : 

New Domestic and International Challenges‖, 2006. 

Referāts – „Science & Technology parks – European 

expierence and possibilities of Latvia‖. 

13. Starptautiskā konference „Sieviete izglītībā, karjerā un 

biznesā‖ , 2006 gads . 

Referāts – „Pašvaldību loma un iespējas sieviešu 

uzľēmējdarbības labvēlīgas vides veidošanā‖. 

14. Konference „Vienota zīmolvedības stratēģija Latvijai: 

iespējas un ieguvumi‖, 2006.g. 

Uzstāšanās debatēs par tēmu „Zīmolvedības uzdevumi 

pašvaldību līmenī‖. 

15. 3.starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖  Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskola, 2006.g. 

Referāts–„Izglītības iestāţu loma ES inovatīvo fondu 

apguvē‖. 

16. Starptautiskā zinātniskā konference „Atstumtība un 

nedrošība – riski un risinājumi‖.  Rīgas Stradiľa 

universitāte Eiropas studiju fakultāte, 2006. g. 

Referāts – „Latvijas sabiedrības apātija – tās ekonomiskie 

un politiskie aspekti‖. 

17. VII Starptautiskā zinātniskā konference. Īpašums tā 

apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas. Biznesa 

augstskola Turība.2006.g. 

Referāts  „Īpašuma tiesības vai piekļuve - jaunās 

ekonomikas laikmeta dilemma‖. 

18. International Conference. Waterfront Real Estate: 
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datums  paraksts 

Residing, Working, and Living in Europe‘s Revitalized 

Harbor Areas. Bremen, Germany, 2004. 

19. Konference „Zināšanu un tehnoloģiju pārnese – 

tautsaimniecības modernizācijai. Augstskolas kā 

inovācijas partneri.‖ Rīga/Latvija 2003.g. Lejassaksijas 

Ekonomikas, tehnoloģiju un satiksmes ministrija, 

Lejassaksijas Zinātnes un Kultūras ministrija. 

Uzstāšanās diskusijā par tēmu „ Zinātniski tehnoloģiskie 

parki Latvijā- problēmas un risinājumi‖. 

20. 2nd International Conference. Business and municipality – 

new partnerships for the 21st century. „Creating better 

cities.Together.‖ Bremen, Germany, 2001. 

Uzstāšanās : Paralell workshops IV.5 – academia-

municipality-business- partnerships. 

21. TEILNEHMERVERZEICHNIS. Management Congress. 

URBAN ENTERTAINMENT CENTER in Berlin, 

Germany, 2001. 

Referāts :Meţaparka attīstības koncepcija. 

 

Publikācijas   no 1976.gada līdz 2009. gadam 62 publikācijas. 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 

 

LĪGA JANKOVA 

Dzimšanas dati 31.10.62. 

Adrese „Kalnāres‖  Iecavas novads, Bauskas rajons LV 3913 

Mobilais tālrunis 29521982 

E- pasts ligajankova@inbox.lv 

Izglītība  
Laika periods 

 

01.10.2007. 

Studē LLU pilna laika agrārās un reģionālās ekonomikas 

doktora studiju programmā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Lielā iela 2, Jelgava, LV – 3001, Latvija 

Laika periods 28.10.2003. - 06.12.2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Skolvadības maģistrs  

Profesionālais maģistra grāds skolvadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 

Laika periods 01.09.1998. – 13.06.2003. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Skolotāja diploms  

Mūzikas skolotājs, vokālais pedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 

Laika periods 1980.-1982. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Apliecība par vidējo speciālo izglītību 

Kultūras darbinieks, orķestra diriģents 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums 

Darba pieredze 
Laika periods 

 

No 01.12.2005. līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Bauskas filiāles vadītāja, lektore skolvadības katedrā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Nozare Izglītība 

Laika periods No 01.09. 1998. -30.11.2005.  

Profesija vai ieľemamais amats Direktores vietniece audzināšanas darbā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Iecavas internātpamatskola 

Nozare Izglītība 

Laika periods No 01.10.1996. – 31.08.1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Mākslinieciskās daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Iecavas kultūras nams 

Nozare  
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10.12.2009.   
datums  paraksts 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Mazliet Mazliet 

Datora lietošanas prasmes Strādāju labi ar datoru 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Piedalīšanās projektos Iekšējās kvalitātes vērtēšanas pamatsistēmas Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Projekta nr. 

4/2008. projekta realizācijas laiks 03.06.2008. -30.12.2008. 

Projekta vadītāja D.Markus. 

Konferences 1. Jankova L. ES fondi un programmas Latvijā. 

(International Scientific Conference, Vision of the Modern 

Village September 25th, 2009, Šauļai ) 

2. LLU zinātniskie raksti Nr.19. Pilvere I., Jankova L. 

Uzľēmējdarbības raksturojums Latvijā un Zemgales 

reģionā. 

3. Management of technological  25th-26th, 2007. Muzis I., 

Jankova L.Changes Government policy and school 

development.  

Kursi 1. Apmācības programma  ESF Nacionālās programmas 

ietvaros „ Komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšana 

no idejas līdz biznesa plānam_ „  2007.01.03. -2007.30.06.  

128 stundu apjomā. 

 2. Projekta „ Zemgales plānošanas reģiona mūţizglītības 

atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana‖ 

seminārs „Inovācijas un to attīstības iespējas Latvijā „  

3. 2007.22.03. -2007.23.03. 

 4. Projektu vadība. ESF projekti Zemgalei ietvaros. Laikā no 

2006. 30.06. - 2006. 11.29.  166 stundu apjomā. 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
 

ANDA KAULIĽA 

Dzimšanas dati 1968. gads 21. marts 

Adrese Hipokrāta iela 45-1, Rīga 

Mobilais tālrunis 29476514 

E- pasts anda_darbi@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods 2008.- 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Studijas pedagoģijas doktorantūrā, izziľa 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija, 

Pedagoģijas fakultāte 

Laika periods 1998.-2004. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Studijas psiholoģijas doktorantūrā, izziľa 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte  

 

Laika periods 1993. – 1995. 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms, 

Maģistra grāds psiholoģijā (Mg.psych.) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Laika periods 1989.-1993. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms,  

bakalaura grāds psiholoģijā,  psihologa asistenta kvalifikācija, 

pedagoģijas un psiholoģijas skolotāja kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Laika periods 1974.- 1986. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums 
Limbaţu 1. vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods 1995. - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA, lektore 

Laika periods 1998.- 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Biedrība „Dzintarkrasta serviss‖ 
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Profesija vai ieľemamais amats Projektu vadītāja 

Laika periods 2006.-2007. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA profesionālās studiju programmas „Psihologa 

asistents‖ direktore 

Laika periods 2001.-2003. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA Izglītības psiholoģijas katedras vadītāja 

 

 

Laika periods 1995.-1998.  

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA  - Skolas un ģimenes psihologu profesionālās studiju 

programmas direktore 

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola, Psiholoģijas 

fakultāte  

Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

Nozare Psiholoģija, izglītība, personāla vadība 

 

Laika periods 2005.-2006. 

 

Profesija vai ieľemamais amats psiholoģe  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

V/A Sociālās integrācijas centrs Sociālā darba daļa 

Psiholoģiskais dienests 

Nozare psiholoģija 

Laika periods 2003.-2005. 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
SPPI 

Nozare psiholoģija 

Laika periods 1994.-patreiz 

Profesija vai ieľemamais amats psiholoģe 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 93. vidusskola  

LV-1082, Sesku 72, Rīga 

Nozare psiholoģija 

Laika periods 1993.-1994. 

Profesija vai ieľemamais amats psiholoģe 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

A/S ―Vācijas – Latvijas banka‖ 

Bērnu sanatorija ―Bulduri‖- 

Nozare psiholoģija 

Laika periods 1990.-1993. 

Profesija vai ieľemamais amats skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Limbaţu 1. vidusskola 

Rīgas ielā 28, Limbaţi, LV 4001. 

Nozare izglītība 

 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi labi 

 Vācu  Vidēji   Vidēji  Vidēji  
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Datora lietošanas prasmes 
MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

 

Papildu informācija 
 

2009./2010. studijas Leipcigas Universitātē 

 2008. Zinātniskās literatūras studijas Vācijā Internacionālajā 

pedagoģijas bibliotēkā. 

Semināri 1. 2009. International Workschop „Historical Aspekts of 

Psychology‖, Leipcigas Universitāte, Vācija. Sertifikāts.  

2. 2009. „Visualisirien und Presentieren‖ starptautisks 

seminārs Leipcigas Universitāte, Vācija. Sertifikāts. 

3. 2007. Starptautiska apmācība S-Pēterburga, Psihoterapijas 

un treniľa ģilde, programma „Orientējošā konsultēšana 

darbā ar disleksiju‖. Sertifikāts.  

4. 2005. Starptautisks seminārs Tallinā „Procesuālā 

psiholoģija‖. Sertifikāts. 

5. 2005. Starptautisks seminārs Pēterburgā „Process kā 

dzīve‖. Sertifikāts. 

6. 1999. Seminārs ―Psiholoģiskā konsultēšana‖. Apliecība. 

7. 1999. Skolēnu karjeras attīstīšana pamatskolā un 

vidusskolā. Apliecība 

8. 1997. Ģimenes terapija un konsultēšana. Apliecība. 

9. 1996. Psihoterapijas metoţu izmantošana ģimenes 

konsultēšanā. Apliecība. 

 

Kursi  

 

1. 2006. Microsoft Unlimited Potential kursi „Prezentācijas 

pamati‖. Sertifikāts 

2. 2006. SIA „Baltic consultants‖ kurss „Eiropas sociālā 

fonda projektu sagatavošana, īstenošana, vadība‖. 

Apliecība. 

3. 2006. Wodkoka- Dţonsona intelekta testa lietotāja 

sertifikāts. 

4. 1999. - 2006. Piedalīšanās Wodkoka-Dţonsona intelekta 

testa adaptēšanā Latvijā. Apliecība. 

 

Konferences 1. 2009. 14.starptautiskā konference „Vārds un tā pētīšanas 

metodes‖. Referāts „valodu mācīšanās motivācijas 

īpatnības‖. Liepāja. Sertifikāts. 

2. 2009. 14.starptautiskā kreativitātes konference 

„Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā‖. Referāts 

„Radošas lasītprasmes apguves metodes pedagoģiskajā 

procesā‖. Rīga. Sertifikāts. 

3. 2009. RPIVA Starptautiska konference „1.vārds‖ Referāts 

„Bērnu komunikācija 1.klasē‖. Rīga. Apliecinājums. 

4. 2008. 13.starptautiskā konference „Vārds un tā pētīšanas 

metodes‖. Referāts „Lasītā teksta izpratnes un attieksmes 

pret lasīšanu atšķirību īpatnības‖. Liepāja. Sertifikāts. 

5. 2008. 13.starptautiskā kreativitātes konference 

„Kreataloģija kā kreativitātes kompleksā izpēte‖. Referāts 
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„Radošu darba metoţu pielietošanas iespējas lasītā teksta 

izpratnes paaugstināšanai‖. Rīga. Sertifikāts. 

6. 2008. RPIVA IV Starptautiskā konference. Referāts 

„‖Puskultūras‖ vai valodas personības veidošanās‖. Rīga.  

Sertifikāts. 2007. LETONIKA II kongress. Referāts „Vide 

kā valodu veidojošs faktors‖. Rīga 

7. 2007. LU Starptautiska konference „Valoda pasaulē, 

pasaule valodā un literatūrā‖. Referāts „Lasīšanas, 

rakstīšanas grūtības un diskriminējoša attieksme skolā‖. 

Rīga. Sertifikāts. 

8. 2005. Starptautiskā skolu psihologu konference Grieķijā, 

Sertifikāts. 

9. 2001. Starptautiskā skolu psihologu konference Francijā. 

Sertifikāts. 

10. 2001. RPIVA Starptautiskā konference ―Personības 

brieduma psiholoģiskie aspekti‖. Sertifikāts. 

11. 2000. IV Starptautiskā Baltijas psihologu konference. 

Sertifikāts. 

12. 1997. XXI Starptautiskā skolu psihologu konference. 

Apliecība. 

 

Projekti  1. Valsts attīstības aģentūra „Integratīvas mācību metodikas 

izstrāde  un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē bērniem un 

jauniešiem ar mācīšanās, kognitīviem un kustību 

traucējumiem‖ (2010.-2012.) 

2. Valsts programma LETONIKA, 8.projekts „Vecuma 

grupas valodu īpatnība Latvijā: lingvistiskais, sociālais un  

kultūras aspekts‖ (no 2007.g. līdz pašreiz) 

3. ESF un Valsts finansētais projekts „Profesionālās 

pilnveides programma „Komerczinības vidusskolā‖. 

Projekta nr. 

2006/0096/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2./0115/0202. 

(2007.gads) 

4. ESF un Invalīdu un viľu draugu apvienības „Apeirons‖ 

apmācība „Eiropas sociālā fonda projektu sagatavošana, 

īstenošana, vadība‖, projekta nr. 

VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0123/34 (2006.gads) 

5. Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Invalīdu 

nodarbinātības veicināšana‖ aktivitāte 9.1. (2005.-

2006.gads) 

6. ESF projekts „Jauniešu ar speciālām vajadzībām apmācība 

dekoratora palīga profesijā‖( 2006.gads)  

7. Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta 

„Profesionālās orientācijas plānošanas pasākumu attīstība 

SIC‖ (2005.- 2006.gads) 

8. EQUAL projekts „Invalīdu nodarbinātības veicināšana‖ 

9.aktivitāte (2005.gads) 

 

Publikācijas 1. Metodiskais materiāls „Psiholoģija. Saskarsmes 

psiholoģija‖. 2009.gads. Izd. Rīgas tālmācības vidusskola. 
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2. „Lasītā teksta izpratnes un attieksmes pret lasīšanu 

atšķirību īpatnības‖. Liepājas Universitātes 

13.starptautiskā konferences „Vārds un tā pētīšanas 

metodes‖ zinātnisko rakstu krājums, 2008. 

3. „Puskultūras‖ vai valodas personības veidošanās‖. Teorija 

un prakse mūsdienu sabiedrībai. RPIVA 4.starptautiskās 

konference, 2008. 

4. Disleksija- domāšanas traucējums vai slēptais talants?- 

Valodu grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais, 

sociālais un kultūras aspekts. Rīga: SIA „Alise T‖,2007.,  

101.lpp.  

5. Logopēda un psihologa sadarbības iespēja disleksijas 

gadījumā. Valodu grupu valodas īpatnības Latvijā: 

lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts. Rīga: SIA 

„Alise T‖, 2007.,  111.lpp.   

6. „Vides ietekme uz valodas attīstību‖ .LETONIKA II 

kongresa krājums, 2008. 

7. The algorithm of the dialogic method//Promoting the well- 

being of children and youth: A challenge for the school, 

the family and the school psychologist: 27.skolu 

starptautiskās konferences materiāli, Athens, Greece, 

2005, 102.lpp. 

8. The definition and goal of the integrative eclectic 

approach// Promoting the well- being of children and 

youth: A challenge for the school, the family and the 

school psychologist: 27.skolu starptautiskās konferences 

materiāli, Athens, Greece, 2005, 102.lpp. 

9. Adaptācijas fenomens: būtība, nozīme, iespējas.//Bērna 

psiholoģiski pedagoģiskā iedrošināšana, pārejot no 

sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība. 

Rīga, 2002 (8 lpp.). 

10. Connection Between social intellect and social adaptation 

in the young teenagers// Psychology & education for the 

21 st century: skolu psihologu starptautiskās konferences 

materiāli. – Dourdan, 2001, 75. lpp. 

11. Socializācijas īpatnības pusaudţu vecumā.// Sociālā 

pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija 

mainīgajā sociālajā vidē I: Starptautiskās konferences 

materiāli, R., "Vārti", 2000. 

12. Adekvāta pašvērtējuma veidošanas iespējas pusaudţu 

atbalsta grupās.// Scientica est potentia: RPIVA 

Zinātniskie raksti II. – R.: RPIVA "Vārt", 1999. – 0,8 a.l. 

13. Возможности поддержки в развитии адекватной 

самооценки у подростков.// 2 международная 

конференция. – Гродно: ГУ, 1999. – 0,1 a.l. 

14. Самооценка подростка в процессе социализации. 

Международная научная конференция: Санкт - 

Петербурский университет им. Герцена. - Санкт – 

Петербург:  Санкт - Петербурский ПУ, 1999. – 0.15 a.l. 
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Pasniedzamie kursi Vispārīgā psiholoģija, saskarsmes psiholoģija, eksperimentālā 

psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija, personāla atlase un 

plānošana, motivācija un komunikācija, karjers izveide un 

pilnveidošana. 

Supervīzijas un pārraudzības prakse. 

 

2010. gada 10.janvārī   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds GUNDEGA KOZLOVA 

Dzimšanas dati 24.04.1971. 

Adrese Jūrmala. 

Mobilais tālrunis 29646698 

E- pasts Gundegakozlova@navigator.lv 

Izglītība   

Laika periods 2006.-2010. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Turpinās psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapeita 

līdera izglītības iegūšana. Vadītājs Marks Tradwels (ASV)  

Izglītības iestādes nosaukums ―Morēno Institūts Latvijā‖ 

Laika periods 2003.-2004. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapeita asistenta 

kvalifikācija, atbilstoši Ziemeļvalstu Eksaminācijas padomes 

prasībām. Apliecība Nr. 42 

Izglītības iestādes nosaukums ―Morēno Institūts Latvijā‖ 

Laika periods 2000..-2002. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

sociālo zinātľu maģistra grāda diploms Nr. 011624 psiholoģijā,  

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1999..-2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

izglītības zinātľu maģistra grāda diploms Nr. 007031 

pedagoģijā, 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1990..-1994.. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

 bakalaura grāda diploms Nr. 001130 psiholoģijā. 

Iegūtās kvalifikācijas; - psihologa asistents Nr. 148/1 

 - psiholoģijas un pedagoģijas skolotājs Nr. 148/2 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte  Pedagoģijas fakultāte 

Laika periods 1990.-. 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

 diploms Nr. 75. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Nacionālais Kinomotogrāfijas centrs kinoaktieru studija 

Darba pieredze  

Laika periods 2003. -2009. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

- Sociālās psiholoģijas,  

 - Saskarsmes psiholoģijas,  

 - Mazo grupu psiholoģijas,  

 - Attīstības psiholoģija, 
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 - Organizācijas psiholoģijas, 

 - Vispārīgās psiholoģijas, 

 - Pedagoģiskā psiholoģija, 

 - Personības psiholoģijas kursu lektore, 

 - SPT ( sociālpsiholoģisko video treniľu ) vadītāja, 

- Prezentāciju iemaľu treniľu vadītāja. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare izglītība 

Laika periods 2008. – 2009. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Skolas psihologs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Ķemeru vidusskola 

Nozare izglītība 

Laika periods 1995. – 2002. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

psiholoģijas lektore 

psihologs - konsultants, 

SPT ( sociālpsiholoģisko video treniľu ) vadītāja, 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare izglītība 

Laika periods 1995. – 1997 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

– skolas psihologs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Jūrmalas skolu psiholoģiskās palīdzības centrs 

Nozare izglītība 

Laika periods 1995.   

Profesija vai ieľemamais 

amats 

informatīvu, psiholoģiska rakstura līguma rakstu autore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Laikraksta ―Rīgas Balss‖ 

Nozare izglītība 

Laika periods 1994. –1995.. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

psiholoģiskā dienesta psihologs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Akciju sabiedrība ―Cerība‖ 

Nozare izglītība 

Laika periods 1993. – 1994. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

  psihologs. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Bērnu klubs ―Ķemeri‖ 

Nozare izglītība 

Laika periods 1992. - 1993. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

psiholoģijas skolotāja 

veselības mācības skolotāja 
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Jūrmalas 1, vidusskola 

Nozare izglītība 

Prasmes 

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu + + + 

Angļu  + +  

Datora lietošanas prasmes MS Office, internets 

Supervīzijas 1. 2008./2009. Izglītības psihologu profesionālā darba 

supervīzija. Nr.09-30. vadītāja E. Daude LSPA, 32 stundas 

2. 2008. – 2009. Grupu supervīzijas, vad. R.Zarakovska, 

A.Palkavnieks, 50 stundas. 

3. 2007. – 2008. Grupu supervīzijas , vadītājs Viesturs 

Rudzītis, 50 stundas 

Papildu informācija  

Semināri 1. 2009. Pozitīvās psiholoģijas nedēļa. RPIVA, 24 stundas. 

2. 2005. – 2006. Dalība psihodrāmas pašpieredzes grupā. 

Vadītājs Viesturs Rudzītis. 100 stundas 

3. 2006.  Dalība psihoterapijas pieredzes praktiskajā grupā 

„Piecu apļu metode‖ 30 stundas. Vadītāja R.Zarakovska. 

(Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un grupas 

psihoterapijas asociācija)  

4. 2006. Latvijas Ķermeľa Orientēto Terapeitu Asociācijas 

izdots sertifikāts ĶT-0619 par tiesībām praktizēt ķermeľa 

terapiju. 

5. 2006. „Sensomanuālā programmēšana‖ vadītājs A. 

Minčenkovs (St. Pēterburga, Krievija) 120 stundas. 

6. 2005. „Pašpieredzes psihodrāmas grupas semināri‖ vadītāji 

cert. psihoterapeiti – Rovēna Zarakovska, Agris 

Palkavnieks, Anda Upmale, Vineta Šplīta, Aelita Vagale. 28 

stundas.  

7. 2005. „Reiki first degree‖ , Reiki Master - Vita Ēdere.  

8. 2005. „Ķermeniski – dramatiskās tehnikas ķermeniski 

orientētā psihoterapijā‖ ‖ vadītāja J.Šubina. 

(St.Pēterburga.Krievija), 30 stundas. 

9. 2004. – 2005.  „Dziļā psihoķermeniskā korekcija‖ vadītājs 

A.Minčenkovs (St.Pēterburga, Krievija) 120 stundas 

10. 2004. „Ievads, pamatmetodes un paľēmieni ķermeniski 

orientētā psihoterapija, tanatoterapjā‖ vadītāja J.Šubina. (St. 

Pēterburga. Krievija),‖Strukturālā psihosomātika‖ vadītājs 

A.Minčenkovs (St. Pēterburga. Krievija). 

Izdots sertifikāts par apmācību, 90 stundas.  

11. 2003. ―Moreno institūts Latvijā‖ dalība psihodrāmas grupā. 

500 stundas. 

12. 1996. LPA, LPMA apliecība par dalību seminārā 

―Pusaudzis skolā un ģimenē‖ 

13. 1997. Latvijas Ģimenes centra izdota izziľa Nr 105 par 

dalību seminārā ―Piesaistīšanās teorijas‖ 
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2009. gada 29.decembris   
datums  paraksts 

 

14. 1996.Certicificate that participates in the workshop on 

Gestalt Theraphy conducted by Serge Ginger 

15. 1995. Geštaltcentra izdota apliecība par dalību 

geštaltterapijas grupās no 1994. līdz 1995. gadam, vadītāja 

Irēna Goluba 

Kursi  

 

1. 2001. LU PPI, Latvijas Holistiskās asociācijas, Latvijas 

Akmeoloģijas Akadēmijas izdots sertifikāts Nr. 2001/7 – 13 

mākslas terapijas pamatkursā ―Māksla un pašattieksme‖ 

2. 1997. Latvijas Psihoterapeitu  Asociācijas Latvijas 

Psihosomatiskās Medicīnas asociācijas izdota apliecība 

pēcdiploma apmācības kursā ―Ievads psihosomatiskajā 

medicīnā un psihoterapijā ārstiem‖ 

3. 1995. LR Izglītības un Zinātnes ministrijas izdota apliecība 

Nr 3185 par mācībām skolu psihologu kursos 

4. 1995. LPA, LPNA izdota apliecība par apmācību Amerikas 

psihoterapeita Jāľa Granta lekciju ciklā ―Kognitīvi 

biheiviorālajā psiholoģijā un psihoterapijā‖ 

5. 1993.LPA izdots sertifikāts par apmācību ―Psihoterapijas 

pamati‖ kursā pie psihoterapeita Jura Batľas 

 

Konferences 1. 2009. Dalība LU 69.konferencē, Pedagoģijas un 

Psiholoģijas sekcijās. 

2. 2008. augusts, Latvija Valmiera. Dalība starptautiskā 

konferencē The Fift Baltic Moreno Days „Beaty And The 

Beast‖ 

3. 2008. Dalība Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas 

organizētajā starptautiskajā konferencē „Krīze un tās sekas. 

Psiholoģiskās palīdzības veidi‖. 

4. 2007. Dalība RPIVA Psiholoģijas pētniecības institūta un 

CSDD rīkotajā starptautiskajā seminārā „ Satiksmes 

psiholoģija Eiropā un tās iespējamais pielietojums satiksmes 

drošības situācijas uzlabošanai Latvijā. 

5. 2005. Dalība  X starptautiskajā kreativitātes konferencē 

„Kreativitātes kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana 

izglītības praksē‖, Konferences radošās darbnīcas „Ieskats 

kreativitātes treniľā‖ vadītāja. (sadarbībā ar R. Zālīti) 

Projekti  1. 2009.-2010. Sadarbībā ar biedrību „Skalbes‖ atbalsta grupas 

cilvēkiem, kuri palikuši bez darba, vadītāja. 

2. 2008. Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda 

līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku attīstības 

projekts „ Inovatīvā darbība bibliotēkās‖. 

3. Mācību programmas „Komunikācija radošā procesā‖ 

lektore. 

Asociācijas   Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds IRĒNA KRUSTOZOLIĽA 
Dzimšanas dati 05.01.1964. 

Adrese Kvēles iela 15/14-56 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67532262 

26316197 

E- pasts irena.krustozolina@rpiva.lv 

Izglītība  

Laika periods 2002. – 2007. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

LU Vadības un ekonomikas fakultātes doktorantūra. 

Zinātnes nozare – ekonomika, apakšnozare – tirgzinības.  

Izpildīta doktorantūras programma. 
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte  

Laika periods 1999. – 2001. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistrs vadībzinātnē. 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vadības zinību maģistra 

studiju programmas tirgvedības pētīšanas studiju virziens 

Laika periods 1987. – 1992. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bakalaura akadēmiskais grāds klavieru specialitātē. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Mūzikas Akadēmija. 

Laika periods 1980. – 1984. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pedagogs, koncertmeistars. 

Izglītības iestādes nosaukums Jāz. Mediľa mūzikas vidusskola.  

Laika periods 1971. – 1980. 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 39. vidusskola. 

Darba pieredze  

Laika periods 2006. – līdz šim 

Profesija vai ieľemamais amats Vadības un ekonomikas nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Vadība 

Laika periods 2003. – līdz šim 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore. No 01.04.2005. pamatdarbs. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Pedagoģija 
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Prasmes  

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 

 

Krievu Ļoti labi Ļoti labi Labi 

Angļu  Labi Mazliet Mazliet 

Vācu Labi Mazliet Mazliet 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office Pieredzējis lietotājs 

 Statistisko datu apstrādes 

programma SPSS 

Lietotājs 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildus izglītība  

 2009.g.dec. – 2010.g.janv.The Adizes Academy of Management. 

Certificate of attendance nr.A1096. The Adizes Management 

Methodology for: 

 Mastering Changes, 

 Roles and Styles of Management, 

 Corporate Lifecycles. 

 2009.dec. – janv. RPIVA. Profesionālās pilnveides kurss 

„Statistisko datu apstrādes pakete SPSS‖. 

 2006. LU Valodu centrs, intensīvais kurss vācu valodā. 

 2005. Augstskolu mācībspēku tālākizglītības kurss Latvijas 

Universitātē „Augstskolu didaktika un mūsdienu prakse‖. 

 2004.Angļu valodas kursi, Latvijas Mūzikas Akadēmijas Studentu 

klubs. 

 2003. Angļu valodas kursi, R&V. 

 2002. Kreatīvās tehnoloģijas un vizuālā domāšana biznesā – 

―CMM‖ 

 2001. Sabiedriskās attiecības krīzes situācijas – Konsultatīvais 

centrs ―Doma laukums‖. 

 1997. Regresijas analīze un prognozēšana ar SPSS - Datorzinību 

centrs. 

 1997. Statistisko datu apstrādes pakete SPSS - Datorzinību centrs. 

Papildu informācija  

Profesionālās asociācijas  

 2009. Latvijas Ekonomistu asociācija (valdes locekle – pienākumi: 

sabiedriskās attiecības, kasieris) 

Semināri  

 1. SIA EUROPROJECTS „Kā saľemt naudu no Eiropas 

Struktūrfondiem‖, 2008.g. augusts (sertifikāts). 

 2. SIA EUROPROJECTS un SEB bankas seminārs „ES 

struktūrfondu atbalsts uzľēmējdarbības projektiem, 

iesniegumu sagatavošana un projektu finansēšana‖, 2008.g. 

aprīlis. 

 3. „Special eden doctoral seminar on research paper writing skills 

and methodology development‖ Palanga, Lithuania, 

08.07.2007. – 15.07.2007. 

 4. Augstskolu mācībspēku tālākizglītības darbseminārs RPIVA 
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ESF līdzfinansētā projekta „Latvijas pedagoģisko augstskolu 

mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās 

pētniecības jomā‖ ietvaros, 02.03.2007.-30.03.2007. 

Dalība projektos  

 1. „Ekonomikas teorijas virtuālais variants‖. Projekta vadītājs 

Dr.oec. Jānis Liepiľš, 2007. gads. 

 2. „Cilvēkresursu vadības pētījumu metodoloģijas attīstība‖. 

Projekta vadītāja Dr.psych. Anita Lasmane, 2007. gads. 

 3. „Pamatskolas plaša profila dabaszinātľu priekšmetu skolotāja 

izglītības programmas izveides ekonomiskā pamatojuma un 

metodoloģisko principu izstrāde‖. Projekta vadītājs Dr.biol. 

Juris Porozovs, 2007. gads. 

 4. „Vērtību pedagoģija - teorija un prakse‖. Sadaļa „ Personības 

vērtīborientāciju veidojošie faktori noteikumos par valsts 

pamatizglītības standartu un sociālo zinību kursa standartā‖. 

Projekta vadītāja Dr.philol. Dace Markus, 2006.g. VI– 2006.g. 

XII. 

Konferences  

 1. RPIVA 5.Jauno zinātnieku konference. Dalība Rīcības 

padomes darbā, 2009.g.decembris. 

 2. Referāts „Enerģētikas monopoluzľēmumu transformācija 

mūsdienu tirgus vides ietekmē‖ 4. Starptautiskajā Zinātniskajā 

konferencē „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖, 

2008. gada 13.-15.marts. 

 3. Sekcijas vadība RPIVA III Jauno zinātnieku konference, 

2007.6.decembris. 

 4. LU 65. konference. Referāts „Energoresursu tirgus struktūras 

raksturojums‖, 2007.g. februāris. 

 5. LU 64. konference. Referāts „Energoresursu cenu svārstību 

ietekme uz inflāciju Latvijā‖, 2006.g. februāris. 

 6. LU 61. konference. Referāts „Latvijas energoresursu tirgus 

problēmas Latvijai iestājoties ES‖, 2003.g. februāris. 

Publikācijas  

 1. „Koģenerācija – energoefektivitātes paaugstināšanas veids‖  

Ţurnāls „Enerģija un Pasaule‖ ISSN 1407-5911, izdevējs SIA 

„Enerģija un Pasaule‖, Nr.5(22)2003. 56.-59.lpp. 

 2. Publikācija ATEE konferences materiālos ‖Plaša profila 

dabaszinātľu priekšmetu skolotāju sagatavošanas 

priekšnosacījumi Latvijā‖. ISBN 978-9984-825-51-9. Autori: 

Juris Porozovs, Jēkabs Raipulis, Gunita Praulīte, Jānis 

Gedrovics, Irēna Krustozoliľa 

 

2010. gada 13.janvāris   
datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds UVIS KOZLOVSKIS 

Dzimšanas dati 1972. gada 16. maijs 

Adrese Rīga, Visvalţa iela 3a-144 

Mobilais tālrunis +371 29101886 

E- pasts uvis.kozlovskis@lrp.gov.lv 

Izglītība  

Laika periods 2000.– 2002. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms, kvalifikācija – sociālo zinātľu maģistrs tiesību zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 

Laika periods 1992.– 1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms, kvalifikācija – jurists 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 

Darba pieredze  
Laika periods 01.09.2002. – līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors (papilddarbs) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 01.07.2005. – līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Prokurors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LR Prokuratūra, Rīgas tiesas apgabala prokuratūra,  

Rīga, O.Kalpaka bulv. 6 

Nozare Tiesību aizsardzība 

Laika periods 12.05.2000. – 30.06.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Prokurors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LR Prokuratūra, Rīgas Ziemeļu rajona prokuratūra, 

 Rīga, Kr.Valdemāra iela 17 

Nozare Tiesību aizsardzība 

Laika periods 20.10.1998. – 11.05.2000. 

Profesija vai ieľemamais amats Prokurors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LR Prokuratūra, Aizkraukles rajona prokuratūra, 

 Aizkraukle, Lāčplēša iela 4 

Nozare Tiesību aizsardzība 

Laika periods 05.03.1991. – 19.10.1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Iecirkľa inspektors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Latgales pr-tas Policijas pārvalde, 

 Rīga, Gogoļa iela 7 

Nozare Tiesību aizsardzība 
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Prasmes  

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 

 

Krievu teicami teicami teicami 

Angļu  labi nedaudz nedaudz 

Datora lietošanas prasmes MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Pinnacle 

Studio 9  

Citas prasmes BC kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Semināri  

 1. 27.03.2008. Rīgā apmeklēts Sorainen Rīgas biroja organizēts 

seminārs „Būvniecības process krustcelēs – kā izvairīties no 

juridiskajām problēmām nekustamā īpašuma projektos‖, 

piešķirts sertifikāts 
 2. 24.02.2006. Rīgā apmeklēta apaļā galda diskusija „Kāpu 

aizsargjoslu nākotne – valsts, pašvaldību un sabiedrības 

skatījums‖ 
Kursi  

 1. 2004.gadā Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un 

psiholoģijas institūts, tālākizglītības programmā 

―Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse‖ 

piešķirts sertifikāts 

 2. 2002.gadā Mācību un konsultāciju centrs „Latvikon‖ pabeigts 

„Bilancspējīgu grāmatveţu‖ pilns kurss, piešķirts sertifikāts 
Zinātniskie darbi  

 1. „2004. LU PPI veikts pētījums ―Studiju kursa ―Tiesību 

pamati‖ veicinošie un bremzējošie faktori‖. 

 2. 2002. LU JF aizstāvēts maģistra darbs ―Cietušais 

kriminālprocesā‖. 
 3. 1997. LU JF aizstāvēts diplomdarbs ―Sākotnējās izmeklēšanas 

darbības zādzību lietās‖. 

 

2009. gada 28.augusts   
datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds VIKTORIJA KUZINA 

Dzimšanas dati 28.05.1947. 

Adrese Kalnciema 101 – 68, Rīga, LV 1046 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7808126 

26770085 

E- pasts viktorija.kuzina@rpiva.lv 

Izglītība  

Laika periods 1965.-1971. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

ŠČ 348397 

Filoloģe 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1988.-1991. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

CD 000748 

Filoloģijas zinātľu kandidāte, filoloģijas zinātľu doktore 

Izglītības iestādes nosaukums LZA 

Darba pieredze  

Laika periods 2004.-2009. 

Profesija vai ieľemamais amats Profesore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Valodniecība 

Laika periods 1994.-2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Asoc.prof., RPIVA Humanitāro zinātľu katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Tiesību aizsardzība 

Laika periods 12.05.2000. – 30.06.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Valodniecība 

Prasmes  

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 Latviešu 5 5 5 

 

 

Krievu 5 5 5 

Angļu  4 3 3 

 Vācu 5 4 4 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Word-teicamas zināšanas 

internets- teicamas zināšanas  

Citas prasmes BC kategorijas autovadītāja apliecība 
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Papildu informācija  

Konferences  

 Ukrainā (Kijevā), Krievijā (Maskavā, Sanktpēterburgā), 

Baltkrievijā (Grodľā), Lietuvā (Šauļos, Kauľā), Polijā 

(Varšavā, Gdaľskā, Rţešovā), Čehija (Olomouca), Daugavpilī, 

Liepājā, Rīgā. 

Projekti  

 1. 2000. Latviešu valodas institūtā. Tēma ―Valodas 

funkcionālie un sociolingvistiskie aspekti‖ 

2. 2000. Eirointelekta projekts ―Latviešu valodas 

videokurss‖. 

3. Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo 

kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā, 2007. 

gada marts – aprīlis. 

4. Valsts pētījumu programmas ―Letonika: pētījumi par 

vēsturi, valodu un kultūru‖ projekts ―Vecumu grupu 

valodas Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras 

aspekts‖, 2005. 

Publikācijas  

 1. Kuzina V. Latviešu valoda: Videokurss. Videokasetes. – 

R.: Eirointelekts, 2000. – 242 lpp. 

2. Kuzina V. Latviešu valodas videokurss latviešu 

sarunvalodas apguvei. Ţmogus kalbos erdveje. Kaunas, 

2001. 76. – 79.lpp  

3. Kuzina V. Eiropas Valodu gads un valodu apguve// 

Svešvalodu skolotājs. Eiropa. Globalizācija: 

starptautiskas zinātniskaskonferencesmateriāli. 

Rīga,RaKa, 2002 , 5. – 12.lpp.  

4. Kuzina V. Latviešu valodas normas un valodas prakse// 

Valodu apguve: problēmas un perspektīva. Zin.rakstu 

krājums. - Liepāja, 2002., 30. - 37.lpp.  

22. Kuzina V. Vārdnīcas un valodu apguve// Baltu valodu 

leksikoloģija un leksikogrāfija: XXXI zinātniskās 

konferences materiāli. Sanktpēterburga: Filoloģijas 

fakultāte, 2002, – 26.lpp.  

5. Kuzina V. Latviešu valoda kā nacionālās izglītības satura 

pamats// Teorija un prakse skolotāju izglītībā: 

starptautiskas zinātniskas konferences materiāli (ISBN 

9984-689-98-0). Rīga, Petrovskis un Ko, 2002, 301. – 306. 

6. Kuzina V. Valodas prasmei. R.: Pētergailis, 2004. – 126 

lpp. (Iesniegts). 

7. KuzinaV. Latviešu valodas vieta vērtībizglītībā. // Teorija 

un prakse skolotāja izglītībā II. – Rīga, 2004, 570.– 

575.lpp. 
8. Кузина В. Русско – латышские языковые контакты в 

сфере фразеологии. В сб. «Language, Kulture, Teaching 

and Upbringing», Rzeszow, 2004, 257. – 262. 

9. Kuzina V. ―Koptas valodas jautājumu risinājumi 
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normatīvajos avotos‖/Valodu apguve: Problēmas un 

perspektīva IV. Zinātnisko rakstu krājums, Liepāja: 

LiePA, 2005, 49.- 54.lpp. 

10. Kuzina V. О новом в преподавании языков в Латвии. 

Ţmogus kalpos erveje 4 Moksliniu straipsniu rinkinys. 

Kaunas, 2005. 301. – 306. lpp. 

11. Kuzina V., M.Kaltigina, M.Leikarte, I.Kļava, ”Studentu 

Valodas prasmes un gatavība darba tirgum 

Latvijā/Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. 

Zin. raksti, konf. mat., Rīga, RPIVA, 2006.,200.-207.lpp.  

12. Kuzina V.,―Русский язык в прошлом, настоящем и 

будущем в Латвии‖, РОSSIСА ОLОМUCENSIA, 2006., 

423. – 431.lpp. 

13. Kuzina V.,„Bērnu vārdu krājuma bagātināšanas iespējas 

pirmsskolā un sākumskolā‖, New Dimensions in the 

Development of Society, 2006., Jelgava, 259 – 267. lpp. 

14. Kuzina V.,„Rotaļspēles pirmskolas izglītības iestāţu 

bērniem un to valodas kvalitatīvi kvantitatīvā analīze‖, 

Valodu apguve: Problēmas un perspektīva, Zinātnisko 

rakstu krājums V, 2006., Liepāja: LiePA, 25. – 31. lpp. 

15. Kuzina V., Literārās valodas normas un valodas prakse, 

Балтийские языки: культура, речи и стилистика. 2006, 

Санкт Петербург, 24 -25.lpp. 

16. Kuzina V., Valsts valodas likuma realizācijas problēmas 

(iesniegts DU), 2007. 

17. Bērna valoda un tās pilnīgošanas iespējas (iesniegts LVI), 

2007 

18. Kuzina V., I. J. Freidenfelds. Klasiskās tautasdziesmas 

sākumskolas mācībgrāmatās (pedagoģiskais un 

lingvistiskais aspekts). Kuzina V., Vecuma grupu valodas 

īpatnības Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras 

aspekts. Bērnība. Rīga 2007. 43. – 56. lpp. 

19. Kuzina V. (2007) Svešvārdu lietojums sākumskolas 

mācību grāmatās un bērnu valodā. Konferences „Valoda 

pasaulē, pasaule valodā un literatūrā‖ (iesniegts LU rakstu 

krājumam). 

20. Kuzina V. (2007) Svešvārdi kā bērnu valodas bagātinātāji. 

Pedagoģija: teorija un prakse V. Liepāja: Liepa, 235. – 

241.lpp. 

21. Kuzina V., Tautasdziesmu lietojums jaunākajās 

mācībgrāmatās (iesniegts LIEPPA), 2008 

22. V.Kuzina (2008) Folkloras nozīme bērnu valodas izveidē. 

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā, 4. 

Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga: RPIVA, 190. – 

197.lpp. 

23. V. Kuzina (2008) Лингвостатистическое исследование 

единиц морфологического уровня (на материале игр 

детей до школьного возраста). Международная 

научная конференция „ Человек в пространствe 

языка‖. Каунас. (Iesniegts) 
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Zinātniski pētnieciskās darbības 

virzieni 

Leksikoloģija, leksikogrāfija, frazeoloģija. 

Sociolingvistika, valodas kultūra.  

Terminoloģija, funkcionālā stilistika.  

Matemātiskā lingvistika. 

 

Akadēmiskā darbība Docē kursus ―Mūsdienu latviešu literārā valoda‖, ―Valodas 

kultūra‖. ‗‘Stilistika‘‘, ‘Leksikoloģija un frazeoloģija‘‘ 

Darbība zinātniskās un 

profesionālās organizācijās 

Latvijas Profesoru asociācijas locekle.  

Starptautiskā Frazeologu asociācija – locekle  

RPIVA Zinātľu padomes locekle, RPIVA VEN Domes 

locekle. 

Atzinība ārzemēs un Latvijā 1. IZM Atzinības raksts projektu konkursā ―Eiropas atzinības 

zīme valodu apguvē‖. 

2. 2004. RPIVA rektora atzinība par nozīmīgu devumu 

RPIVA izveidē un attīstībā. 

3. 2002. Izglītības un zinātnes ministrijas pateicība par 

atsaucību un līdzdalību projektu konkursā „Eiropas 

atzinības zīme valodu apguvē―. 

4. RPIVA rektora atzinība par ieguldījumu zinātnes attīstības 

veicināšanā un mācību metodiskajā darbā augstskolā. 

5. 1996. Latviešu valodas institūta pateicība par darbu 

valodniecībā. 

6. 1994. Valsts valodas centra pateicība par aktivitāti latviešu 

valodas kā valsts valodas atdzimšanas veicināšanu. 

7. Dānijas zinātnieki (eksperti) atzinīgi novērtēja devumu 

zinātnē. 

8. Grants2000. Latviešu valodas institūtā. Tēma ―Valodas 

funkcionālie un sociolingvistiskie aspekti‖. 

9. 2000. Eirointelekta projekts ―Latviešu valodas 

videokurss‖. 

 

Organizatoriskā darbība 1. 2001. Starptautiskās zinātniskās konferences ―Valoda un 

augstākā pedagoģiskā izglītība‖ organizatore (RPIVA). 

2. Starptautisku zinātnisku konferenču plenārsēţu un sekciju 

vadītāja (Gdaľska, Kauľa, Rīga, Liepāja). 

3. RPIVA Zinātnisko rakstu krājumu redkolēģijas locekle. 

4. Satversmes sapulces Revīzijas komisijas priekšsēdētāja 

(2007). 

 

 

   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 

SILVIJA KRISTAPSONE 
Dzimšanas dati 1959. gada 14. marts 

Adrese Zemturu 14,  Mārupes pag. Rīgas raj., LV-2167 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67613487 

29155599 

E- pasts s.kristapsone@inbox.lv; silvija.kristapsone@lu.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998 - 2002  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

doktorantūra, apakšnozare - Statistika 

ekonomikas doktors  (Dr.oec), docente 

Izglītības iestādes nosaukums LU Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1996 - 1998  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

maģistratūra, apakšnozare - Statistika 

sociālo zinātľu maģistrs ekonomikā (Mg oec.)  

lektore 

Izglītības iestādes nosaukums LU Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1977 - 1982  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Tautsaimniecības plānošanas specialitātē 

Izglītības iestādes nosaukums LVU Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati 

 

Izglītības iestādes nosaukums  

Darba pieredze  

Laika periods 2002. -  šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1038 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2004. - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LU EVF,  Aspazijas bulv. 5 

Nozare  Izglītība  

Laika periods 1998.-2003. 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

mailto:s.kristapsone@inbox.lv
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LU PPF Psiholoģijas katedra 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1992. -1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju procesa administratore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LU PPF Psiholoģijas katedras 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1990. -1992 

Profesija vai ieľemamais amats inţeniere 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LU Skolu psiholoģiskais dienests 

Nozare Izglītība  

Laika periods 1985. -1990. 

Profesija vai ieľemamais amats sekretāre 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Tiesu ekspertīţu zinātniskās pētniecības laboratorija 

Nozare Tieslietas 

Laika periods 1982. -1985.  

Profesija vai ieľemamais amats inţeniere 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Nozare      

 

Latvijas PSR Centrālā statistikas pārvalde 

 

Ekonomika 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

krievu teicami labi teicami 

angļu apmierinoši vāji vāji 

 vācu labi labi labi 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office programmas, SPSS, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Konferences 1. Starptautiskā zinātniskā konference Teorija un prakse 

skolotāju izglītībā II 2004. gada 5.-6. aprīlis.- Rīga: 

RPIVA. 

2. LU Ekonomikas un vadības fakultātes 61. zinātniskā 

konference, 2003. februāris 

3. LU Ekonomikas un vadības fakultātes 62. zinātniskā 

konference, 2004. februāris 

4. Četrpadsmit līdz astoľpadsmit gadu vecu pusaudţu un 

jauniešu demogrāfiskais un sociāli ekonomiskais 

raksturojums.// Latvijas Universitātes raksti. 2004. 671. 

sējums. Ekonomika, III Rīga: Zinātne.- 180.- 191.lpp. 

5. LU Ekonomikas un vadības fakultātes 63. zinātniskā 

konference, 2005. februāris. 

6. Pilnās un nepilnās ģimenēs dzīvojošu pusaudţu un 

jauniešu sociāli demogrāfisko un ekonomisko faktu un 
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sevis un savu vienaudţu novērtējuma atšķirības.// Latvijas 

Universitātes raksti. 2005. 689. sējums. Ekonomika, IV- 

Rīga: Zinātne , 2005 - 148.- 160. lpp. 

7. Biznesa izglītība un reģionālā attīstība – Rīga, 2005. gada 

18.maijs. 

8. LU Ekonomikas un vadības fakultātes 65. zinātniskā 

konference, 2006. janvāris - februāris. 

9. Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloľu izmaiľas 1990.–

2004. gadā// Latvijas Universitātes raksti. 702. sēj. 

Ekonomika, V – Rīga : Latvijas Universitāte, 2006 - 221. 

– 238.lpp.  

10. LU Ekonomikas un vadības fakultātes 66. zinātniskā 

konference, 2007. janvāris-februāris. 

11. Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloľu raksturojums 

Latvijas reģionos 1996.-2005. gadā // Latvijas 

Universitātes raksti. 718. sēj, Ekonomika VI. Rīga : 

Latvijas Universitāte, 2007. - 201-222. lpp. 

12. LU Ekonomikas un vadības fakultātes 67. zinātniskā 

konference, 2008. janvāris-februāris. 

13. Noziedzības situācijas raksturojums Latvijā 2000. - 2006. 

gadā.// Latvijas Universitātes raksti. 2008., 737. sēj, 

Ekonomika. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. – 204.-

219. lpp. 

14. LU Ekonomikas un vadības fakultātes 68. zinātniskā 

konference, 2009. janvāris-februāris. 

15. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu raksturojums 

Latvijā 21. gadsimta sākumā. // Latvijas \universitātes 

raksti 2009. 

 

Projekti Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1. LZP finansēto pētījumu projektu vadītāja: Projekts Nr. 

08.2145. Korporatīvās sociālās atbildības komunikācijas 

interkulturālie aspekti Latvijā. Periods 01.012008.-

31.12.2008.  

2. LZP finansēto pētījumu  projektu dalībniece 2006.-2007.  

zinātniskā tēma LU Nr. 868 – Nepilngadīgo sociālās 

adaptācijas problēmas Latvijā. 

3. LZP finansēto pētījumu projektu dalībniece 2003.-2005 

zinātniskā tēma LU Nr. 645 - Nepilngadīgo sociālās 

adaptācijas problēmas Latvijā 

 

Publikācijas   Raksti recenzētos izdevumos (pēdējie 6 gadi): 

 

1. Kristapsone S. Noziedzīgus nodarījumus  izdarījušo 

personu  raksturojums  Latvijā  21. gadsimta sākumā.// 

Latvijas Universitātes raksti. 2009. 

2. Kristapsone S. Noziedzības situācijas raksturojums Latvijā  

2000. - 2006. gadā.// Latvijas Universitātes raksti. 2008., 

737. sēj, Ekonomika. Rīga :  Latvijas Universitāte, 2008. – 

204.-219. lpp. 
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3. Kristapsone S. Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloľu 

raksturojums Latvijas reģionos 1996.-2005. gadā // 

Latvijas Universitātes raksti. 718. sēj, Ekonomika VI. Rīga 

: Latvijas Universitāte, 2007. - 201-222. lpp. 

4. Kristapsone S. Noziedzības situācijas raksturojums Latvijā 

2000.-2006. gadā.// Latvijas Universitātes raksti. 

5. Kristapsone S. Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloľu 

izmaiľas 1990.–2004. gadā// Latvijas Universitātes raksti. 

702. sēj. Ekonomika, V – Rīga : Latvijas Universitāte, 

2006 - 221. – 238.lpp.  

6. Kristapsone S. Pusaudţu un jauniešu sociāli 

demogrāfiskās un ekonomiskās atšķirības pilnās un 

nepilnās ģimenēs// Latvijas Universitātes raksti. 2005. 

689. sējums. Ekonomika, IV- Rīga: Zinātne, 2005 - 148.- 

160. lpp. 

7. Kristapsone S. Četrpadsmit līdz astoľpadsmit gadu vecu 

pusaudţu un jauniešu demogrāfiskais un sociāli 

ekonomiskais raksturojums // Latvijas Universitātes raksti. 

2004. 671. sējums. Ekonomika, III.- Rīga: Zinātne,2004 - 

180. - 191.lpp. 

8. Kristapsone S.  Socioeconomic Consequences of Alcohol 

Abuse at the Turn of the 21
st
 Century in Latvia.// 

Humanities and Social Sciences Latvia. Population and 

labour force. 4(44)/2004. – Riga: University of Latvia , 

2004 - 98-113 p. 

9. Kristapsone S. (2003) Noziedzību noteicošie sociāli 

ekonomiskie faktori Latvijā 1996.-2000. gadā. // Latvija 

Universitātes raksti 658 sējums. Ekonomika, I. – Rīga: 

Zinātne, 2003 –  133-146.lpp. 

 

Monogrāfijas: 

 

Kristapsone S. (2003) Noziedzība Latvijā (Noziedzību 

noteicošie sociāli ekonomiskie faktori Latvijā 90. gados). 

– Rīga: RAKA, 203 lpp. 

 
Mācību literatūra:  

 

1. Kristapsone S. (2008) Zinātniskā pētniecība studiju  

procesā. Mācību grāmata sociālo zinātľu programmu 

studentiem. – Rīga : BAT Turība, 352 lpp. 

2. Kristapsone S. (2003) Statistika. Tālmācības studiju 

kurss.- Rīga : SIA Latvijas Uzľēmējdarbības un 

menedţmenta akadēmija, 324 lpp.  
 

Papildu ziľas par profesionālo 

darbību 

Akadēmiskie kursi: 

Statistika (Matemātiskā statistika, Statistika I, II, Vispārīgā 

statistika) 

Pētījumā iegūto datu apstrāde un analīze (Excel, SPSS)  

Sabiedriskās domas statistiskā izpēte 
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2009. gada  25.  oktobris   
datums  paraksts 

Pētījuma metodoloģija 

Iedzīvotāji  un attīstība 

 

Latvijas Statistiķu asociācijas valdes locekle 

LZA Demogrāfijas terminoloģijas apakškomisijas locekle 

BVK tālmācības materiālu redkolēģijas locekle 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija 

 
Vārds, Uzvārds ANITA LASMANE 

Dzimšanas dati 1954. gada 11. novembrī 

Adrese Dāliju iela 18, Rīga, LV - 1002 

Mobilais tālrunis 29115177 

E- pasts anital@lanet.lv 

Izglītība  

Laika periods 2006.09. – 2009.12. 

 Studijas RSEBAA profesionālajā maģistra studiju programmā 

„Personāla vadība‖ 

Laika periods 1998. – 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

profesores, psihoterapeites Allas Spivakovskas  meistarklases  

psihoterapijā, izdota apliecība Nr. H-000735 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Universitātes Praktiskās psiholoģijas akadēmija  

Laika periods 1993. – 1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms Nr. C-D 001471.―Skolotāja paškoncepcijas un 

skolēna personības identitātes veidošanās mijsakarības‖ 

(attīstības psiholoģija), Dr.psych. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes doktorantūra 

Laika periods 1994. – 1995. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

studijas sociālo zinātľu bakalaura psiholoģijā studiju 

programmā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte  

Laika periods 1975. – 1980. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms Nr. 710350  

kvalifikācija- latviešu un krievu valodas un literatūras 

skolotājs vidusskolā 

Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1972. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums Rojas vidusskola 

 

Darba pieredze 

 

Laika periods No 01.06.2004.  

Profesija vai ieľemamais amats asociētā profesore sociālās psiholoģijas apakšnozarē  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Nozare Psiholoģija 



202 

Laika periods no 01.09.2006 – 31.12.2009.  

Profesija vai ieľemamais amats Profesionālās 2. līmeľa augstākās izglītības studiju 

programmas „Personāla vadība‖ direktore 

Laika periods No 01.09.2004. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Biznesa vadības koledţa, Salaspils iela14, LV - 1057 

Laika periods 2002.- 2003.  

Profesija vai ieľemamais amats Sociālo zinātľu maģistra psiholoģijā studiju programmas 

direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Nozare Psiholoģija 

Laika periods 1998.g. – 2004.  

Profesija vai ieľemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Psiholoģijas katedrā, no 2000. gada Psiholoģijas fakultātē 

Nozare Psiholoģija 

Laika periods 1995.-1998.g.  

Profesija vai ieľemamais amats Konsultante 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Tukuma rajona Izglītības iestāţu Psiholoģiskās palīdzības 

centrs 

Nozare Psiholoģija 

Laika periods 1994.-1995. 

Profesija vai ieľemamais amats psiholoģijas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Tukuma rajona Zemgales vidusskola 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1990. – 1994.  

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Saldus rajona Kalnu vidusskolā 

Nozare Skolvadība 

Laika periods 1989.-1990.g. – 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Saldus rajona Kalnu vidusskolā 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1984. - 1989.  

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece audzināšanas darbā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valmieras rajona 23. arodvidusskolā 

Nozare Skolvadība 
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Laika periods 1980. - 1989.  

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valmieras rajona 23.arodvidusskolā 

Nozare Izglītība 

Prasmes 
 Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

latviešu labi labi labi 

krievu labi labi labi 

vācu labi labi labi 

angļu labi   

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office programmas, SPSS datu analīzes 

programma, internets 

Papildu informācija  

Semināri 1. 2008.gada 22. – 23.09. – BMD Competence 

Development Seminar, Tallin. 

 2. 2008. gada aprīlis – B2Binfo organizētais „Personāla 

apmācības un attīstības forums 200‖, Rīga. 
                                                               3. 2007. gada marts – augusts – Veselības institūta Baltijas 

Mākslas terapijas centrs, N. Purnis vadītais seminārs – 

treniľš „Mākslas terapija organizācijā – darbs ar 

personālu‖, 80 akadēmiskās stundas, apliecības Nr. 

0002/27.08.07./NP. 

 4. 2006. gada aprīlis – maijs – Leipcigas Universitātes 

Darba un organizāciju psiholoģijas institūta profesoru K. 

Otto un G. Moras lekciju kurss par darba, organizāciju 

psiholoģijas un personāla vadības aktuāliem jautājumiem 

pasaulē. 

 5. 2003. gada 1.- 7. maijs- pieredzes apmaiľa Leipcigas 

Universitātes Psiholoģijas fakultātē Darba un organizāciju 

psiholoģijas institūtā, kopējas pētījumu programmas 

organizāciju un sociālajā psiholoģijā izstrādāšana. 

 6. Supervīzijas no 2002 gada (psihoterapeite A.Baltmugure, 

Rīga) 300 stundas. 

 7. No 2001.- 2003. g. studijas Sanktpēterburgas 

Universitātes Psiholoģijas fakultātē „ Integratīvās pieejas 

konsultēšanā un terapijā‖. 

 8. Seminārs-praktiskās nodarbības „Psiholoģiskā 

konsultēšana‖ 1. līmenis, 40 stundas, apliecības Nr. 430 

(4180); 2. līmenis, 40 stundas, apliecības Nr. 766 (4516), 

2000.g. 

 9. Seminārs- praktiskās nodarbības ‖Ģimenes 

psihoterapeitiskā konsultēšana‖ 24 stundas, apliecības Nr. 

563 (4313), 2000. g. 

 10. Latvijas Profesionālās karjeras izvēles centra programma 

„Skolēnu arodkonsultēšanas pamati‖, 80 stundas 

(sertifikāts Nr. 13; 1995.g.). 

  

Konferences 

Referāti 
Starptautiskās konferencēs un kongresos 

1. Referāts IV Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ – 
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„Motivācijas sistēmas Latvijas organizācijās – ieguvumi 

un riski‖, 2008. gada 14. aprīlis 

2. Referāts III Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ – „ 

Pusaudţu psiholoģiskās depresijas un priekšstatu par 

dzīves notikumiem saistība‖, Rīga, 2006. gada 7. aprīlis 

3. Piedalīšanās Eiropas Centra darba ľēmēju, Latvijas 

Kristīgās akadēmijas un Latvijas Sociālā dialoga 

izglītības centra konferencē „Atrasts Amerikā – kāpēc? 

Migrācija: teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie 

aspekti‖. Rīga, 10. – 11. 11. 2005. 

4. LU 63. zinātniskā konference. Psiholoģijas sekcija. 

Referāts „ Psihiskās realitātes atspoguļojums valodā. 

Teorētiskie aspekti.‖ Rīga, 10.02.2005. 

5. Referāts Jaroslavļas Universitātes Metodiskajā seminārā 

„Teorētisko pieeju un koncepciju integrācijas jautājums 

psiholoģijā‖, 2004. gada 11. – 15. aprīlis, 

6. ATEE konference, Rīga, 2003. 

7. Starptautiska konference „Teorija un prakse skolotāju 

izglītībā‖, 2002., Rīga, RPIVA 

8. Baltijas psihologu konference, 2002., Tartu, 

9. Eiropas psihoterapeitu konference „Rietumi- Austrumi‖, 

2001., Maskava 

10. Piedalīšanās Starptautiskā konferencē „Bezapziľas 

reţija‖, 2001., Kannas 

11. Starptautiskās konferences „Radošas personības 

attīstība‖2000., 2001., Rīga, RPIVA.  

Cita veida zinātniski praktiskās konferencēs 

Zinātniski praktiskā konference „Psiholoģija: teorija un 

prakse‖, Latvijas Praktisko psihologu asociācija, 2003.g. 31. 

maijs, referāts „Organizācijas kultūras izpētes metodika‖. 

 

Projekti  1. Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 „Zinātnes 

infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolā‖ 

projekts „Cilvēkresursu vadības pētījumu metodoloģijas 

attīstība‖, projekta kods 0018 (2007., projektu īsteno 

RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļa, projekta vadītāja) 

2. Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 „Zinātnes 

infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolā‖ 

projekts „Personāla vadības zinātnes un prakses attīstība 

Latvijā un pasaulē‖ (2006. – 2007., projektu īsteno 

RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļa, projekta vadītāja) 

3. Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums Nr. 04.1324 

„Daţādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās 

realitātes atspoguļojums valodā‖(2004.-2006., projektu 

īsteno LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, vadošais 

pētnieks) 

4. Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums Nr. 03.0951 

„Darba dzīves kvalitātes sociālpsiholoģiskie aspekti 

Latvijas organizācijās‖ (2003.g., vadītāja) 
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5. Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums „Personības 

attīstība multikulturālā vidē‖ (2001.-2003., projektu 

īstenoja LU PPI, vadošais pētnieks) 

6. Latvijas Zinātľu Padomes Granta pētījums „Personības 

pašizjūta un identitāte‖(1999.-2001.g. projektu īstenoja 

LU PPI, vadošais pētnieks) 

Starptautiskie projekti 

1. 2008. 07. ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. ―Atbalsts 

profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai 

izglītības sistēmā‖ projekta ―Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖ ietvaros 

izveidotās grāmatas „Karjeras attīstības atbalsts. Karjeras 

izglītība. Karjeras konsultēšana. Karjeras pakalpojumi. Jelgava: SIA 

Jelgavas tipogrāfija, 2008. recenzente.  
2. 2008. 01.04. – 31.05. Latvijas publisko bibliotēku 

attīstības projekta „Trešais tēva dēls‖ ietvaros Valsts 

aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas‖ un 

Datorzinību centra projekts „Mūţizglītības aktuālās 

problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā‖. 
Nodarbību vadīšana. 

3. 2007.01.02. – 2007.31.08. Eiropas Sociālā Fonda un 

biedrības „Lauku partnerība Sēlija‖ projekts „Motivācijas 

programma sociālās atstumtības riska grupām Jēkabpils 

rajonā, projekta Nr. 

VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0179/76 (sadaļas 

„Personības attīstība‖ mācību materiāla – 90lpp. – autore 

un nodarbību vadīšanas eksperte 

4. 2006.07. – 2007.07. Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijas projekts 

„Profesionālās pilnveides programmas skolotājiem nozarē 

„Karjera‖ izstrāde un īstenošana, projekta Nr. 

2006/0092/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0109/0202 

(mācību metodiku recenzente) 

5. 2006.07. – 2007.07. Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijas projekts 

„Profesionālās pilnveides programmas ekonomikas 

skolotājiem „Komerczinības vidusskolā‖ izstrāde un 

īstenošana, projekta Nr. 

2006/0096/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0115/0202 

(mācību metodiku recenzente) 

6. 2000. g. marts – 2001. g. decembris Eiropas Izglītības 

Fonda projekts „ Reshaping the Structure and Focus of 

Teacher/ Trainer Training in Latvia and Lithuania‖ 

Publikācijas   Raksti recenzētos izdevumos 

1. Lasmane A., Kāposta I., Sautiľš N. (2009). Work 

Motivation Peculiarities of Employees from Various 

Industries in Latvia. Signum Temporis . Journal of 

Pedagogy and Psychology, 2 (1), 34 – 45.  

2. Lasmane A. „Kreatīvā adaptācija‖ raksts ţurnālā 

„Psiholoģija mums”, Nr. 6 (19), 26. – 30. lpp. 

3. Lasmane A., Taukuļa S. (2006). „Sociālo un ekonomikas 
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zinātľu 1. un 4. kursu studentu trauksmes un subjektīvās 

labklājības izjūtas sakarības‖; raksts ATEE konferences 

(LU PPF) 2006.g. rakstu krājumā (raksts konferences 

materiālos elektroniskā veidā), 12 lpp. 

4. Lasmane A., Stepule S., Fiļimonova J. (2006). Pusaudţu 

psiholoģiskās depresijas un priekšstatu par dzīves 

notikumiem saistība.//Zinātniskie raksti. III Starptautiskā 

zinātniskā konference „ Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā‖. Rīga, RPIVA, 2006., 269. – 277. 

lpp. 

5. (2005). LZP granta pētījuma Nr. 04.1324 „Daţādu 

specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes 

atspoguļojums valodā‖ ietvaros izstrādāts un LU Zinātľu 

padome apstiprinājusi izmantošanai mācību materiālu 

„Valodas psiholoģija‖ – 2005. gada decembris, 36 lpp. 

6. Lasmane A., Mārtinsone K. (2004). Teorētisko pieeju un 

koncepciju integrācijas jautājums psiholoģijā. Jaroslavļas 

Universitātes metodoloģisko rakstu krājums, 2004., 12 

lpp. 

7. Lasmane A., Tunne I., Krūmiľa I., Ābele A. (2003). 

Personības attīstība multikulturālā sabiedrībā.// „RTU 

Zinātniskie raksti‖, 2003., 12 lpp. 

8. D.Medne, I.Tunne, I.Krūmiľa, A.Lasmane (2003). 

„Skolēnu sociālo prasmju attīstība multikulturālā 

sabiedrībā‖ krājumā „Teachers, Students and Pupils in a 

Learning Society‖, ATEE konferences materiāli, Rīga, 

SIA „Izglītības soļi‖, 2003., 43.-50.lpp 

9. Lasmane A. (2002). Organizācijas vadītāja 

pašrealizācijas un organizācijas kultūras sakarības.// 

„Teorija un prakse skolotāju izglītībā‖(starptautiskās 

konferences materiāli), Rīga, RPIVA, 2002., 63.-69.lpp. 

10. Lasmane A. (2000). Personības identitātes un kreativitātes 

attīstības likumsakarības.// ―Radoša personība‖, R., 

RPIVA, 2000., 5 lpp.  

 

Mācību publikācijas 

Lasmane A. (2005). Organizāciju psiholoģija II. Tālmācības 

studiju materiāls. Rīga, Biznesa vadības koledţa, 2005., 2006. 

 

Citas zinātniskas publikācijas 

1. Lasmane A. (2007). Vadītājs un darbinieks – ko viľi 

sagaida viens no otra?//Office Manager, Nr. 27, 3 lpp. 

2. Lasmane A. (2003). Organizācijas kultūras izpētes 

metodika.// Psiholoģija. Teorija un prakse. Rīga, Latvijas 

praktisko psihologu asociācija, 2003., 12 lpp.  

 

05.01.2010.   
datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

 

Personas informācija  
Vārds, Uzvārds DACE MARKUS 
Dzimšanas dati 13.11.1950. 

Adrese Rīga, Dzirnavu 119 - 25, LV-1050 

E- pasts markus@latnet.lv  

Izglītība  
Laika periods 1990. – 1993. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Filoloģijas zinātľu habilitētā doktora grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Viļľas Universitāte (Lietuva) 

  

Laika periods 1974. – 1979. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Filoloģijas zinātľu doktora grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte 

  

Laika periods 1969. – 1974. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātnes grādi 
Laika periods 2000. 

Nosaukums/ grāds LZA īstenā locekle. 

  

Laika periods 1998. 

Nosaukums/ grāds LZA korespondētājlocekle. 

  

Laika periods 1997. 

Nosaukums/ grāds LU profesore. 

  

Laika periods 1995. 

Nosaukums/ grāds LU Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas 

katedras profesore. 

  

Laika periods 1994. 

Nosaukums/ grāds Filoloģijas zinātľu habilitētā doktore (nostrificēta). 

  

Laika periods 1994. 

Nosaukums/ grāds Humanitāro zinātľu habilitētā doktore. 

  

Laika periods 1992. 

Nosaukums/ grāds Filoloģijas zinātľu doktore (nostrificēta). 

  

Laika periods 1990. 

Nosaukums/ grāds Valodu un literatūras katedras docente. 

  

mailto:markus@latnet.lv
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Laika periods 1983. 

Nosaukums/ grāds Filoloģijas zinātľu kandidāte. 

  

Darba pieredze 

Laika periods No 2005. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA rektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare izglītība, izglītības vadība 

  

Laika periods 2004. – 2005. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA rektora p.i. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare izglītība, izglītības vadība 

  

Laika periods 2000.III-2004.II 

Profesija vai ieľemamais amats Baltu filoloģijas nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 

Nozare valodniecība 

  

Laika periods No 1997. 

Profesija vai ieľemamais amats Filoloģijas fakultātes profesore 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 

Nozare valodniecība 

  

Laika periods 1995.-2003.III 

Profesija vai ieľemamais amats zinātľu prorektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1994.IX-2004.II 

Profesija vai ieľemamais amats Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas 

katedras profesore 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 

Nozare valodniecība 

  

Laika periods 1994.IX-1995. 

Profesija vai ieľemamais amats zinātľu prorektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas augstskola 

Nozare izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1992.-1994. 

Profesija vai ieľemamais amats Latviešu val. un lit. katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 

Nozare izglītība 

  

Laika periods 1990.-1992. 

Profesija vai ieľemamais amats VU Filoloģijas fakultātes doktorante 

Darba vietas nosaukums un adrese Viļľas Universitāte 

Nozare valodniecība 
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Laika periods 1987.-1990. 

Profesija vai ieľemamais amats Valodu un literatūras katedras vadītāja, docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte 

Nozare valodniecība, pedagoģija 

  

Laika periods 1985.-1987. 

Profesija vai ieľemamais amats Pedagoģijas fakultātes vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte 

Nozare valodniecība, pedagoģija 

  

Laika periods 1981.-1985. 

Profesija vai ieľemamais amats Redakcijas un izdevniecības daļas redaktore 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts Universitāte 

Nozare valodniecība 

  

Laika periods 1979.IX-1981. 

Profesija vai ieľemamais amats Filoloģijas fakultātes vecākā laborante 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte 

Nozare valodniecība 

  

Laika periods 1974.VIII-XII 

Profesija vai ieľemamais amats Filoloģijas fakultātes vecākā laborante 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte 

Nozare valodniecība 

  

Prasmes 
Valodu prasmes  Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

 Krievu 5 5 5 

 Angļu  5 5 5 

 Lietuviešu 5 5 4 

 Franču  4 4 4 

Datora lietošanas prasmes Internets, MS Word 

  

Papildu informācija 
Darbība zinātniskās, profesionālās 

un sabiedriskās organizācijās 

1. Starptautiskās Fonētiķu asociācijas (IPhA) biedre. 

2. Latvijas Zinātnes padomes locekle (līdz 

2006. gadam). 

3. Latvijas Zinātnieku savienības biedre. 

4. Latvijas augstskolu profesoru asociācijas Valdes 

locekle. 

5. LZA Senāta un RPIVA Senāta locekle. 

6. IZM ISEC eksperte latviešu valodas kā otrās 

valodas apguvē. 

7. Latvijas Universitātes Promocijas padomes 

priekšsēdētāja valodniecībā un eksperte. 

8. Latvijas augstākās izglītības studiju programmu 

akreditācijas eksperte. 

9. Valsts valodas komisijas locekle. 

10. LU Zinātnisko rakstu krājumu ―Baltu filoloģija‖ un 

―Valoda un literatūra kultūras apritē‖, Kreativitātes 
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zinātniskā institūta zinātnisko rakstu krājumu 

„Radoša personība‖, RPIVA Zinātnisko rakstu 

redakcijas kolēģijas locekle. 

11. Ţurnāla „LZA Vēstis‖ izdevniecības padomes un 

laikraksta „Izglītība un Kultūra‖ redkolēģijas 

locekle. 

12. LU Doktorantūras padomes valodniecībā un 

Valodniecības profesoru nozares padomes locekle, 

Filoloģijas fakultātes Domes locekle. 

13. LR Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle. 

14. Lietuvas Republikas Viļľas Universitātes Zinātľu 

padomes eksperte humanitārajās zinātnēs. 

15. Lietuvas Republikas Kauľas Vitauta Diţā 

Universitātes Zinātľu padomes eksperte 

humanitārajās zinātnēs. 

16. Valsts valodas aģentūras projektu izvērtēšanas 

komisijas locekle un konsultatīvās padomes 

locekle. 

17. Valsts aģentūras „Valsts valodas aģentūra‖ 

Konsultatīvās padomes locekle. 

18. Valsts aģentūras „Latvijas Akadēmiskā bibliotēka‖ 

konsultatīvās padomes locekle. 

Apbalvojumi, atzinība ārzemēs 

 

1. Latvijas Zinātľu akadēmijas vārdbalva: Jāľa 

Endzelīna balva latviešu valodniecībā (12.04.2007) 

2. Latvijas Valsts aizsardzības biedrības "Lāčplēsis" 

Goda zīme (2006. g.). 

3. LR IZM atzinības raksts par radošu darbību 

augstākajā izglītībā un nozīmīgu ieguldījumu 

izglītības sistēmas pilnveidē (2005. g. 

10. novembrī). 

4. LR Ministru kabineta Atzinības raksts, 2000. g. 

5. LR Sporta veterānu savienības Goda zīme, 2000. g. 

6. Starptautiskā L. Bērziľa konkursa laureāta goda 

raksts, 2000. g. 

7. Iekļauta ―Best Europe‖ un ―European Network in 

Language and Speech‖ datu bāzēs. 

8. Zviedrijas TEMPUS stipendija darbam Stokholmas 

Universitātē. 

9. Polijas Jozefa Mianowskiego fonda stipendija poļu 

minoritāšu izglītības pētniecībai. 

10. Zviedru institūta stipendija darbam seminārā 

―Valoda un vide‖. 

11. J. V. Fulbraita stipendija zinātniskajam darbam 

Ohaijo Universitātē. 

12. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas goda 

raksts un prēmija 1997. gadā kā vienai no 

labākajiem augstskolu docētājiem.  

Akadēmiskie kursi  2000.-2007. Mūsdienu latviešu valodas II 

(Fonētika.) – 40 akad. st.; e-kurss: Latviešu val. 

pareizrunas māc. metodika – 32 akad. st.; Bērna 
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valoda – 32 akad. st.; Zilbes teorija baltu valodās – 

32 akad. st.; Lingvistiskās mācības – 16 akad. st.; 

Ievads fonoloģijā – 32 akad. st.; 

 1997.-2000. Mūsdienu latviešu val. II (Fonētika.) – 

40 akad. st.; Leksikostilistika – 32 akad. st.; 

Latviešu valodas praktiskā fonētika minoritātēm – 

32 akad. st.; Bērna valoda – 32 akad. st.; Zilbes 

teorija baltu valodās – 32 akad. st.; Valodas 

estētiskais potenciāls – 16 akad. st.; 

 1990.-1997. Mūsdienu latviešu val. (fonētika); 

Leksikostilistika; Latviešu valodas praktiskā 

fonētika minoritātēm; Bērna valoda; 

 1987.-1990. Mūsdienu latviešu. val. (fonētika), 

valodas kultūras pamati, dialektoloģija; 

 1985.-1987. Mūsdienu latviešu val. (propedeitika, 

morfoloģija, leksikoloģija), Ievads valodniecības 

vēsturē, Dialektoloģija. 

Konferences Igaunijā, Lietuvā, Francijā, Zviedrijā, Ukrainā, 

Krievijā, Austrijā, Polijā, ASV, Spānijā, Kanādā u. c. 

Organizatoriskā darbība 1. Letonikas I un II kongresa Rīcības padomes locekle 

(2005. g. 24.-25. oktobrī; 2007. g. 29.-31. oktobrī). 

2. Starptautiskās konferences ―Personības integrācija 

skolā, ģimenē un sabiedrībā‖, „Zinātnes valoda‖ 

(2003. - 2007.g.) organizācijas komitejas vadītāja. 

3. IV Starptautiskā dialektologu un ģeolingvistu 

kongresa, Vispasaules latviešu zinātnieku kongresa, 

I Baltijas studiju kongresa Eiropā, Baltistikas 

kongresa organizācijas komitejas locekle. 

4. Zinātnisko konferenču organizācijas komiteju 

locekle valodniecībā Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, 

Daugavpilī, Kauľā, Viļľā. 

5. Latviešu un lietuviešu dzejas dienu organizētāja 

Jelgavā (2002., 2003., 2004., 2005., 2006.). 

Pieredze projektu vadīšanā un 

izpildē Latvijā 

1. IZM finansētā projekta „Eiropas maģistra studiju 

prakse izglītības vadībā‖ dalībniece (vadītājs 

V. Krastiľš), 2008. g., reģ.nr. 7/2008. 

2. IZM finansētā projekta „Iekšējās kvalitātes 

vērtēšanas pamatsistēma RPIVA‖ vadītāja, 

2008. g., reģ.nr. 4/2008. 

3. LU projekta Nr. 2007/ZP „Starptautiskās 

transkripcijas sistēmas izstrāde latviešu valodai‖ 

dalībniece (vadītājs J. Grigorjevs), 2007. g. 

4. IZM finansētā projekta „Iekšējās kvalitātes 

vērtēšanas pamatsistēma RPIVA‖ vadītāja, 2007. g. 

5. IZM finansētā projekta „Problēmas un to risinājumi 

valodniecības terminu izveidē un izmantošanā 

mūsdienu latviešu valodas studiju kursos RPIVA‖ 

dalībniece (vadītājs I. J. Freidenfelds), 2007. g. 

6. IZM finansētā projekta „Vērtību pedagoģija: teorija 

un prakse‖ vadītāja, 2006.g. 
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7. LZP programmas 02.0018 projekta „Latvijas 

novadu attīstība. Sociālā un humanitārā dimensija‖ 

dalībniece (vadītāja J. Kursīte). 2006. g., 2007. g. 

8. Valsts pētījumu programmas ―Letonika: pētījumi 

par vēsturi, valodu un kultūru‖ projekta ―Vecuma 

grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais, 

sociālais un kultūras aspekts‖ vadītāja, 2005.-

2008. g. 

9. IZM finansētā projekta „Identitātes un to jaunā 

loma mūsdienu kultūras, izziľas un komunikācijas 

procesos‖ dalībniece (01.12.2004. – 15.12.2005). 

10. 04.1071. LZP granta projekta ―Fonētiski 

fonoloģiskie pētījumi: datu bāze, fonoloģiskā 

analīze un klasifikācija, starptautiskā transkripcija‖ 

vadītāja, 2004. – 2008.g. 

11. VVA finansētā projekta „Valodniecības terminu 

skaidrojošā vārdnīca‖ autore, 2006.-2007.g. 

12. Valsts valodas komisijas finansētā pētījuma ―Pāreja 

uz mācībām latviešu valodā: skolēnu attieksmes 

izpēte‖ vadītāja, 2002.g. 

13. Valsts valodas komisijas finansētā projekta 

―Zinātniskā darba valoda‖ vadītāja, 2002.-2003. g. 

14. 02.0018. LZA programmas ―Latvijas novadu 

ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības 

stratēģijas globalizācijas kontekstā‖ dalībniece, 

2002.-2005.g. 

15. 01.0448. LZP granta projekta ―Latviešu valodas 

fonoloģijas izstrāde‖ vadītāja, 2001. – 2003.g. 

16. Valsts pasūtīta pētījuma ―Bilingvālās izglītības 

programmas ieviešanas izpēte‖ vadītāja, 2000.-

2002.g. 

17. Sorosa fonda – Latvija projekta ―Pedagoģijas 

terminu skaidrojošā vārdnīca‖ autore, 1998.-

2000.g. 

18. 94.737 granta projekta ―Pedagoģiskās un estētiskās 

kultūras integrācija izglītībā‖ autore, 1994.-1996.g. 

19. Valsts pasūtīta pētījuma ―Latviešu valodas skaľu 

pareizrunas metodika minoritāšu skolās‖ Nr. ISEC 

16/96 autore. 

20. 96.0102 LZP granta projekta ―Fonētika: saturs un 

rekomendācijas‖ vadītāja, 1997.-2000. g. 

Pieredze starptautisko projektu 

vadīšanā un izpildē 

1. Austrumeiropas ICEVI projekta ―Wintalker Voice‖ 

(darbs 2000.g.) autore. 

2. Projekta ―Phonetic Investigation of a Second 

Language Acquisition by Minorities: A Computer 

Based Analysis of Phonetics and Assessment of 

Teaching Methods ‖, autore 1998.-1999. g., Ohaijo 

Universitātē. 

3. Strādājusi ―UNDP – Latvian Language Training 

Mission‖ projektā 1995. g., 1997. g. 
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4. Strādājusi TEMPUS projektā CME-2115-96 

―Recruitment of Professors Implementing the New 

Law‖, 1996./97. māc. g. 

5. Strādājusi TEMPUS projektā S-JEP-7188-94 

―Updating of In-service Teacher Training in 

Universities of Latvia‖, 1994./95. māc. g. 

Nozīmīgākās zinātniskās 

publikācijas 

1. Markus D. (2008). Terminology Problems of 

Phonetics and Phonology in the Latvian Language/ 

Proceedings of International Conference ―The 

Sound and Aspects of Its Research: methodology 

and Practice‖. Viļľa, 7 lpp. (iesniegts). 

2. Markus D. (2007). Bērns runā kultūras pasaulē. 

Monogrāfija. R.: Apgāds „Rasa ABC‖. 160 lpp. 

3. Bond Z. S., Stockmal V., Markus D. (2006). Sixty 

years of bilingualism affects the pronunciation of 

Latvian vowels. Language Variation and Change, 

Volume 18, Number 2. Cambridge University Press 

(USA), p. 165-177. 

4. Markus D., Stockmal V., Bond Dz. (2005). 

Measures of Native and Non-Native Rhythm in a 

Quality Language. Language and Speech. 48 (1). 

London: Kingston Press, p. 55-63. 

5. Bond Dz., Markus D., Stockmal V. (2003). 

Evaluating Native and Non-Native Latvian. Journal 

of Baltic Studies, vol. XXXIV, nr. 2, p. 223-229. 

6. Markus D., Grigorjevs J. (2003). Fonētikas 

pētīšanas un vizualizēšanas metodes. Fonētikas 

pētīšanas un vizualizēšanas metodes II. Rīga: Rasa 

ABC, (80 lpp.) 5,4 a.l. 

7. Markus D. (2003). Bērna valoda: no pirmā 

kliedziena līdz pasakai. Monogrāfija. Rīga: Rasa 

ABC, 143 lpp. 

8. Markus D., Grigorjevs J. (2002). Fonētikas 

pētīšanas metodes. Fonētikas pētīšanas un 

vizualizēšanas metodes I. Rīga: Rasa ABC, 

(80 lpp.) 5,4 a.l. 

9. Markus D. (2002). Latviešu valodas fonēmu 

galvenās šķīrējpazīmes fonoloģijas attīstības 

kontekstā. DU Humanitāro zinātľu vēstnesis, nr. 1, 

61.-67. lpp. 

10. Markus D. (1997). Latviešu augšzemnieku izlokšņu 

prosodija. Monogrāfija. Rīga: Vārti, 7,5 a.l. 

Zinātniski pētnieciskās darbības 

virzieni 

1) latviešu valodas eksperimentālā fonētika un 

fonoloģija;       

2) bērnu valoda; 

3) pareizrunas mācību metodika latviešiem un  

cittautiešiem; 

4) latviešu valodas lietojums; 

5) baltu valodu fonētika un fonoloģija; 

6) augstākās izglītības sistēma; 
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7) latviešu valodas dialekti. 

Darbs un staţēšanās ārzemēs  Kvalifikācijas paaugstināšana Austrijā, Norvēģijā, 

Somijā, Zviedrijā, ASV, Lietuvā, Kanādā, Krievijā, 

Francijā. 

 Mūsdienu latviešu valodas lekcijas un pētniecības 

darbs Viļľas Universitātē, Stokholmas Universitātē, 

Ohaijo Universitātē un Lincas Diacēzes 

pedagoģijas akadēmijā. 

Vadītie un aizstāvētie promocijas 

darbi 

1. Sanita Lazdiľa. Korelācija starp mācību līdzekļu 

tekstiem un dominējošajām pieejām latviešu 

valodas kā otrās valodas apguvē (aizstāvēts 2007). 

2. Juris Grigorjevs. Latviešu valodas patskaľu 

sistēmas akustisks un auditīvs raksturojums 

(aizstāvēts 2006). 

3. Arvils Šalme. Novitātes latviešu valodas kā otrās 

valodas mācību priekšmetā izglītības pārmaiľu 

procesā (priekšmeta organizatoriskie un 

lingvistiskā satura jautājumi) (aizstāvēts 2006). 

4. Ilze Auziľa. Latviešu valodas izrunas 

datormodelēšana (aizstāvēts 2006). 

5. Solveiga Čeirane. Latviešu valodas balsīgo 

troksneľu akustisks raksturojums. 

Recenzētie darbi 1. Pūtele I. Latviešu valodas profesiju nosaukumi: 

terminoloģiskais aspekts: promocijas darbs. 

2008. g. 

2. Smilgaine U. Šūpuļdziesmas un ucināmās dziesmas 

latviešu bērnu folklorā: promocijas darbs. 2008. g. 

3. Freimane I. Trešā persona latviešu verbu sistēmā. 

R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 202 lpp. 

4. Trumpa A. Adjektīvu semantiskā diferenciācija 

latviešu un lietuviešu valodā: promocijas darbs. 

2006. gada 28. februārī, 222 lpp. 

5. Dr. Genovaite Kačiuškiene. Šiaurės Panevėžiškių 

tarmės fonologijos bruožai: monogrāfija. 2005.g. 

6. Kudirka R. Dabartinių baltų bendrinių kalbų 

kirčiuoti monoftongai. Instrumentinis tyrimas: 

promocijas darbs. 2005.g. 

7. Kaukeniene L. Dabartinių baltų bendrinių kalbų 

nekirčiuotų skiemenų vokalizmas: promocijas 

darbs. 2004.g. 

8. Kalnača A. Morfēmika un morfonoloģija. R.: LU, 

2004. – 127 lpp. 

9. Strautiľa V., Šulce Dz. Latviešu literārās valodas 

fonētika, ortoepija un ortogrāfija: mācību grāmata. 

Liepāja: LiePA, 2004. – 122 lpp. 

10. Maslo E. Jauniešu mācīšanās spēju pilnveide dāņu 

valodas mācību procesā: promocijas darbs. 2003.g. 

– 299 lpp. 

11. Muiţniece L. Latviešu valodas praktiskā 

fonoloģija. R.: Apgāds Rasa ABC, 2002. – 168 lpp. 
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12. Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas 

attīstība. Lokāmās vārdšķiras/ Atb. red. 

K. Pokrotniece. R.: LU LVI, 2002. – 560 lpp. 

13. Joma D. Latvijas iedzīvotāju lingvistiskā attieksme: 

promocijas darbs. 2001.g. 

 

   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds AGITA MIĶELSONE 
Dzimšanas dati 13.07.1966 

Adrese Rīga, Valdeķu iela 54/40-44 

Mobilais tālrunis 26406811 

E- pasts agita.mikelsone@raplm.gov.lv 

Izglītība  
Laika periods 

 

2007 - ... 

Piešķirtā izglītības dokumenta       

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Karjeras konsultants (maģistra studijas) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Lauksaimniecības Universitāte/ Tehniskā fakultāte 

Laika periods 2000 - 2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds sabiedrības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte/Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1995 – 2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākā profesionālā izglītība/  

Psihologa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7 līnija 1, Rīga, Latvija 

Darba pieredze 
Laika periods 14.08.2006.- patreiz 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla vadības departamenta direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  

Lāčplēša iela 27, Rīga, Latvija 

Nozare Personāla vadība 

Laika periods 30.05.2005- 13.08.2006. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļa vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  

Lāčplēša iela 27, Rīga, Latvija 

Nozare Personāla vadība 

Laika periods 09.2005.- patreiz 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmija 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 01.06.2000-27.06.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla vadības daļas vadītāja 
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Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas 

diagnostikas centrs 

Lejupes iela 3, Rīga, Latvija 

Nozare Personāla vadība 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Mazliet Mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office, internets  

Citas prasmes Prasme rīkoties ar biroja tehniku (fakss, kopētājs) 

 Sertificēts Personāla vadītājs – 2008 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes 

loceklis - 2007 

Valsts darba samaksas sistēmas komisijas loceklis - 2007 

Latvijas Personāla vadības asociācijas biedrs no 2006.gada. 

Pasniegtas lekcijas firmā „Autoritas‖, 2003. 

Pasniegtas lekcijas Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas 

centrā, 2001.,2003. 

Papildu informācija  

Semināri 1. SIA „Fontes Vadības konsultācijas‖ 2009 „Kompetenču 

novērtēšanas un attīstības centri”. 

2. SIA „Fontes Vadības konsultācijas‖ 2009 „Aprūpētais 

darba līgums”. 

3. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2009 „Koučs kā 

palīgs vadītāja attīstībai un mērķu sasniegšanai. Koučings 

kā vadītāja darba instruments”. 

4. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2009 „Iedvesmojoša 

un iesaistoša iekšējā komunikācija uzņēmumā”. 

5. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2009 „Aptaujas 

„Personāla vadības novērtēšana Latvijā” rezultāti””. 

6. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2009 „Krīze, 

spriedze un organizācija: vadītāja izaicinājums un 

iespējas”. 

7. Latvijas Personāla vadības asociācija , 2009 „Darbinieku 

attīstības plāns- kā to izstrādāt?”. 

8. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2009 „Uzvedības 

jeb kompetenču intervija praksē”. 

9. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2008 „Darba devēja 

tēla veidošana. Inovatīvas sabiedrisko attiecību un 

mārketinga metodes kandidātu piesaistē”. 

10. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2008 

„Viesstrādnieku nodarbināšana – piesaistes procedūra un 

pieredze”. 

11. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2008 „Nauda 

personīgo vērtību skalā: personīgo un organizāciju vērtību 

saskaņa”. 

12. Valsts Administrācijas skola, 2008, „Personāla vadības 

audits”. 

13. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2007, „Vadītāju 
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profesionālās pilnveidošanās iespējas”. 

14. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2006, „Uzņēmuma 

publiskais tēls darba tirgū – viens no darba izvēles 

kritērijiem”. 

15. Valsts Darba inspekcija, 2006., „Darba līguma 

noslēgšana un darba tiesisko attiecību izbeigšana”. 

16. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2004, „Notikuma 

mārketings, tā iespējas un izmantošana personāla 

vadībā”. 

17. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2004, „Personāla 

motivēšanas un atalgojuma sistēmas elementi”. 

18. Latvijas Personāla vadības asociācija, 2004,”Sarežģītie 

darbinieki”. 

Kursi 1. Komunikāciju akadēmija, 2008.,‖Kāpēc uzľēmumam 

nepieciešami motivēti darbinieki?‖ 

2. Sokrāta augstskola, 2008., „Piedošanas mācība‖. 

3. Komunikāciju akadēmija, 2007., „Sadarbība komandā – 

kreatīvā darba metode‖. 

4. „Mediju un komunikācijas apmācības‖2007. 

5. Valsts Administrācijas skola, 2006, „Human Resources as 

an Asset for Public Administration‖. 

6. Valsts Administrācijas skola, 2005,‖Vadības psiholoģija‖ 

7. Vadības un sistēmu mārketinga aģentūra,2003, „Personāla 

atlase no A līdz Z‖. 

8. LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, 

2004,‖Personāla lietvedība‖. 

9. Valsts Administrācijas skola, 2004, „Darba tiesības‖. 

10. Valsts Administrācijas skola, 2002, „Ierēdľa amata 

apraksta izveide‖. 

11. Valsts Administrācijas skola, 2001, „ Personāla vadība‖. 

12. Austrijas Veicināšanas Institūta WIFI starptautiskā 

menedţmenta kurss, 2000, „Uzľēmuma organizācija un 

darbs ar personālu‖. 

 

Konferences 1. Karjeras attīstības atbalsts skolēniem – 2009. 

2. Ķelnes mesa par cilvēkresursu attīstību – 2008. 

3. Latvijas Personāla vadības kongress, 2008, „Mērķtiecīga  

organizācija‖. 

4. „Latvijas darba tirgus izaicinājumi‖ 2007. 

5. „Nacionālā konference par darba aizsardzības sistēmas 

attīstību Latvijā „2007.  

6. Fastleader konference „ Kā gudri līderi atrod īstos 

darbiniekus?‖ 

7. Latvijas Personāla vadības kongress, 2005, „Uz klientu 

orientēta organizācija‖. 

 

26.10.2009.   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 

IVARS MUZIS 

Dzimšanas dati 31.01.1956. 

Adrese Rīgā, Lokomotīves ielā 60-45, LV-1057 

Tālrunis 67808031 

E- pasts muzisivars@inbox.lv 

Izglītība  

Laika periods 1990.-1994. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktora diploms, Pedagoģijas doktors (Dr.paed.) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1980.-1984. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms, kvalifikācija: fiziskās audzināšanas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts Fiziskās Kultūras Institūts 

Darba pieredze  

Laika periods 2009.- 

Profesija vai ieľemamais amats Vadībzinātľu katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums un                                          

adrese 

Vadības un ekonomikas nodaļa RPIVA,  

Imanta 7.līnija 1, Rīga 

Nozare Vadībzinātne 

Laika periods 2008 .- 

Profesija vai ieľemamais amats Profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Vadības un ekonomikas nodaļa RPIVA,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 2004.- 2009. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA  Skolvadības katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA  Vadības un ekonomikas nodaļa, Imantas 7. līnija 1, 

Rīga 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 2005.- 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA Senāta priekšsēdētājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA Vadības un ekonomikas nodaļa, Imantas 7.līnija.1, 

Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1999. – 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un RPIVA Pedagoģijas un skolvadības fakultāte, Vadības un 
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adrese ekonomikas nodaļa, Imantas 7 līnija 1, Rīga 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1994. – 2004. 

Profesija vai ieľemamais amats Dekāns 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA Pedagoģijas un skolvadības fakultāte,  Imantas 7.līnija 

1, Rīga 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1994. – 1999. 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA Pedagoģijas un skolvadības fakultāte,  Imantas 7.līnija 

1, Rīga 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1987. – 1994. 

Profesija vai ieľemamais amats  Direktors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Liepājas 1. vidusskola, Liepāja 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1984 - 1987 

Profesija vai ieľemamais amats Priekšsēdētāja vietnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Liepāja pilsētas fiziskās kultūras un sporta komiteja, Liepāja 

Nozare Kultūra 

Laika periods 1980.-1984. 

Profesija vai ieľemamais amats Students 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Valsts Fiziskās Kultūras Institūts 

Nozare Pedagoģija 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Brīvi Brīvi Brīvi 

Angļu  Labi Labi Labi 

Papildu informācija  

Kvalifikācijas paaugstināšana  1. Jelgava, 2009 University of Agriculture New Dimensions 

in the development of society. 

2. Siauliai 2008. Visitor profesor in the program Erasmus in 

the Siauliai University. 

3. Riga 2008 University of Latvia  New Socio-economic 

Challenges of development in Europe. 

4. Slovenia 2008 EURAM 2008 Conference Ljublana. 

5. Tallin 2005. BMDA Annual conference. A Celebration Of 

variety and diferences. 

6. Kiev 2005. CEEMAN Annual conference. Innovation 

inManagement development. 

7. Riga 2001 Project Management- Eurofaculty Public 

Administration programme. 

8. Kyoto 1999 Japan Foundation Fellowship Programme, 

Foreign scholar 

9. Paris 1995.-1996. Annual Training Programme in 

Education management and planning 



221 

Semināri 1. Riga,2009.,,Skolotāju un augstskolu docētāju profesionālo 

kompetenču veidošanās LU Pedagoģijas nodaļa. 

2. Rīga, 2003. ,, Darbinieku vadīšana. Konflikti. Lēmumu 

pieľemšana‖,  Triviums  apmācība. SIA Mediju nams. 

3. Rīga.2003 ,, Budţets- finansu kontroles mehānisms‖. 

Triviums apmācība SIA Mediju nams. 

4. Rīga 2003 ,,Pārdošana kā attiecības‖ Triviums apmācība 

SIA Mediju nams. 

5. Rīga 2003 ,, Komunikācijas spoţums un posts‖ Triviums 

apmācība SIA Mediju nams. 

6. Rīga 2003 ,, Biznesa stratēģijas‖ Triviums apmācība SIA 

Mediju nams. 

7. Rīga 2003 ,, Uzľēmuma finansu portrets‖ Triviums 

apmācība SIA Mediju nams. 

8. Rīga 2003 ,,Reputācijas menedţments. Kas tas ir‖ Triviums 

apmācība SIA Mediju nams. 

Projekti  1. Mūţizglītības programmas Leonardo Da Vinci               

Apakšprogramma  2009Līguma numurs LLP-LdV -PT-

2009-LV-507 Learning without borders Podcasting across 

the wider Europe. 

2. Brussel 2009 Project 143356-LLP-1-DE-KAI-KAISCR Fit 

for business: Developing business Competencies in 

schools. 

3. Rīga 2008.-2009.RPIVA projekts,, Joint Master Programm 

in Education.‖ 

4. Rīga  2007. -2008. RPIVA  projekts „ Pedagoģija 

augstskolu absolventu vadības profesionālās kompetences 

veidošanās‖. 

5. Rīga 1997.-1998.PHARE Projekts ,,Biznesa izglītības 

attīstība Latvijā‖. 

Publikācijas 1. Muzis I. School as training ground for leadership 

development.// International conference  New dimensions 

in the development of society.Jelgava Latvia University of 

Agriculture. 2009. 

2. Muzis I. Female students perception of school leadership.// 

ATEE Spring University conference Changing education 

in a changing society.2009. 

3. Muzis I. The impact of social and cultural factors on 

teacher//Journal Education  Policy Management 

Quality.Siauliai University Lithuania 2009. 

4. Muzis I. Teachers leadership and knowledge building.// 

International Conference Teachers‘training in the 21 st 

century: Changes and perspectives.Siauliai University,  

2008. 

5. L.Kudreľicka I.Muzis Skolēnu drošības problēmas 

vispārizglītojošā skolā// ,,Sabiedrība .Veselība. 

Labklājība‖  //Starptautiskā Starpdisciplinārā konference.-

Rīga: RSU, 2008. 

6. Muzis I Researchers about Latvian employers competence 

requirement from higher education graduates.//,,New 
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10.11.2009   
datums  paraksts 

Socio-Economic challenges of development in Europe 

2008.Labour Market Issues‖// International Conference.-

Riga. Latvia University,2008. 

7. Muzis I Prganizational culture in Latvian schools//,,New 

dimensions in the development of society‖// International 

Conference.-Jelgava. LLU,2008. 

8. Muzis I. Diversity mainstreaming in the Latvia School 

System//,,Managing diversity European destiny and hope// 

EURAM Conference.-Ljublana: EURAM,2008. 

9. Muzis I. Learning -centered leadership//,, Quality 

education for quality teaching‖// ATEE Conference-Riga. 

Latvia University, 2008. 

10. Muzis I.Learning-centered leadership//,,Changing 

education in a changing society// ATEE Conference.-

Klaipeda: Klaipeda University, 2008. 

Pārstāvniecība Latvijas Zinātnes Padomes eksperts humanitārās un sociālās 

zinātnēs 

Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācija. 

Baltic Management Development Association 

(BMDA) Lithuania 

Central and East European Management Association Network 

(CEEMAN) Slovenia 

Member of Editorial Board of Journal Education Policy 

Management Quality Siauliai University Lithuania 

 

Apbalvojumi Izglītības &Zinātnes Ministrijas Pateicības raksts 

Studiju kursi Menedţmenta pamati, Vadības teorijas, Biroja vadība un 

organizācija. 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds INESE PABĒRZA 

Dzimšanas dati 16.11.1979. 

Adrese Čiekurkalna 6. šķērslīnija 16-3, Rīga, LV - 1026 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

(+371)67385563 

(+371)29580360 

E- pasts i.paberza@inbox.lv 

Izglītība  

Laika periods 2003-2009 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātľu kandidāta apliecība Nr. 147 

studijas programma „Uzľēmējdarbība un vadīšana‖, 

promocijas darba tēma „Latvijas nodokļu sistēma 

integrējoties ES‖ 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658 

Laika periods 2001-2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploma Nr. 003952 

Sociālo zinātľu maģistrs vadībzinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658 

Laika periods 1998-2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploma Nr. 012492. 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds ekonomikā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658 

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 2004.g. 1. maija līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore, Ekonomikas teorijas (Mikro /Makro) metodiskās 

komisijas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 

7. līnija 1. , Rīga 

Nozare Uzľēmējdarbība 

Laika periods Kopš 2008. gada 1. septembra līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenā nodokļu inspektore Juridisko jautājumu un  

konsultāciju daļā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valsts ieľēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde, 

Smilšu iela 1. , Rīga 

Nozare Valsts pārvalde 

Laika periods Kopš 2008. gada 1. septembra līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Vieslektors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71., 

Jūrmala. 

Nozare Sociālā integrācija 



224 

Laika periods 2001.-2002.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Bulduru klientu apkalpošanas daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

A/s ― Latvijas Krājbanka‖,  J. Daliľa iela 15., Rīga 

Nozare Finanses 

Laika periods 2000.-2001.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Klientu menedţere uzľēmumu apkalpošanas daļā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

A/s ― Latvijas Krājbanka‖,  J. Daliľa iela 15., Rīga 

Nozare Finanses 

Laika periods 2000. gads 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākā nodokļu inspektore audita daļā 

Darba vietas nosaukums un 

 

 adrese 

Valsts ieľēmumu dienesta Zemgales priekšpilsēta, Smilšu 

iela 1., Rīga 

Nozare Valsts pārvalde 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu  Pārvaldu brīvi kā dzimto valodu 

Krievu Pārvaldu brīvi kā dzimto valodu 

Angļu labi labi labi 

Vācu apmierinoši mazliet mazliet 

Franču apmierinoši mazliet mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office, internets, SPSS 

Citas prasmes Studijas Biznesa augstskolās „Turība‖ 2. līmeľa 

profesionālās izglītības studiju programmā „Tiesību zinātne‖, 

II kurss. 

(01.09.2005. – 01.07.2009. gads) 

Auto vadīšanas apliecība B kategorijā  kopš  2002. gada februāra. 

Papildu informācija  

Semināri 1. RTU Mācību centrs, 2006. gada 14. marts, seminārs 

„Darba likums un tā piemērošana‖. 

2. VID Mācību centrs, 2008. gada 27. novembris, seminārs 

„PVN deklarācijas aizpildīšanas aktuālie jautājumi‖. 

3. VID Mācību centrs, 2009. gada 9. janvāris, seminārs 

„Nodokļu aktualitātes 2009. gadā.‖ 

Recenzēts raksts zinātniskajā 

ţurnālā 

 

Pabērza I., „The Role of Taxes in the Making of State 

Budget‖, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 

Periodiskais  ţurnāls  „Management & Economy‖, iznāks 

2010. gada janvārī Nr. 1; recenzents Dr. Romualdas 

Zemeckis (Lietuva) Lietuvas agrārā institūta sekretārs 

zinātniskajā darbā, 2009. gada, augusts 

Publikācijas periodikas 

izdevumos 

Izdevums „Mājas & Dārzs‖, publikācijas  juridiskajos un 

saimnieciskās darbības jautājumos sadaļā „Tev un valstī 

aktuālais‖, 2006. – 2007. gads. 

Projekti Sociālās integrācijas valsts aģentūra, projekta iesniegumus 

ESF projektam apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. „Profesionālās 
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izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem jauniešiem – invalīdiem‖. Projektu 

plānots uzsākt 01.03.2010. 

Mana dalība balstās uz praktisko un patstāvīgo darbu 

sagatavošanu ievietošanai e-vidē. Studiju kursi – 

Mikroekonomika un Mārketinga plānošana  

Pētījumi 1. Darbs pie FM pasūtījuma RTU „Akcīzes nodokļa likmju 

alkoholiskajiem dzērieniem (tajā skaitā – alum) lielums 

un legālā un nelegālā alkohola aprite un patēriľš Baltijas 

valstīs‖ (līguma 2005/13 ietvaros), 2005. gads; 

2. Darbs pie FM pasūtījuma RTU „Padomes direktīva 

2003/96/ec, kas pārkārto kopienas noteikumus par 

nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, 

noteikto prasību ieviešanas ietekme uz latvijas 

tautsaimniecību‖ (līguma 2005/13 ietvaros), 2006. gads. 

Publikācijas un dalība 

starptautiskās un vietējās 

konferencēs    

1. Pabērza I., „The Role of Taxes in the Making of State 

Budget‖, 5. ikgadējā starptautiskajā starpdisciplīnu 

zinātniskajā konference "Jaunas dimensijas sabiedrības 

attīstībā", 2009.g. oktobris, Latvija – Jelgava – Jelgava: 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 2009.g. 

(konferences diska materiāli). 

2. Pabērza I., ‖Iedzīvotāju ienākuma nodokļa Latvijā 

ietekme uz demogrāfisko situāciju valstī‖, „Ekonomiku 

veidojošie faktori Latvijā. Jaunākās tendences 

augstākajās izglītības apmācības metodēs‖ , 2009.g. 

jūnijs, Latvija, Jūrmala – Jūrmala: Sociālās integrācijas 

valsts aģentūra, 2009.g. 

3. Pabērza I., „Sabiedrībā pastāvošā taisnīguma jēdziena 

evolūcijas izvērtējums‖,2. Starptautiskā starpdisciplīnu 

zinātniskā konference   "Sabiedrība. Veselība. 

Labklājība‖, 2008. g. oktobris., Latvija, Rīga  - Rīga: 

Rīgas Stradiľa universitāte (izdevums pilna teksta iznāks 

2009. gada oktobrī). 

4. Pabērza I., „ Assessment of the evolution of the concept 

of taxes‖,  Starptautiska  konference „Towards 

knowledge – based economy‖, 2007. g. aprīlis, Latvija, 

Rīga – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte 2007. g. 

(konferences diska materiāli). 

5. Pabērza I., „Comparison of general trends of european 

tax reforms‖, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu,  IV International Seminar „DEVELOPMENT 

OF BALTIC EUROPE‖, 2006. g. jūnijs,  Polija, Toruń  -  

Wloclawek: 2007. g,, 11.-23.p. 

6. Pabērza I., „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ES valstīs‖, 

Starptautiska konference „Economic science for rural 

development‖, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

2007.g.  aprīlis, Latvija,  Jelgava – Jelgava: 2007. g., 49.-

58.lpp. 

7. Pabērza I., „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa horizontālā 

taisnīguma iespēju izvērtējums Latvijā‖, 3. Starptautiska 
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konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībai‖, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007.g. jūnijs, 

Latvija - Jelgava, Jelgava:  2007. g., 55.- 62.lpp. 

8. Pabērza I., „Латвийская налоговая система в 

контексте интеграции в Европейский Союз‖, 

Miedzynarodowa konferencija   „Polska  w  rozszerzonej  

Unii Europejskiej  - uwarunkowania i perspektywy 

rozwoju‖,  Akademii Ekonomicznej im. Oskara  Lagego 

we Wroclawiu, 2004.g. jūnijs, Polija, Wroclaw – 

Wroclaw: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 

Oskara Langego we Wroclawiu, 2005.g., 478.-486.lpp. 

9. Pabērza I., „Latvijas nodokļu sistēmas ietekme uz 

reģionālo attīstību‖,  Starptautiska  zinātniskā konference 

„Sociālā integrācija paplašinātajā  Eiropā‖, 2004.g. 

maijs,  Latvija, Jelgava – Jelgava:  publicēts LLU SZF 

2007. gada Starptautiskās konferences„Jaunas dimensijas 

sabiedrības attīstībai‖ materiālos 48.-54.lpp.  

10. Pabērza I., ‖Влияние налоговой системы на среду                              

предпринимательскойдеятельности в Латвии‖, 

International science conference „Development of  

Economy: theory and practice‖. Vilnius University , 

2004. g, septembris, Lietuva, Kaunas – Kaunas: 2004.g. 

(konferences diska materiāli, 42,-46.lpp). 

11. Pabērza I., Caurkubule Ţ., ―Тенденции развития 

региональной реформы Латвии в контексте 

Европейскои интеграции―, III Miedzynarodowa 

konferencija naukowa z cyklu  ― Rozwoj Regionalny‖,  

Uniwerytet Mikolaja Kopernika w Toruniu,   2003.g. 

maijs, Polija, Torun – Torun:  2003.g. 105. – 112. lpp. 

 

  

 

12.1.2009.   
datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds OĻEGS PAVLOVS 

Dzimšanas dati 1931. gada 30. oktobris 

Adrese Kristapa ielā 23 – 28, Rīgā, LV – 1046 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

(+371)67624037 

(+371) 22482113 

E- pasts olegspavlovs2@inbox.lv 

Izglītība  

Laika periods 1968. – 1973. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

1973. gadā aizstāvēts filozofijas zinātľu kandidāta grāds, kas 

1993. gada 21. janvārī promocēts par LR Dr. philosphie 

grādu 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitātes Filozofijas katedras aspirantūra 

(estētikas spec.) 

Laika periods 1958 – 1962. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākās izglītības diploms /  filologs, 

 latv. val. un literat. skolotājs vidusskolā  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitātes Latviešu valodas un literatūras 

fakultāte 

Laika periods 1950. – 1958. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Vidējās speciālās izglītības diploms/ 

kordiriģents, dziedāšanas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums A. Kalniľa Cēsu mūzikas vidusskola 

Laika periods 1945. – 1951. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Nepabeigtas augstākās izglītības diploms / 

latviešu valodas un literatūras skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Cēsu Skolotāju institūts 

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 2004.g. līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare izglītība 

Laika periods 2003. – 2004. 

Profesija vai ieľemamais amats pensionārs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 

Nozare  



228 

Laika periods 1993. – 2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Vec. pasniedzējs ( profesors) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LR Nacionālā Aizsardzības akadēmija, Ezermalas 6/8, Rīgā 

Nozare militārās vadības  izglītība 

Laika periods 1999. – 2002. amatu apvienošanas kārtībā 

Profesija vai ieľemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA  Pedagoģijas katedra 

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare pedagoģiskā izglītība 

Laika periods 1990. – 1993. 

Profesija vai ieľemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas universitātes Skolvadības katedra 

Jūrmalas gatve 67,  Rīgā 

Nozare skolvadības izglītība un maģistrantūra 

Laika periods 1973. - 1990. 

Profesija vai ieľemamais amats Docents, katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

 adrese 

J. Vītola Latvijas Valsts konservatorija, 

Kr. Barona 2, Rīgā 

Nozare augstākā muzikālā izglītība 

Laika periods 1971. – 1973. 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums un 

 adrese 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija,  

Pilssala 2, Jelgavā 

Nozare augstākā lauksaimniecības izglītība 

Laika periods 1961. – 1968. 

Profesija vai ieľemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums un 

 adrese 

Cēsu vidējās mācību iestādes 

Nozare vispārējā un speciālā izglītība 

Laika periods 1954. – 1961. 

Profesija vai ieľemamais amats direktors 

Darba vietas nosaukums un 

 adrese 

Cēsu raj. Kultūras nams , Raunas ielas 12,  

  Cēsīs 

Nozare kultūras  menedţments 

Laika periods 1951. – 1954. 

Profesija vai ieľemamais amats obligātais militārais dienests 

Darba vietas nosaukums un 

 adrese 

 

Nozare  

Laika periods 1951. 

Profesija vai ieľemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums un 

 adrese 

Apes vidusskola  ,  

Apē, Rīgas ielā 12 

Nozare vispārējā izglītība 
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Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu  Pārvaldu brīvi kā dzimto valodu 

Krievu brīvi brīvi brīvi 

Vācu (tulkoju) 

Datora lietošanas prasmes MS Office XP, internets 

Citas prasmes Kordziedāšana Latvijas godalgotos koros no 1947. – 1990. 

gadam: 

Cēsu skolotāju institūta jauktais koris, Cēsu Kultūras nama 

Tautas koris „Vidzeme‖, Cēsu skolotāju koris „Beverīna‖, 

Nopelniem bag. vīru koris „Dziedonis‖. 

Papildu informācija  

Kursi 2001. Dānijas militārās apmācības pasniedzēju kursi. 

Konferences                                            1999. – 2003. Dalība 6 starptautiskās zinātniskās 

konferencēs ar referātiem. 

Socioloģisko pētījumu vadība 1. 1991. Anketu aptauja „Skolēnu vērtību orientācijas‖,  

Latvijas latviešu pamatskolu beidzēju izlases pētījums 

(LVU Pedag. un psih. institūta un skolvadības katedras 

maģistrantūras kopprojekts). 

2. 1977. Latvijas lauku iedzīvotāju kultūras vajadzību 

izlases pētījums.( ZA Vēstures institūta pētnieku grupas 

projekts). 

3. 1970. – 1990. Latvijas koru  kustības socioloģiskais 

pētījums ( četru  Latvijas Dziesmu svētku kopkoris). 

4. 1965. – 1967. Cēsu un Valmieras raj. lauku iedzīvotāju 

izlases pētījums (estētiskās vajadzības). 

 

Publikācijas Pavisam 34 zinātniskas publikācijas estētikā, kultūras 

socioloģijā un filozofijā,publicēti trīs monogrāfiski pētījumi; 

laisti klajā 5 māc līdzekļi augstskolām ( autors un 

līdzautors). 
Galvenie  autordarbi    1. Vadības  socioloģija: māc. līdz. – R., 2007. 

2. Sociālā antropoloģija (monogr.). – R., 2006. 

3. Civilizācija, kultūra, personība (monogr.).  – R., 2005. 

4. Konfliktu pasaule: māc. līdz.– R., 2004. 

5. Simbolika  un rituāli militāro tradīciju  veidošanā 

(monogr.). – R., 2003. 

6. Izglītības filozofija (lekc. kurss) – R., I izd. 2002., II izd. 

2005. 

7. Latvija Tevī un pasaulē: Patriotiskā audzināšana 

(monogr.) - R., 2000. 

8. Estētika (līdzautors, māc. līdz. augst. stud.). – R., I izd. 

1987.; II izd.1989. 

9. Mākslinieciskās pašdarbības loma personības 

audzināšanā. – R., 1989  

 Personības garīgā  kultūra// Kultūra un sabiedrība - R., 

1983. 

10. Kopkora sociālais portrets / Literatūra un Māksla, 

25.okt., 1976.  
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11. Состояние и развитие эстетических потребностей 

сельского населения//  Рост благосостояния и 

духовной культуры сельского населения (результаты 

прикладного социологического исследования) –  

Р.,1979. 

12. Kandidāta disertācija „Lauku iedzīvotāju estētiskā 

kultūra‖  ( pēc Latvijas PSR  sociol. pētījuma 

materiāliem). -  1973.  

 

 

 
 

2009. gada 28.oktobrī   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds INTA RATNIECE 

Dzimšanas dati 15.04.1949. 

Adrese Ausekļa 2, Jūrmalā, LV2008 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

(+371) 67768182 

(+371) 26588658 

E- pasts inta.ratniece@rpiva.lv 

intaratniece@gmail.com 

Izglītība  

Laika periods 1966. – 1971. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, Nr. 347229 

filologs, angļu valodas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums LU 

Laika periods 1999. – 2000. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, Nr. 008800 

izglītības zinātľu maģistre 

Izglītības iestādes nosaukums LU 

Darba pieredze  

Laika periods no 1998.g.-arī pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats angļu valodas lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA Valodu (pirms tam Svešvalodu) katedrā, 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV 1083 

Nozare pedagoģija 

Laika periods no 2004.g.- arī pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats angļu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Pumpuru vidusskola, Jūrmala 

Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV 2008 

Nozare pedagoģija 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu 5 5 5 

Angļu 5 5 5 

Krievu 5 5 5 

Vācu 4 3 3 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Word-teicamas zināšanas 

Internets- teicamas zināšanas 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Semināri 1. 1999.g. IV seminārs Karjeras attīstīšana pusaudţiem 

vidusskolās. 

2. 2005.1. X piedalījos Oxford University Press 

organizētajā seminārā ‖Consensual grammar‖, ‗A 

dictionary written for you‖. 

3. 2005. XI, profesionālās pedagoģiskās pilnveides 

programmas (PDP) kursos Klaipēdas Kristīgajā koledţā. 

mailto:inta.ratniece@rpiva.lv
mailto:intaratniece@gmail.com
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4. 2005. XII piedalījos Oxford University Press 

organizētajā seminārā.2005. XI Macmillan  Publishers 

organizētajā seminārā‖ Eiropas valodu zināšanu līmeľi. 

5. 2006. III piedalījos  Oxford University Press organizētajā 

seminārā.2006. III piedalījos  Oxford University Press 

organizētajā seminārā. 

6. 2007. I – IV piedalījos Pearson Longman organizētajā 

video klipu konkursā „Great Teachers Motivate‖, ieguvu 

godalgu. 

7. 2007. II piedalījos  ISEC un Britu padomes organizētajā 

tālākizglītības seminārā. 

8. 2007. III piedalījos Express Publishers seminārā „ETL 

for and beyond Test.‖ 

9. 2008.07.05. piedalījos Jūrmalas pilsētas angļu valodas 

skolotāju apvienības seminārā „IT angļu valodas 

stundās,‖ prezentēšu referātu „Labvēlīgas mācību vides 

veidošana un tās ietekme uz angļu valodas mācīšanās 

rezultātiem‖ (par līgumdarba Metodiskie materiāli 

‗Labvēlīgas  mācību vides nozīme izglītības procesa 

kvalitātes paaugstināšanā.‘ Jūrmalas skolu pārvaldei 

pedagoģiskā eksperimentu un tā analīzes norises gaitu ) 

un iepazīšanās ar Pearson Longman Publishers u.c. 

izdevniecību angļu val. mācīšana pieaugušajiem, 

jauniešiem un bērniem angļu val. mācību grāmatām un 

līdzekļiem. 

10. 2008.09.06.-14.06. eksperte – Valsts Centralizētā Angļu 

valodas 12.klasei rakstu daļas labošanā. 

 

Kursi 1. 1991. g. mācījos LR IM skolu inspektoru kursos. 

2. 1992. g. Dānijā demokrātijas mācību kurss Jūrmalas 

skolu valdes speciālistiem un skolu direktoriem.    

3. 1992. g. pieredzes apmaiľas kursos Zviedrijā, Malmē. 

4. 1993. g. V piedalījos Baltijas valstu konferencē 

Bornholmā. 

5. 1993. g. VIII mācījos Zviedrijā Upsalas universitātē, 

Eiropas padomes kursos ''Meitenes un zēni skolā''. 

6. 1994. g. - 1995. g. Mācījos Lielbritānijas Daremas 

universitātes Biznesa skolas kursos 

''Enterprise''(Uzľēmības un uzdrīkstēšanās veidošana 

skolēnos), 1995. g. IX prakse Daremas universitātē. 

7. 1995. g. III pabeidzu angļu v. skolotāju metodiskos 

kursus.    

8. 1998./99.m.g. piedalījos Zviedrijas Jevles komūnas 

kursos ''Līdztiesība, demokrātija un pedagoģija'' 

9. 2001.I – II Datorzinību kursi. 

10. 2001./2002. IZM ISEC un Britu Padomes angļu valodas 

metodiskas kursi; 

11. 2001./2002  IZM ISEC angļu valodas metodiskas kursi 

12.klases rakstu darbu labošanai. 

12. 2003./2004.m.g. -  metodiskas kursi „Zināšanu 
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vērtēšanas metodika‖, ICT digitālo tehnisko līdzekļu 

izmantošana prezentācijām un mācību procesā.   

13. 2004./2005.m.g. IZM ISEC angļu valodas metodiskas 

kursi „Akadēmisko rakstu prasmju veidošana‖ 

14. 2006/2007. IZM ISEC angļu valodas metodiskas kursi 

12.klases rakstu darbu labošanai. 

15. 2007.25.10-4.11. piedalījos PDP kursos ‗Kultūras un 

valsts studijas Lielbritānijā‘(sertifikāts) 

 

Konfereces 1. 1991. g. piedalījos Pasaules latviešu skolotāju 

konferencē.2002.VII – piedalījos ALL Baltic Youth 

Camp – Conference organizēšanā un darbā.  

2. 2002.VIII piedalījos un uzstājos ar referātu 3. Baltijas 

starptautiskās angļu valodas skolotāju asociācijas un 

LAVSA 10 gadu jubilejas starptautiskajā konferencē 

2003.g. V piedalījos un uzstājos ar referātu starptautiskā 

konference Tallinas Pedagoģiskajā universitātē. 

3. 2003.g. VIII piedalījos un uzstājos ar referātu LAVSA 

starptautiskajā konferencē. 

4. 2004.g. VIII piedalījos un uzstājos ar referātu 

LAVSA/LATE starptautiskajā konferencē. 

5. 2005.g VI piedalījos konferencē: Longman Tertiary level 

conference ‖The history of innovation: Meeting the 

needs of today and tomorrow‖ – augstskolu 

pasniedzējiem. 

6. 2005.g. VIII piedalījos un uzstājos ar referātu 

LAVSA/LATE starptautiskajā konferencē. 

7. 2006.g. IV RPIVA III Starptautiskās zinātniskās 

konferencē „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā‖.  

8. 2006.g V piedalījos konferencē: Longman Tertiary level 

conference ‗Total English & Business English‘, 

augstskolu pasniedzējiem. 

9. 2006.g. VIII piedalījos LAVSA/LATE starptautiskajā 

konferencē, apliecība par Angļu  valodas skolotāju 

profesionālās pedagoģiskās pilnveides programmas (A2) 

Exploring the Relationship: Learning, Teaching and 

Assessment apgūšanu. 

10. 2007. II piedalījos  ISEC un Britu padomes organizētajā 

tālākizglītības seminārā; 

11. 2007. 24-25.08. piedalījos LAVSA/LATE starptautiskajā 

konferencē, apliecība par Angļu valodas skolotāju 

profesionālās pedagoģiskās pilnveides programmas (A2) 

‗Evaluating successful practices.‘ 

12. 2007. 24-25.08. piedalījos LAVSA/LATE starptautiskajā 

konferencē, apliecība par prezentāciju ‘EFL teacher 

training for the basic compulsary schools at RTTEMA‘ 

13. 2007.25.10-4.11. piedalījos PDP kursos ‗Kultūras un 

valsts studijas Lielbritānijā‘(sertifikāts). 

14. 2007.g V piedalījos konferencē: Longman Tertiary level 
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conference ‗Total English & Business English‘, 

augstskolu pasniedzējiem. 

15. 2007. 24-25.08. piedalījos LAVSA/LATE starptautiskajā 

konferencē, apliecība par Angļu valodas skolotāju 

profesionālās pedagoģiskās pilnveides programmas (A2) 

‗Evaluating successful practices.‘ 

16. 2007. 24-25.08. piedalījos LAVSA/LATE starptautiskajā 

konferencē, apliecība par referāta prezentāciju ‘EFL 

teacher training for the basic compulsary schools at 

RTTEMA2008.13.-15.03.piedalījos RPIVA 4. 

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ‗Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‘ ar referātu (sertifikāts). 

17. 2008.12.04.piedalījos Oxford University Press 

organizētajā konferencē „Teacher Training‖ un Solutions 

angļu val. mācību grāmatu un līdzekļu prezentācijā. 

18. 2008.24.04. piedalījos McMillan Publishers un Jāľa 

Rozes grāmatnīcas organizētajā konferencē „Teacher 

Training‖ , un ‖Breathing Life into your course book‖ - 

Inspiration  angļu val. mācību grāmatu un līdzekļu 

prezentācijā un Way Ahead angļu val. mācību grāmatu 

un līdzekļu prezentācijā. (sertifikāts). 

19. ‘ 1991.g. piedalījos Pasaules latviešu skolotāju 

konferencē. 

20. 1993.g.V piedalījos Baltijas valstu konferencē 

Bornholmā.2002.VII – piedalījos ALL Baltic Youth 

Camp –  Conference organizēšanā un darbā.  

21. 2002.VIII piedalījos un uzstājos ar referātu 3. Baltijas 

starptautiskās angļu valodas skolotāju asociācijas un 

LAVSA 10 gadu jubilejas starptautiskajā konferencē. 

22. 2003.g. V piedalījos un uzstājos ar referātu starptautiskā 

konference Tallinas Pedagoģiskajā universitātē. 

23. 2003.g. VIII piedalījos un uzstājos ar referātu LAVSA 

starptautiskajā konferencē. 

24. 2004.g. VIII piedalījos un uzstājos ar referātu LAVSA 

starptautiskajā konferencē. 

25. 2005.g VI piedalījos konferencē: Longman Tertiary level 

conference ‖The history of innovation: Meeting the 

needs of today and tomorrow‖. 

26. 2005.g. VIII piedalījos un uzstājos ar referātu LAVSA 

starptautiskajā konferencē. 

27. 2006.g. VIII piedalījos LAVSA starptautiskajā 

konferencē. 

28. 2006.g. IV RPIVA III Starptautiskās zinātniskās 

konferencē „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā‖. 

29. 2006.g V piedalījos konferencē: Longman Tertiary level 

conference ‗Total English & Business English‘, 

augstskolu pasniedzējiem. 2006.g. VIII piedalījos 

LAVSA/LATE starptautiskajā konferencē, apliecība par 

Angļu valodas skolotāju profesionālās pedagoģiskās 
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pilnveides programmas (A2) Exploring the Relationship: 

Learning, Teaching and Assessment apgūšanu. 

30. 2008.13.-15.03.piedalījos RPIVA 4. Starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ‗Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā‘ ar referātu (sertifikāts) 

31. 2008.09.05. piedalījos Pearson Longman Publishers 

organizētajā konferencē „Tertiary Education 

EnglishTeacher Training‖  angļu val. mācīšana 

pieaugušajiem un angļu val. mācību grāmatu un līdzekļu 

prezentācijā (sertifikāts). 

 

Projekti 1. 1996. g. - 1997. g. piedalījos projektā ''Eiropa''. 

2. 1998. g. - piedalījos projektā ''Eiropa''. 

3. 1999. – 2000. piedalījos Londonas atklātās universitātes 

un RTU projektā MEBA 

4. CONSIDERING CHALLENGES IN ELT – IT projekts 

integrēto mācīšanās prasmju pilnveidošanai. 

5. 2002./2003.m.g. – 2003./2004.m.g.piedalījos 

Humanitārās privātģimnāzijas un New College 

Nottingham (NCN) starpvalstu projektā – Starptautiskai 

biznesa kurss uzľēmējdarbībā. 

6. 2003./2004.m.g. – piedalījos „Comenius I‖ projekta 

izstrādē, projekts tika apstiprināts. 

7. 2004. VII Notingemā NCN vadīju studentu  grupu no 

Latvijas, piedalījos viľu projektu izstrādes kursa 

vērtējuma darbā. 

8. 2004./2005.m.g piedalījos starptautiskā projektā starp 

Pumpuru vsk. un Toholampi ģimnāziju, tulkoju. 

9. 2007. ar Pumpuru vsk. 11.A klasi piedalījos Pearson 

Longman Video-klipu konkursā ‖Great Teachers 

Motivate‖, ‖Our way to success‖, ieguvām Grand Prix. 

(sertifikāts). 

10. 22007/2008 piedalījos ERASMUS CLIL projektā 

CulTiFoLa; No:07/0227-E/5005 47059-IC-1-HU-

ERASMUS-EUC-1. IP 2008.janvārī Ungārijā 

(sertifikāts) 

 

Publikācijas 1. Jūrmalas skolu valdei 1997./98.m.g. Metodiskie materiāli 

skolēniem un skolotājiem rakstot referātus angļu valodā 

(izmantojot projektu ''Enterprise''). 

2. 1998./99.m.g. ''Radošie darbi angļu valodā''. 

3. 1999./00. ―IT nozīme skolēnu radošo darbu 

veicināšanā‖(Radošās uzľēmības un uzdrīkstēšanās 

metode). 

 

Līgumdarbi 1. Jūrmalas skolu valdei 1997./98.m.g. Metodiskie materiāli 

skolēniem un skolotājiem rakstot referātus angļu 

valodā(izmantojot projektu ''Enterprise''). 

2. 1998./99.m.g. ''Radošie darbi angļu valodā''. 

3. 1999./00. ―IT nozīme skolēnu radošo darbu 
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veicināšanā‖(Radošās uzľēmības un uzdrīkstēšanās 

metode). 

4. 2001.g - 2008.g. IZM ISEC eksperte Angļu valodas 

12.klases centralizētā eksāmena rakstu darbu labošanai. 

5. 2002.g. – 2008.g. tulkoju zinātnisko konferenču un 

akreditācijas materiālus Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskolai (RPIVA). 

6. 2004.g. - RPIVA II Starptautiskās zinātniskās 

konferences zinātnisko rakstu redaktore-recenzente. 

7. 2006.g. - RPIVA III Starptautiskās zinātniskās 

konferences zinātnisko rakstu redaktora asistente-

recenzente. 

8. 2007./2008. Jūrmalas skolu valdei Metodiskie materiāli 

‗Labvēlīgas  mācību vides nozīme izglītības procesa 

kvalitātes paaugstināšanā.‘ 

 

Docētie kursi Vispārējā angļu valoda (maģistru, izglītības vadītāju, 

skolotāju, KUV,PV,KO programmās), Angļu valodas 

metodika,  Angļu valodas fonētika,  Akadēmiskā rakstīšana 

(Specializācijas - angļu valodas skolot. Programmās), Angļu 

valoda profesijā (PV, KO), Lietišķā angļu valoda (izglītības 

vadītāju, skolotāju, KUV,PV,KO programmās ), Lietišķā 

angļu valoda profesijā (Maģistru programmās). 

 

2008. g. 17.marts   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija  

Vārds, uzvārds NILS SAUTIĽŠ 

Dzimšanas dati 20.11.1969 

Adrese Dammes ielā 26 dz.71, Rīga, LV -1069, Latvija. 

Tālrunis 67427571 

Mobilais tālrunis 28460114 

E- pasts  nils.sautins@rpiva.lv 

Izglītība  

Laika periods 1995 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktora diploms / pedagoģijas zinātľu doktora grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Raiľa bulvāris 19, Rīga, Latvija. 

Laika periods 1998 - 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstskolas diploms / Izglītības darba vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 

7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Laika periods 1993 – 1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra diploms / pedagoģijas maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Raiľa bulvāris 19, Rīga, Latvija. 

Laika periods 1988 - 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms / biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulvāris 

4, Rīga, Latvija. 

Darba pieredze  

Laika periods 09.12.2009.-pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Uzľēmējdarbības katedras docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Imantas 

7.līnija 1, Rīga, LV-1083, Latvija 

Laika periods 23.04.2009.- 08.12.2009. 

Profesija vai ieľemamais amats  Vadībzinātľu  katedras docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 

7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Laika periods 01.04.2008 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Pētnieks (papildu darbs) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Dabas un 

darba vides institūts,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Nozare Bioloģija 
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Laika periods 03.09.2007 – 31.01.2008 

Profesija vai ieľemamais amats Pētnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LU PPF Pedagoģijas zinātniskais institūts,  

Jūrmalas gatve 74 / 76, Rīga. 

Nozare Nozaru pedagoģija  

Laika periods 15.05.2006 –  31. 08.  2008 

Profesija vai ieľemamais amats Lietvedības, personāla lietvedības pasniedzējs  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA Mācību centrs „ BUTS‖, 

Lāčplēša iela 125, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 03.04.2006 -  22.04.2009. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Izglītība 

Laika periods 01.08.2005 – 03.04.2006 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju daļas vadītājs, docents. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Izglītība 

Laika periods 11.11.2003 – 31.07.2005 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju prorektora vietnieks, docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Izglītība 

Laika periods 17.08.2002. – 11.11.2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, docents. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personāla vadība, izglītība. 

Laika periods 19.06.2001. – 16.08.2002. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, prodekāns, docents. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personāla vadība, izglītība. 

Laika periods 01.09.1995. – 18.06.2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, prodekāns, lektors. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personāla vadība, izglītība. 

Laika periods 26.07.1994. – 01.09.1995. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, lektors. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personāla vadība, izglītība. 

Laika periods 01.09.1993. – 26.07.1994. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktora vietnieks audzināšanas darbā, bioloģijas skolotājs. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 1. kristīgā skola,  

A.Deglava 3, Rīga, Latvija. 

Nozare Skolvadība, izglītība. 
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Laika periods 01.09.1991. – 01.09.1993. 

Profesija vai ieľemamais amats Bioloģijas skolotājs. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 1. kristīgā skola,  

A.Deglava 3, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība. 

Laika periods 01.02.1991.- 01.09.1991 

Profesija vai ieľemamais amats Mikrobioloģijas laboratorijas vecākais laborants. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LU Bioloģijas fakultāte, 

Kronvalda bulvāris 4, Rīga, Latvija. 

Nozare Bioloģija. 

Laika periods 12.03.1990.- 25.01.1991. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomists. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LV Statistikas komiteja,  

Lāčplēša ielā 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Ekonomika 

Prasmes  

Valodu prasmes  

 Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 Krievu izcili izcili izcili 

 Vācu labi labi labi 

 Angļu apmierinoši apmierinoši apmierinoši 

Papildus informācija     

Semināri 1. 24.09. 2008., SIA ―DIJA‖ mācību centrs, ―Lietvedība – 
dokumentācijas izstrādāšana, noformēšana, arhivēšana, 
glabāšana‖.  

2. 30.05.2003 Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu 
aģentūra- Praktiskā personāla lietvedība ( sertifikāts 
Nr.892 ). 

3. 21.08.2002 Biroja padomnieks semināra cikls – 
Lietvedība juridiskām personām (sertifikāts Nr. S- 
0200160). 

4. 30.05.2002 LU Pašvaldību un projektu vadības valsts 
mācību centrs - LR Darba likums ( apliecība Nr. 8095). 

Kursi 07.03.2005. – 28.06.2005. Latvijas Universitāte – Augstskolu 
didaktika: mūsdienu teorija un prakse. 

 

Konferences 1. 03.05.2002., Starptautiskā konference―Decade of Reform 

Achievement Challenges, Problems‖ (sertifikāts). 

2. 19.11.2001., Starptautiskā konference ―Towards Civic 

Culture in Central and East Europen countries ― . 

3. Starptautiskā  konference ―Komunikācija un kopība‖ .  

4. Starptautiskā  konference ―Konflikta teorija un prakse 

multikulturālā sabiedrībā‖ (sertifikāts). 

5. 09.03.2001 Starptautiskā konference ―Personības 

brieduma psiholoģiskie aspekti‖ (sertifikāts).09.03.2000 

Starptautiskā konference 

6. ―Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija 
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mainīgajā sociālajā vidē‖ (sertifikāts). 

Projekti 1. 08.03.2007. un 12.03.2007., Bauskas pilsētas Dome, 
Eiropas Sociālā fonda Grantu shēma ‖Konsultācijas un 
apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 
uzsākšanai‖ projekts  „Apmācības programma 
uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai 
Bauskas pilsētā‖ ( Nr. VPD 1/ ESF/ NVA/ 06/ GS/ 3.3.3./ 
0001/0089/ 38) – lietvedības semināra vadītājs. 

2. 19.09.2006., SIA Mācību centrs „ABC‖, Allaţu pagasta 
projekts „Allaţu pagasts mācās izmantot ES sociālā fonda  
piedāvātās iespējas „ VDP 1 / ESF / NVA/05/GS.5.3.1./ 
0001/ 0045/15 ietvaros, par tēmu: „Personāla lietvedība‖ - 
semināra vadītājs. 

Staţēšanās 1992. gada jūlijs  Praktizēšanās savstarpējās sadarbības 
ietvaros  Zviedrijas izglītības iestādēs ( vadības jautājumi, 
izglītība). 

Cita pieredze 

 

2007. gada maijs – Akadēmisko programmu aģentūra - 
apstiprināts par ekspertu- vērtētāju Eiropas Kopienas 
Mūţizglītības programmas ietvaros iesniegto decentralizēto 
projektu izvērtēšanai. 

Nozīmīgākās publikācijas 1. Sautiľš N. Kristīgās vērtības- kā skolas pedagoģiskā 
procesa komponents.//ATEE starptautiskā konference. – 
R.: Izglītības soļi, 2002.- 294 lpp.- 305.lpp. 

2. Sautiľš N. Personības un audzināšanas problēmas kristīgā 
skatījumā.// Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskolas starptautiskās conferences „Sociālā 
pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija mainīgā 
sociālajā vidē‖ materiāli.- R.: Vārti, 2000.-108 lpp. – 111 
lpp. 

3. Sautiľš N. Kristīgā audzināšana un personības attīstība 
21.gadsimta sākumā,  starptautiskā konference .// 
Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā.- R.: 
SO „Izglītībai un attīstībai‖, 2001.- 99 lpp.- 104 lpp. 

4. Sautiľš N. Harmoniskas personības audzināšana kristīgajā 
pedagoģijā.// Zinātniskie raksti pedagoģijā 641.sējums.- 
R.: LU PPI, 2001.- 253 lpp.– 261 lpp. 

5. Sautiľš N. The role of Christian pedagogy in the system 
of Latvia secondary   education .// Towards Civic Culture 
in Central and East Europen countries.- R.: UNESCO 
LNK, 2001.- p.5-p.9 

6. Sautiľš N. Skolotāju un skolēnu saskarsmes īpatnības 
skolas pedagoģiskajā procesā. // Starptautiskās zinātniskās 
konferences „ Komunikācija un kopība‖ raksti.- J.:LLU, 
2002.- 297 lpp.- 300 lpp. 

7. Sautiľš N. Kristīgās pedagoģijas loma Latvijas vidējās 
izglītības sistēmā.// Starptautiskās konferences materiāli.- 
R.: UNESCO LNK, 2002.- 68 lpp.- 71 lpp. 

8. Sautiľš N. The role of Christian pedagogy in the system 
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of Latvia secondary   education .// Towards Civic Culture 
in Central and East Europen countries.- Materials of the 
international conference.-R.: UNESCO LNK,2002.-p.73 – 
p.77 

9. Sautiľš N. Lietvedība kā pārvaldes instruments.- R.: 
Office Manager, 2007.- 12 lpp.- 14 lpp. 

10. Sautiľš N.,Lasmane A., Kāposta Work Motivation 
Peculiarities of Employees from Various Industries in 
Latvia.- R.: Signum Temporis , Volume 2, Number1, 
2009.- p.34 – p.45 

Pedagoģiskā darbība Vadītie maģistra darbi  2 

Vadītie kvalifikācijas darbi 15 

Vadītie diplomdarbi  20 

Vadītie bakalaura darbi 4 

Vadītie kursa darbi  17 

Docētie un izstrādātie 
studiju kursi (bakalaura un 

maģistra studiju programmās) 

Lietvedība budţeta iestādē 2 KP  

studiju kursi 

Bioloģijas mācību metodika 2 KP  

( bakalaura studiju programmā) 

Lietvedība personāla vadītāja darbā 3 KP 

( profesionālā studiju programma). 

Lietvedība ( komerczinību programmās) 2 KP 

Biroja darba organizēšana un vadīšana 4 KP 

 

06.11. 2009.   
datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds VELGA SIMSONE 

Adrese Kr.Valdemāra 111-3, LV-1013, Rīga, Latvija 

Mobilais tālrunis  (+371) 29198764 

E-pasts velga@rpiva.lv 

Izglītība  

Laika periods 2000.-2002. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra diploms, sociālo zinātľu maģistra grāds sabiedrības 

vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīgā 

Laika periods 1995. – 2000.gads  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bakalaura diploms, Sociālo zinātľu bakalaura grāds 

psiholoģijā,  

Augstākās profesionālās izglītības diploms, Psihologa 

kvalifikācija ar specializāciju mārketinga psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 

7. līnija 1, Rīgā 

Darba pieredze  

Laika periods No 2000.gada līdz š.dienai 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,  

Imantas 7.līnija 1, Rīgā 

Nozare Izglītība 

Laika periods No 2008.gada septembra līdz 2009.gada aprīlim 

Profesija vai ieľemamais amats Pārdošanas nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA ―O.D.A.‖, 

Tērbatas 53, Rīgā 

Nozare Tirgzinības, mārketings 

Laika periods No 2004. gada  līdz 2008.gada augustam 

Profesija vai ieľemamais amats  Rīgas nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Mācību centrs „BUTS‖,  

Lāčplēša iela 125, Rīga 

Nozare Izglītība, mārketings 

Laika periods 1997.-2004.gads 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju prorektora palīdze 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  

Imantas 7. līnija 1, Rīgā 
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Nozare Izglītība 

Laika periods  01.01.1997.-01.07.1997. 

Profesija vai ieľemamais amats Realizācijas daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Jaunais Rīgas teātris,  

Lāčplēša 25, Rīgā. 

Nozare Kultūra, tirgzinības, mārketings 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu dzimtā 

Krievu A C1 B2 

Angļu  B2 B1 B1 

Datora lietošanas prasmes labas iemaľas darbā ar Microsoft Office programmām 

(Word, Excel, PowerPoint) 

Papildu informācija  

Semināri   

 1. 2009.gada 26.janvāris – Seminārs „Lietvedības 

dokumentu izstrāde un noformēšana.‖ Valsts 

Administrācijas skola.2007.gada 21.jūnijs – 

Profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās 

pamatizglītības programma. Pedagogu izglītība. SIA 

BUTS. 

2. 2000.g. 17. – 20. marts -  Sociālpsiholoģiskā dienesta 

(Sanktpēterburga) seminārs ―Psiholoģiskā konsultēšana‖. 

3. 1999.g.11.aprīlis – Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskolas seminārs ―Nosacījumi biroja 

darbinieka profesionālam darbam‖. 

 

Kursi 1. 2003.g.6.oktobris – 2004.g.29.marts profesionālā 

pilnveide programmā ―Augstskolu didaktika: mūsdienu 

teorijas un prakse‖(LU)  

2. 1997.g. 11.aprīlī un 6. maijā Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskolas profesionālās meistarības 

kursi ―7 mācīšanas veidi – mācīšanas un mācīšanās 

iespēju paplašināšana‖ 
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ESF projekti Projekta koordinatore: 

1. 2007.gada jūnijs – 2008.gada aprīlis ESF projekts 

''Jaunu  profesionālās izglītības programmu un 

tālmācības programmu izveide invalīdiem un to 

īstenošana reģionos'' trīs mācību grupas „Vizuālās 

reklāmas noformētājs‖, Datorsistēmu tehniķis‖, 

„Mēbeļu galdnieks‖. 

2. 2007.gada jūnijs – augusts  „Sociālās atstumtības 

riskam pakļauto iedzīvotāju grupu apmācība 

pašnodarbinātības uzsākšanai‖. Projekts (līguma 

numurs VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0092/17 

―Pašnodarbinātības uzsākšana‖, ―Datorprasmes‖, 

―Pārdošanas marketings‖„Personības pilnveidošana‖ 

3. 2007.gada februāris – jūlijs – ESF projekts „Mācies 

kopā ar bērnu savai un bērna nākotnei‖ (līguma 

nr.VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0187/23) trīs 

mācību programmas – „Personības pilnveidošana‖, 

„Projekta izstrāde‖, „Datormācības pamati un Interneta 

izmantošana‖. 

 4. 2006.g. oktobris – 2007.gada jūlijs „Profesionālās 

izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības 

programma‖ (II profesionālās izglītības kvalifikācijas 

līmenis) (projekta nr. 
2006/0103/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0126/0189) 

5.  2006.gada maijs – 2006.gada decembris  - mācību 

grupu „Apdares darbu strādnieks‖ un „Floristikas 

speciālists‖  koordinatore ( III profesionālās izglītības 

līmenis)  Jaunu profesionālās izglītības programmu un 

e-apmācības programmu izveide invalīdiem un to 

īstenošana reģionos un Rīgā‖  (līguma Nr. 

2005/4/VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.1./0001/0001). 

 

Docētie kursi Lietvedība un arhīvs, Lietišķā komunikācija, Lietišķā etiķete, 

Biroja darba organizācija un vadīšana, Profesionāla klientu 

apkalpošana 

 

05.12..2009.   
datums  paraksts 
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Curriculum Vitae 
 

 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds: BAIBA SKRAUCE 

Dzimšanas dati: 1973.gada 15.septembris  

Adrese: Rīga, Vecāķu prospekts -73, LV -1015 

Tālrunis 29120165 

E-pasts kentaurs5@inbox.lv, baiba.skrauce@rpiva.lv 

Izglītība 

Laika periods  2001. - 2003.  

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija: 

Sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā 

Izglītības iestādes 

nosaukums: 

LU 

Laika periods  1994.-1997. 

 1) Profesionālā augstākā izglītība ar specializāciju praktiskajā 

psiholoģijā.  

2) Psiholoģijas bakalaura grāds 

 Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas Institūts 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija: 

1988.-1992. 

Izglītības iestādes 

nosaukums: 

Pirmsskolas pedagoga kvalifikācija 

 Rīgas 1.pedagoģiskā skola 

Darba pieredze 

Laika periods:  No 2008.gada septembra  

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Personāla atlases un attīstības speciāliste 

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

SIA „Lattelecom Technology‖ 

Nozare Personāla vadība 

Laika periods:  No 2007.maija līdz 2008.gada jūlijam 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Personāla nodaļas vadītāja  

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

SIA „Kalnozols Celtniecība‖; no 18.10.2007. sakarā ar uzľēmuma 

nosaukuma maiľu SIA „MTK Construction‖  

Nozare Personāla vadība 

Laika periods:  No 2006. gada septembra līdz 2007.gada maijam 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Personāla nodaļas vadītāja p.i.  

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

mailto:kentaurs5@inbox.lv
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Nozare Personāla vadība 

Laika periods:  No 2005. gada oktobra līdz šim brīdim 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Lektore (Personāla vadība, Personāla vadītāja profesionālā ētika) 

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija 

Nozare Izglītība 

Laika periods:  No 2003. gada oktobra līdz 2006. gada septembrim 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Personāla atlases speciāliste 

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Personāla vadība 

Laika periods:  No 2002. gada septembra līdz novembrim 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Personāla attīstības dienests 

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

Latvijas Mobilais Telefons 

Nozare Organizāciju psiholoģija/Personāla vadība 

Laika periods:  No 1997. gada augusta līdz 2000.gada maijam 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Psihologs 

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

Veselības centrs „Ķengarags‖ 

Nozare Psiholoģija 

Laika periods:  1998. gada janvāra līdz 2000.gada maijam 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Psiholoģijas skolotāja 

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

Rīgas 28. vidusskola un Rīgas Japāľu vidusskola 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods:  No 1998. gada līdz 2001. gadam 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Psiholoģijas pasniedzēja (sagatavošanas kursi); praktikuma vadītāja 

kursā „ Attīstības psiholoģija‖ 

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods:  No 1997.gada septembra līdz 2000. gada maijam 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Psihologs 

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

Sarkandaugavas kristīgā skola 

Nozare Psiholoģija 

Laika periods:  No 1993.gada līdz 1994. gadam 

Profesija vai 

ieľemamais amats 

Pirmsskolas pedagogs 

Darba vietas 

nosaukums un adrese 

Rīgas 247. pirmsskolas izglītības iestāde 

Nozare Pedagoģija 
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Prasmes  

Valodu prasmes  

 Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

 Krievu teicami labi labi 

 Angļu daļēji vāji daļēji 

Datora lietošanas prasmes MS Office, internets 

Papildu informācija 

Kursi un semināri Testu izmantošana personāla atlasē, LPVA, 10./2008. 

 Personības resursi un to izmantošana vadītāja darbā 

Komandas veidošana un vadīšana, SIA Komercizglītības centrs, 05.-

06. /2007. 

 Amatu aprakstu veidošana izglītības iestādēs, m/c Rajos, 02./2007. 

 Darba likuma piemērošana izglītības iestādēs, m/c Rajos, 01./2007. 

 Pakalpojumi darba devējiem, Nodarbinātības Valsts Aģentūra, 

03./2006. 

 Personāla novērtēšanas aktualitātes, Ešenvaldes organizāciju 

konsultācijas, 01./2005. 

 Angļu valodas kursi- pamatlīmenis, RPIVA, 10./2003.-05./2004. 

 Eiropas Savienības un Latvijas darba tiesību aktualitātes, Latvijas 

Darba devēju konfederācija, 01./2004. 

 II LOPB konference „Darba motivācija‖, LU, 02./2003. 

 

16.11.2009.   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 

 

SANDRA SMILGA 

Dzimšanas dati 03.12.1959 

Adrese Rumbulas iela 7-78, Rīga LV-1035 

Tālrunis +371 67624084 

67599606, 26439563 

Fakss +371 67619152 

E- pasts Sandra.smilga@inbox.lv 

sandrasm@turiba.lv 

Izglītība  
Laika periods 

 

No 2006. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija  

Izglītības iestādes nosaukums 

Doktorantūras studijas 

Vispārējā pedagoģija 

 

LU Pedagoģijas doktorantūra 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

2003.-2006. 

Uzľēmējdarbība starptautiskajā tūrisma biznesa vidē 

Maģistra profesionālais grāds uzľēmējdarbības vadībā un 

uzľēmumu un iestāţu vadītāja kvalifikācija 

BA Turība, maģistrantūras studijas Starptautiskā tūrisma 

fakultāte (Tūrisma stratēģiskā vadība) 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

1997.-1999. 

Angļu valoda un pedagoģija 

Pamatskolas angļu valodas skolotājs 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Pieaugušo kvalifikācijas celšanas centrā (angļu valoda un 

literatūra) 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

1980.-1985. 

Vācu filoloģija 

 Filologs, pasniedzējs tulks 

 

Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes vācu valodas un 

literatūras nodaļa 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

1967.-1978. 

 

 

 

 Rīgas 2. vidusskola 

 

 

mailto:Sandra.smilga@inbox.lv
mailto:sandrasm@turiba.lv
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Darba pieredze  

Laika periods No 2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Biznesa augstskola Turība 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1997.-2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Vācu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Pļavnieku sākumskola 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1995.-2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Sekretāre-administratore, muitas deklarāciju noformētāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Komerccentrs DATI grupa 

Nozare Uzľēmējdarbība 

Laika periods 1993.-1995. 

Profesija vai ieľemamais amats Vācu valodas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Tehniskā koledţa 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1989.-1991. 

Profesija vai ieľemamais amats Vācu valodas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1985.-1989. 

Profesija vai ieľemamais amats Vācu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 19. vidusskola 

Nozare Izglītība 

Prasmes 
Valodu prasmes 

 

Valoda 

 

Saprotu 

 

Runāju 

 

Rakstu  

Latviešu dzimtā valoda 

Krievu teicami labi teicami 

Vācu teicami labi teicami 

Angļu  labi vidēji labi 

Papildu informācija  

Konferences 1. 2008.2.-3. maijs     Uzstāšanās konferencē ar referātu 

„Conception of Leadership and Authority as a Component 

of Teacher‘s Professional Activity‖, starptautiskā 

konferencē International Coference-ATEE Spring 

University „ Teacher of the 21st Century: Quality 

Education for Qality Teaching‖ , Rīga 
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2. 2007.jūnijs    Uzstāšanās ar referātu „ Topošo speciālistu 

profesionālās kompetences veidošanās augstskolas 

studijās.‖,(kopā ar I. Lūku), 8. Starptautiskā zinātniskā 

konferencē „ Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai‖, 

Rīga 

3. 2007. 23.-24. februāris Rēzeknes augstskola, Starptautiskā 

zinātniskā konference „ Sabiedrība, integrācija, izglītība‖, 

Rēzekne 

4. 2004. 20-22. augusts LAVSA/LATE rīkotā starptautiskā 

konference‖ English in the New Europe: Exploring the 

Chaning Nature of Teaching and Learning English in a 

Wider Europian Context‖. 

5. 2004. 14.-15. maijs Valodu mācību centra rīkotā 

starptautiskā konference „Valoda kā identitāte‖, Rīga 

6. 2002. 16.-18. augusts LAVSA  starptautiskā konference „ 

Considering Challenges in ELT‖ , Rīga 

7. 2002. 10.-12. jūnijs EP kursi Vācijā, Rozenfelsē, „ Video 

pielietošana svešvalodu apmācībā‖. 

 

Projekti 

 

1. 2008-2010   Projekta vadītāja ES Leonardo da Vinci 

projektā „TOURNEU: Kulturelle und wirtschaftliche 

Aspekte des Incoming-Tourismus in den neuen EU-

Ländern (Slowakische Republik, Estland, Lettland) – 

Ausarbeitung internetgestützter multimedialer Lehr- und 

Lernmittel für Tourismuswirtschaft in Bezug auf den 

Incoming-Bereich aus deutschsprachigen Ländern―. 

2. 2008.-2010   Projekta izpildītāja ES mūţizglītības 

programmas Grundtvig projektā „ Adults Learning 

Languages and Intercultural Awareness‖. 

3. 2005-2006   Dalība ES finansētajā BAT un SIA 

―Comhard‖ (Vācija) projektā ―Eiropas ceļojumu un 

tūrisma koordinators‖ 

 

Publikācijas 1. 2008 Lūka, I., Smilga, S., Kļaviľa, L. Die Bildung der 

Fachkompetenz der Studenten der Fachrichtung 

Tourismus in den Fremdsprachenstudien. Publicēts 

starptautiskās zinātniskās konferences Foreign Languages 

– Lifelong Challenge Rakstu krājumā ―Cudzie Jazyky – 

Celoţivotná Výzva‖. Technical University of Košice, 

Slovakia. Jūnijs 26-27, 2008. 137.-149.lpp.  

2. 2008 Sandra Smilga, Irēna Ţogla ―Criteria of Leadership 

and Authority as a Component of Teacher‘s Professional 

Activity‖. Spring University. Changing Education in a 

Changing Society. Klaipeda: Klaipeda University, 

Lithuania, 2008 (1). 11.-21.lpp. 

3. 2008 ―Conception of Leadership and Authority as a 

Component of teacher‘s Professional Activity‖. Reviewed 

and selected materials of the International Conference – 

ATEE Spring University ―Teacher of the 21st Century: 
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Quality Education for Quality Teaching‖. Riga: University 

of Latvia Press‖, 2008. 624.-634. lpp. 

4. 2007 „Topošo speciālistu profesionālās kompetences 

veidošanās augstskolas studijās.‖,(kopā ar I.Lūku), 8. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „ Jauni tūrisma 

produkti reģionu attīstībai‖ Rakstu krājumā, 2007., 81.-

90.-publicēts 

5. 2007 Referāts ―Deutsch als dritte Fremdsprache in den 

Gruppen von vielsprachigen Studenten‖ starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―Sabiedrība, integrācija, izglītība‖. 

Publicēts konferences materiālos, 2007, 329.-336.lpp. 

 

 

 

23.10.2009.   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
 
INESE URPENA 

Dzimšanas dati 22.04.1951 

Adrese Semafora iela 10, Jūrmala, LV-2008 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67768689 

29486838 

E- pasts inese.urpena@rpiva.lv 

Izglītība  
Laika periods 

 
2004.10.– 2007.06. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/  

Piešķirtā kvalifikācija 

 

 

Studijas pedagoģijas doktorantūrā (pašlaik pārtraukums) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte  

Laika periods 1997.05. – 1997.06 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/  

Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms Nr. 001140 

 

Inţenierzinātľu maģistres grāds lietišķajās datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Tehniskās universitātes 

Lietišķo Datorsistēmu institūts 

Laika periods 1969.09. – 1974.06. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/  

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr. 389844 

 

Inţenieres-matemātiķes kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas 

tehnikas fakultāte 

Darba pieredze 
Laika periods 

 

2006.10 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore Informātikas un dabaszinību katedrā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2007.12. –  

Profesija vai ieľemamais amats skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā 

vidusskola, Slokas 68, Jūrmala, LV-2015 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1996.08. – 2006.10. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA Informātikas katedras vadītāja, Informācijas 

tehnoloģiju daļas vadītāja lektore Informātikas katedrā. 

RPIVA Vadības un ekonomikas fakultātes dekāne, pēc 

fakultātes statusa maiľas – Vadības un ekonomikas nodaļas 

vadītāja. 

mailto:inese.urpena@rpiva.lv


253 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1993.01. – 1996.08. 

Profesija vai ieľemamais amats Datoru katedras skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Komercskola,  

Salaspils iela 12, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1985.01. – 1993.01. 

Profesija vai ieľemamais amats Radiotehnikas un sakaru fakultātes  

Studentu skaitļošanas centra galvenā speciāliste 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Tehniskās Universitāte, 

Āzenes iela 12, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1974.01 – 1985.01. 

Profesija vai ieľemamais amats Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes Matemātiskās 

apgādes katedras asistente, vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Tehniskās Universitāte, 

Ausekļa iela 9, Rīga 

Nozare Izglītība 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu dzimtā valoda 

Krievu Teicami Teicami Labi 

Angļu  Labi Mazliet Mazliet 

Datora lietošanas prasmes ECDL (Eiropas datorlietotāja) eksperta līmenis 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 
Semināri 

 

1. Seminārs ESF līdzfinansētā projektā „Latvijas pedagoģisko 

augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide 

zinātniskās pētniecības jomā‖, 02.03.3007. – 30.03.2007., 

RPIVA, Rīga. 

2. Austrija, 2005, Academic Week, Pädagogische Akademie 

Krems. 

3. „Ievads e-studijās, metodes un tehnoloģija‖, RTU, 

Tālmācības studiju centrs, 2003. gada 12. Decembris. 

4. ―Didaktik. Lehren un Lernen in der Lehrerbildung A 

Socrates European Module‖. LU, Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, 2002. gada 7. jūnijs. 
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Kursi 1. Profesionālās pilnveides programma „Profesionālās 

izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar speciālām 

vajadzībām, profesionālā pilnveide‖ (200 stundas), 

apliecība Nr.26, SIVA, 2008. 

5. „Elektroniskie dokumenti‖, Projektu vadīšanas un 

komercizglītības centrs (6 stundas), apliecība Nr. 0908, 

2005.gada 22.jūlijs. 

2. Tālākizglītības programma „Augstskolu didaktika. 

Teorija un prakse‖ (160 stundas), sertifikāts Nr. 0376, LU 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 2004. 

3. „Multimediju studiju materiālu veidošanas pamati‖ 

(40 stundas), apliecība Nr. 361, RTU, Tālmācības studiju 

centrs, 2002. 

 

Konferences 1. Prāga, 2004, konference „Microsoft Academic Days in 

Prague‖ 

2. Tartu, 2002 gada 6.-7. maijs, ―Baltic Seminar of 

University Administrators‖ 

 

Publikācijas   1. Liepa D., Kaltigina M., Urpena I. (2009). Web based 

language learning as a tool in the adult study process. // 

Spring University. Changing Education in a Changing 

Society.  Klaipeda: Klaipeda University, pp. 181-189. 

ISSN 1822-2196. 

2. Kaltigina M, Liepa D., Mazkalniľa B., Urpena I. (2008, 

13.-15. marts).  RPIVA akadēmiskā personāla svešvalodu 

kompetences profesionālajā darbībā. //RPIVA 4. 

starptautiskā konference „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā‖, Rīga, 153.-161. lpp. ISBN 978-

9984-9903-7-8. 

3. Urpena I. (2008) Information Technology in Inovative 

Study Process. // Project Closing Conference „The Use of 

Inovative Methods in Teaching Foreign Languages at 

Mykolas Romeris University‖. Vilnius: Mykolas Romeris 

University, 153 p. 

4. Štāle G., Urpena I. (2008, 9-10 October). Multi-

perspective Knowledge Overlapping Analysis in the 

Continuing Education // Proceedings of the 5th 

International Conference on Intellectual Capital, 

Knowledge Management & Organizational Learning, New 

York, USA, pp. 479-484. ISBN 978-1-906638-16-0. 

 

Projekti ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts ―Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖ (Līgums 

Nr.2005/0002/VPD1/ ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159). 

Studiju programmas „Karjeras konsultants‖ e-vides izstrāde 

(2008). 

RPIVA projekts Nr. 42/2007 „RPIVA akadēmiskā 

personāla svešvalodu kompetences profesionālajā darbībā 
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RTU projekts „Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas 

atbalsta sistēmas prototipa izstrāde‖ (01.10.2007 – 

15.09.2008). 

 
01.09.2009.   

datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 

 

ELMĀRS VĒBERS 
Dzimšanas dati 09.10.45., Talsu rajons, Latvija 

Adrese 

 

Vesetas ielā 10 dz. 85, Rīgā, LV-1013 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67808010 

26335652 

E- pasts 

 

elmars.vebers@gmail.com 

elmars.vebers@rpiva.lv 

Izglītība  
Laika periods 

 

1993. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktora diploms Nr. 000848 

Filozofijas doktors (Dr. phil.) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1982. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 004219 

Filozofijas zinātľu kandidāts 

Izglītības iestādes nosaukums Baltkrievijas ZA Filozofijas un tiesību institūts 

Laika periods 1977.-1980. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Latvijas ZA Vēstures institūta Filozofijas nodaļas aspirants 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas ZA  Vēstures institūts, Filozofijas nodaļa 

Laika periods 1968.-1973. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr.348849,  

filozofs, sociologs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

Kopš 2008. gada 

Profesija vai ieľemamais amats Vadošais pētnieks, docents   

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA), 

Vadības un ekonomikas nodaļa, Vadībzinību katedra; 

Pedagoģijas zinātniskais institūts. 

Imantas 7, Rīga, LV- 1083  

Nozare Izglītība, vadībzinātne, filozofija 

 

Laika periods 2002. - 2007. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktors  

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments, 

Hanzas iela 7, Rīga. 

mailto:elmars.vebers@gmail.com
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Nozare Vadība, izglītība 

 

Laika periods 1991. - 2007.  

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniska projekta vadītājs, vadošais pētnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 

Akadēmijas lauk. 1, Rīga 

Nozare Socioloģija, zinātne 

 

Laika periods 1997. - 2000. 

Profesija vai ieľemamais amats Analīzes nodaļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības stratēģijas 

departaments, Vaļľu iela 2, Rīga 

 

Nozare Vadība, izglītība 

 

Laika periods 1994. - 1997. 

Profesija vai ieľemamais amats RD deputāts,  komitejas priekšsēdētājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas dome, Sociālo jautājumu komiteja, 

Rātslaukums 1, Rīga LV–1539 

Nozare  Vadība, pārvalde 

 

Laika periods 1988.– 1990. 

Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Zinātľu akadēmija Filozofijas un socioloģijas institūts 

Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050  

Nozare Filozofija, vadība 

 

Laika periods 1986.– 1988. 

Profesija vai ieľemamais amats Celtnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Celtniecības un remontdarbu pārvalde, Rīga 

Nozare Celtniecība 

 

Laika periods 1980.– 1986. 

Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Zinātľu akadēmija  Filozofijas un tiesību institūts 

Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050  

Nozare Filozofija, vadība 

 

Laika periods  1973.– 1980. 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Zinātľu akadēmija  Vēstures institūts, Filozofijas 

nodaļa, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050  

Nozare Filozofija, zinātne 

 

Prasmes 
Valodu prasmes 

 

Valoda 

 

Saprotu 

 

Runāju 

 

Rakstu  

Latviešu dzimtā dzimtā dzimtā 

Krievu brīvi brīvi brīvi 

Angļu  Labi Labi Labi  
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Datora lietošanas prasmes MS Office (Power Point, Excel), internets  
 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība kopš 1980. gada 

  

Papildinformācija 
Semināri 

 

2000., Seminar on Minority Policy and Legislation – The 

Danish Centre for Human Rights Certificate. 

 

Kursi 

 

1. 2000., Angļu valodas kursi – Kultūras un izglītības centra, 

firmas ―Mirte‖ sertifikāts 

2. 2000.,  Ekonomikas statistika un analīze – Valsts 

administrācijas skolas sertifikāts.  

3. 1999., Angļu valodas kursi – Valodu mācības centra 

sertifikāts.  

4. 1999.,  Stratēģiskā vadīšana – Valsts administrācijas 

skolas sertifikāts. 

5. 1999., Datorzinību kursi ―Teksta redaktors Microsoft 

Word” un ―Elektroniskās tabulas Microsoft Excel” – LR 

IZM Pedagogu izglītības atbalsta centra apliecība.  

 

Konferences Organizētās konferences 

Organizētas piecas starptautiskas konferences Rīgā par 

etnopolitiku laikā no 1990. līdz 1998. gadam.  

 

Piedalīšanās konferencēs ar referātiem 

1. Rīga, 2009. g. 6.-7. novembris, Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības akadēmija, XIV starptautiskā 

kreativitātes konference „Kreativitāte individualitātes 

dzīves gaitā". Referāts: „Sizifa motīvs vērtību jaunradē‖. 

2. Ašhabada, 1999. g. 9.-11. nov., Apvienoto Nāciju 

Attīstības Programmas Reģionālais simpozijs 

―Sociālekonomiskā politika pārejas tipa valstīs‖. Referāts: 

―Sabiedrības integrācija Latvijā‖. 

3. Prāga, 1999. g. 4-6. nov., Eiropas Padomes simpozijs 

―Izglītības reformas stratēģijas: no koncepcijas līdz 

realizācijai‖. Ziľojums: ―Izglītības reforma Latvijā‖. 

4. Rīga, 1999. g. 28.-29. maijs, Konference ―Sabiedrības 

integrācijas koncepcijas Latvijā apspriešanas gaita un 

rezultāti‖. Referāts: ―Sabiedrības integrācijas vērtības‖.  

5. Rīga, 1998. g. 4. aprīlis, Latvijas Inteliģences apvienības 

19. konference ―Valsts nacionālā politika sabiedrības 

integrācijas kontekstā‖. Referāts: ―Nacionālās attiecības un 

nacionālā politika Latvijā‖. 

6. Rīga, 1998. g. 15. – 16. oktobris, Starptautiska konference 

―Valsts etnopolitika virzībā uz pilsonisku sabiedrību‖. 

Referāts: ―Latvijas sabiedrības integrācijas programmas 

etnopolitiskā dimensija.‖ 

7. Rīga, 1996. g. 17. - 18. oktobris, Starptautiska konference 

―Politiskās nācijas veidošanās process Baltijas valstīs‖. 
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Referāts: ―Valstiskā apziľa politiskās  nācijas  struktūrā‖. 

8. Rīga, 1994., 7. - 9. marts, Starptautiska konference 

―Demokrātija un etnopolitika‖ - Rīga' 94. Referāts: 

"Etniskā situācija Latvijā". 

9. Rīga, 1992., 19. - 21. maijs, Starptautiska konference 

―Demokrātija un etnopolitika‖. Rīga‘ 92. Referāts: 

"Latvieši Latvijā - izdzīvošanas perspektīvas demokrātijas 

apstākļos". 

10. Ālborga, 1992. g. 24. - 29. augusts, Starptautiska 

konference ―Eiropas integrācija un eiropeiskā domāšana‖. 

Referāts: "Minoritāšu problēma Latvijā." 

11. Rīga, 1991. g. jūlijs, Pasaules Latviešu zinātnieku 

kongress. Referāts: "Nacionālās tiesības". 

12. Oslo, 1991. g. 5. -6. sept., konference ―Nacionālā 

identitāte Baltijas Republikās un Dienvidslāvijā‖. Referāts: 

"Latviešu nacionālās tiesības". 

 

Projekti  1. Rīga, 2004.- 2007., LZP finansēts projekts nr. 04.1064 

―Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts etniskās 

attiecības‖ LU FSI, projekta vad.: E. Vēbers 

2. Rīga, 2000. – 2003., LZP finansēts projekts nr. 01.0749 

―Sabiedrības integrācijas etniskais aspekts‖ LU FSI, 

projekta vad.: E. Vēbers 

3. Rīga, 1996. – 2000., LZP  finansēts projekts ‖Nacionālie 

procesi Latvijā un sabiedrības integrācija‖ LU FSI, 

projekta  vad.: E. Vēbers 

4. Rīga, 2004., Eiropas Padomes Informācijas biroja 

finansēts projekts „Latvijas nacionālo minoritāšu prasības 

etniskās identitātes saglabāšanas garantēšanai saistībā ar 

Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo 

minoritāšu aizsardzību‖, LU FSI, projekta. vad.: E. Vēbers  

5. Rīga, 2003.-2004., Sabiedrības integrācijas fonda finansēts 

projekts nr. LE.01.01/2-3/28 ―Mainīgās identitātes: etnisko 

grupu mobilizēšanās un sabiedrības etniskās struktūras 

izmaiľu ietekme uz sabiedrības integrāciju‖, LU FSI, 

projekta vad.: E. Vēbers 

6. Rīga, 2001., 1999.   Apvienoto Nāciju attīstības 

programmas un Eiropas Savienības komisijas 

pārstāvniecības Latvijā finansēts projekts: valsts 

programmas  ―Sabiedrības integrācijas programma‖ un 

valsts programmas koncepcijas ―Sabiedrības integrācija 

Latvijā‖ publicēšana. LR Naturalizācijas pārvalde,  

7. Rīga, 2001., Sorosa fonda – Latvija finansēts projekts 

―Sabiedrības integrācija: atsvešinātības pārvarēšana‖  

8. Rīga, 2001., Sorosa fonda – Latvija finansēts projekts 

―Etnopolitika Latvijā. Pārskats par etnopolitisko stāvokli 

Latvijā‖, projekta vad.: E.Vēbers 

9. Rīga, 2000., Latvijas zinātnes padomes, Sorosa fonda - 



260 

Latvija, Eiropas Padomes Informācijas un dokumentācijas  

10. centra Latvija, Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības 

programmas finansēts projekts „Integrācija un 

etnopolitika‖, LU FSI, projekta vad.: E. Vēbers 

11. Rīga, 2000., Latvijas Kultūrkapitāla fonda un Sorosa fonds 

– Latvija finansēts projekts ―Vācieši Latvijā‖, LU FSI, 

projekta vad.: E. Vēbers 

12. Rīga, 2000., Kultūras ministrijas finansēts projekts nr. KM  

2000-5 ‖Kultūras procesi un marģinālizācijas problēma‖, 

projekta vad.: E. Vēbers 

13. Rīga, 1999., 1997., Sorosa fonda – Latvija tulkojumu 

projekts ―Cilvēks un sabiedrība‖   

14. Rīga, 1999., Kultūras ministrijas finansēts projekts nr. KM  

99-5 ‖Sabiedrības integrācijas kultūrpolitiskā dimensija‖, 

projekta vad.: E. Vēbers 

15. Rīga, 1998., Kultūras ministrijas finansēts projekts nr. KM  

98-6 ‖Latvijas politiskā nācija: kultūras aspekts‖, projekta 

vad.: E. Vēbers 

16. Rīga, 1997. – 1994., Atvērtās sabiedrības institūta, 

Augstākās izglītības atbalsta programmas, (Open Society 

Institute, Higher Education Support Program), (Budapeštā) 

finansēts projekts „Demokrātija un etnopolitika‖, LU FSI, 

projekta vad.: E. Vēbers 

17. Rīga, 1995., 1994., Dţona D. un Katrinas T. Makartūra 

fonda, IREX (International Research and Exchanges 

Board), Sorosa fonda- Latvija un LZP finansēts projekts 

„Nacionālā politika Baltijas valstīs‖  

 

Publikācijas   1. Izglītības vadības līmeľi un to saistība//Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā (iesniegts publicēšanai) 

2. Sizifa motīvs vērtību jaunradē//Kreativitāte 

individualitātes dzīves gaitā (iesniegts publicēšanai) 

3. Rīgas budţeta neskaidrās dzīles//diena.lv, 2009. gada 24. 

augusts. 

4. Impulsīvā skolu likvidēšana// Diena, 2009. gada 6. 

augusts. 

5. Zem neveikto pētījumu nastas. Līdzautore: A. Špona// 

Izglītība un kultūra, 2009. gada 7.maijs. 

6. Vai teiksim ardievas sabiedrības integrācijai? – Rakstu 

krājums: Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un 

sekas. Rīga, 2007, 115.- 136.lpp. 

7. Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloľi un pārvarēšanas 

iespējas (etnicitātes, valsts un pilsoniskās sabiedrības 

mijiedarbības analīze). Līdzautori: I. Apine, L. Dribins u.c. 

Portāls: politika.lv, 2006. 

8. Latvijas nacionālo minoritāšu prasības etniskās identitātes 

saglabāšanas garantēšanai. Līdzautori: I. Apine, L.Dribins 

u. c. Portāls: politika.lv, 2004. 
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9. Mainīgās identitātes: etnisko grupu mobilizēšanās un 

sabiedrības etniskās struktūras izmaiľu ietekme uz 

sabiedrības integrāciju. Līdzautori: I. Apine, L. Dribins u. 

c. Portāls: politika.lv, 2004. 

10. Otrgadniecība un pamatizglītības kvalitāte. – Gr.: Latvijas 

izglītības sistēma Eiropas izglītības telpā. Rīga, 2003. 63.- 

66.lpp. 

11. Atsvešinātības pārvarēšana. Līdzautori Āboltiľš R. un 

Pabriks A. – Rīga, 2001.  

12. Etnopolitika Latvijā. (Sorosa fonda-Latvija finansēts 

pārskats par etnopolitisko stāvokli Latvijā). Līdzautori: I. 

Apine, L.Dribins, A. Jansons, V. Volkovs, S. Zankovska. 

– Rīga, 2001. 

13. Desmit jautājumi par sabiedrības integrāciju Latvijā. 

Līdzautori: A. Stroja un A. Kleckins. – Rīga, 2001. 

14. Ievada vietā. – Mūsdienu metodikas rokasgrāmata 

skolotājiem. Rīga, LVAVP, 2000., 4-13.lpp. 

15. Latvijas sabiedrības integrācijas etnopolitiskā dimensija. – 

Gr.: Integrācija un etnopolitika. – Rīga, 2000. ,  

12.- 46.lpp. 

16. The Political Nation in Latvia. – In: The Constitutional 

and Political Regulation of Ethnic Relations and Conflicts. 

Ljubljana, 1999, pp. 145-152.  

17. Repatriācija, migrācija un sadarbība ar tautiešiem ārzemes. 

– Sabiedrības integrācija Latvijā, Rīga, 1999, 10, 13-15, 

17. lpp.  

18. Zinātniskais atbalsts – Valsts programma Sabiedrības 

integrācija Latvijā, Rīga, 1999, 42, 44- 45, 47- 49. lpp. 

19. Valstiskā apziľa politiskās nācijas struktūrā. – Gr.: 

Pilsoniskā apziľa. – Rīga, 1998. – 43. - 63. lpp. 

20. Latvijas valsts un etniskās minoritātes. – Rīga, 1997. – 

165. lpp. 

21. Ethnic Minorities in Latvia  in the 1990s. // Humanities 

and Social Sciences. Latvia. – 1996. – Nr. 3 (12), pp. 4-27. 

22. Etniskā identitāte un politiskā nācija. – Gr: Nacionālā 

politika Baltijas valstīs. – E. Vēbera un R. Kārkliľas 

redakcijā. – Rīga. Zinātne, 1995. 137. - 155. lpp. 

23. The Minority Problems in Latvia. – In: History of 

European Ideas, vol. 19, pp. 669 - 673, 1994.  

24. Demography and Ethnic Politics in Independent Latvia: 

Some Basic Facts – In: Nationalities Papers. Vol. 21. 

Number 2, Fall, 1993, pp. 179 - 195.  

25. Survival of Ethnic Groups – the Nationality Rights of 

Latvians. – In: National Identity in the Baltic Republics 

and Yugoslavia. The University of Oslo, 1992, pp. 61 - 65.  

26. The Process of Democratisation and the National Policy. – 

In: Baltic Symposium. Sydney University, 1990, pp. 33 - 

39. 
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27. Par skolēna izglītošanas izmaksām// vdiena.lv, 2008. 3. 

apr. 

28. Reforma un etniskā kultūra // Latvijas avīze, 2004, 27. 

janvārī.  

29. Mānīgā statistika un nacionālās minoritātes// Neatkarīgā 

Rīta Avīze, 2001. gada 27. septembrī. 

30. Bilingvālās izglītības reforma// Diena, 1999, 25. okt. 

31. Par mūsu sabiedrības integrāciju, tās iespējām un 

pretrunām//Latvijas Vēstnesis, 1998. gada 3. jūlijs. 

 

 

09.11.2009.   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 

MĀRA VIDNERE 

Dzimšanas dati 1951.gada 28.aprīlī, Rīgā 

Adrese Valmieras 6, Jūrmala, LV-2010     

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7753139 

29486006 

E- pasts mvidnere@navigator.lv 

Izglītība  

Laika periods 1992-1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

pirmshabilitācijas doktorantūra, Psiholoģijas Habilitētā doktora 

diploms C-Dh Nr 0001751, 1998.gads 

Psiholoģijas Doktora diploms C-D Nr001356, 1996.gads 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 

Laika periods 1982-1983 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 21-83,  

Augstskolas pedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Pārvaldes institūts, Pedagoģijas universitāte 

Laika periods 1980-1984 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

diploms EK 017478, Ekonomisko zinātľu kandidāts, 

nostrificēts 1992.gadā 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Pārvaldes institūts, Finansu un kredīta katedra 

Laika periods 1972-1977 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr.IONr407405,  

ekonomists 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte, Finansu un tirdzniecības fakultāte, 

Tirdzniecības ekonomikas katedra 

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 2005.gada 

Profesija vai ieľemamais amats Profesore  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmija (RPIVA) 

Nozare psiholoģija 

Laika periods Kopš 2005.gada 

Profesija vai ieľemamais amats Vadošais pētnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātľu pētniecības centrs 

Sociālā psiholoģija 

Nozare psiholoģija 
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Laika periods 1992-1997.g.,no 1997-2005.g  

Profesija vai ieľemamais amats Docente, profesore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LU, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts (PPI) Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte (PPF) 

Nozare Psiholoģija 

Laika periods 1989-1992 

Profesija vai ieľemamais amats Docente, vecākā zinātniskā līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Universitāte (LU) Ekonomikas fakultāte 

Nozare Ekonomika, 

Laika periods 1977-1979;  1984-1989 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja-staţiere, vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LVU, Finansu un tirdzniecības fakultāte 

Nozare ekonomika 

Prasmes  

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Teicami Teicami Teicami 

Angļu 

Latviešu 

Teicami 

Dzimtā  

Labi 

Dzimtā 

Labi 

Dzimtā 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets, Power Point, Statistika-6. 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība no1973.gada. 

Papildu informācija  

Semināri Kvalifikācijas paaugstināšana (no 2000.g.) 

1. 2009 darba grupa-. International Academy for the 

Humanization of Edcation(IAHE),Hildeshaimas 

Universitate,Vācija. 

2. 2008- darba grupas ―Citizens of Europe and  the World 

―(CICE)kustības ietvaros (2008.g.-2011),London 

Metropoliten University. 

3. 2005-2007- apmācību kurss smilšu terapijā, Starptautiskajā 

Smilšu Terapijas  Asociācijā, Lindes fon Keizerlinkes 

(Vācija) vadībā, Rīga. 

4. 2007 (janvāris) - atklātā vieslekcija ALA, darbs UMBC 

Merilendas Universitātes bibliotēkā pie Garīgās 

Inteliģences tēmas, un kroskulturālās psiholoģijas. 

5. 2006 (novembris) atklātās vieslekcijas Viļľas 

Pedagoģiskajā Universitātē, ERASMUS programmas 

ietvaros. 

6. 2004 (jūlijs) – piedalīšanās Individuālpsiholoģijas institūta 

rīkotajā seminārā ―Psiholoģija un garīgums‖ (vad. Ph.D. 

Erik Mansanger, ASV), Rīga. 

7. 2001-2004g.(janvāris) – supervīzijas Merilendas 

Universitātē (Baltimora, ASV) Ph.D. A.O.Nucho vadībā 

(mākslas terapija, individuālā intervēšana). 
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8. 2003 (janvāris) – vieslektors ALA, S-Petersburg (Florida, 

ASV) Latviešu biedrībā, darbs pie ārzemju latviešu 

pārdzīvojumu pieredzes materiālu sagatavošanas. 

9. 2002 (decembris) – staţēšanās E.Rodţersa Augstskolā 

(Iztēles dziedniecība, šamanisms) Virdţīnija, ASV). 

10. 2002 ( oktobris) – seminārs Sankt-Pēterburgas (Krievija) 

Universitātē, Smilšu terapija. 

11. 2002 (maijs) – seminārs ―Grupas korekcionālais darbs‖ 

Maskavas Universitātes prof. A.Lidera vadībā, Rīga. 

12. 2001 (jūlijs) – seminārs ―Personības garīgās attīstības 

resursi mākslā‖, Londona (Lielbritānija), Dublina, Limerika 

(Īrija). 

13. 2001 (maijs) – seminārs ―Mūsdienu sociālās psiholoģijas 

attīstības problēmas‖ prof.A.Šihireva (Maskava) vadībā, 

Rīga. 

14. 2001 (februāris-aprīlis) – staţēšanās Merilendas 

Universitātes Sociālā Darba Skolā. 

15. 2000 (jūnijs) – kursi eksistenciālajā psiholoģijā (vadīt. 

Kočunas), Viļľas Universitāte (Lietuva). 

16. 2000 (aprīlis) – seminārs  smilšu terapijā Dţ.Jangas (Īrija) 

vadībā, Sankt-Pēterburgas Universitāte (Krievija). 

 

Kursi  

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (virzieni) 

Psiholoģijā – personības sociālās attīstības psiholoģija, sociālās 

uzvedības psiholoģija, vadības un biznesa psiholoģija, stresa 

psiholoģija, etnopsiholoģija, projektīvā psiholoģija, mākslas 

terapija, smilšu terapija, iztēles terapija, personības garīgā 

brieduma psiholoģija 

Lasītie kursi, to apjoms 

1. Vadības socioloģija – 2 kr.p., LU EF 

2. Vadības socioloģija un psiholoģija – 4 kr.p., LU EF 

3. Vadības psiholoģija – 2 kr.p., LU PPI, LU EF 

4. Starppersonu lietišķā komunikatīvā saskarsme – 2 kr.p., 

LU EF 

5. Stresa psiholoģija – 2 kr.p., LU PPI   

6. Saskarsmes psiholoģija – 2 kr.p., LU Matemātikas 

fakultāte 

7. Zinātniskā pētījuma norise – 2 kr.p., LU PPI, RA, DU 

8. Konfliktoloģija – 2 kr.p., LU PPI 

9. Stresa menedţments – 2 kr.p., LU PPI, LU EF, RPIVA, 

IZM 

10. Māksla un personības izaugsme – 2 kr.p.m LU, RPIVA 

Sagatavoti jauni kursi, to apjoms 

1. Personības dzīves ceļa un dzīves jēgas psiholoģija – 2 kr.p. 

2. Sociālā ekoloģija – 2 kr.p. 

3. Emociju psiholoģija – 2 kr.p. 

4. Mūsdienu sociālās psiholoģiskās menedţmenta problēmas -

2 kr.p. 

5. Etnopsiholoģija - 2 kr.p.  

Sagatavotie e-kursi LU 
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1. e-kurss – Stresa menedţments – 2 kr.p. 

2. e-kurss – Vadības psiholoģija – 2 kr.p. 

 

Sagatavoti jauni kursi doktorantūrā 

1. Mūsdienu sociālās psiholoģiskās menedţmenta problēmas. -

2 kr.p- sociālās psiholoģijas doktorantūra 

2. Etnopsiholoģija-2kr.p. sociālā psiholoģijā DU psiholoģijas 

doktorantūra 

3. Zinātniskā pētījuma norise – 2 kr.p. –DU ekonomikas 

doktorantūra 

4. Sociālā psiholoģija – 2kr.p.RPIVA paed.doktorantūra 

 

Publikācijas  Publikāciju kopējais skaits 196  
A. Zinātniskās publikācijas 171  

tai sk., - monogrāfijas 11  

raksti recenzētos izdevumos  29 

pārējās publikācijas 78  

zinātnisko konferenču tēzes 8 

B.  Mācību līdzekļi 25 

t.sk., mācību līdzekļi 16 

metodiskie raksti 9 

Līdz 1996.gadam izdotas 32 zinātniskās un 9 mācību-

metodiskās publikācijas. 

 

Monogrāfijas 

 

Monogrāfijas: 

1. VidnereM.Nucho A. (2009) Garīgā inteliģence: tās 

meklējumi un attīstība., iesniegta RaKa.  

2. Vidnere M., Nucho A.(2008) Mākslas terapija, iesniegta 

tipogrāfijā ‖Zvaigzne . 

3. Vidnere M., Nucho A. (2004) Stress: tā pārvarēšana un 

profilakse. Rīga: apgāds ―Biznesa partneri‖, 260 lpp. 

4. Vidnere M., Nucho A. (2003) Intervēšanas prasmes.  Rīga: 

RAKA, 85 lpp. 

5. Vidnere M., Nucho A. (2002) Garīgās veselības 

veicināšana.  Rīga: RAKA, sērijā ―Psiholoģija izglītībai‖, 

110 lpp. 

6. Vidnere M., Garleja R. (2001) Psiholoģijas un sociālās 

uzvedības aspekti ekonomikā (testi). Rīga: RAKA, 2001. 

317 lpp. 

7. Vidnere M., Nucho A. (2000) Iztēles psiholoģija. Rīga: 

AGB, 160 lpp. 

8. Vidnere M., Garleja R. (2000) Psiholoģijas un sociālās 

uzvedības aspekti ekonomikā. Rīga: RAKA, 264 lpp. 

9. Vidnere M., Nucho A. (2000) Latvian Survivors of  

Deportations. Rīga: RAKA, 55 lpp. 

10. Vidnere M. (1999) Pārdzīvojumu pieredzes psiholoģija. 

Rīga: RAKA, 160 lpp 

11. Vidnere M., Nucho A (1999). Māksla un pašatklāsme. Rīga: 

AGB, 180 lpp.. 

12. Vidnere M., Nucho A. (1998) Stresa menedţments: tā 
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pārvarēšana un profilakse. Rīga, AGB, 170 lpp. 

13. Vidnere M. (1997) Ar asarām tas nav pierādām. Rīga: LU, 

351 lpp. 

Konferences 

 
Piedalīšanās  konferencēs ārpus Latvijas (no 2000.gada) 

1. 2009 Ausma Špona, Māra Vidnere. Konferenz der 

International Academy for the Humanization of Edcation. 

2. 2009 Mara Vidnere , Irina Plotka International XI 

European Conference ―Citizens of Europe and  the World 

―CICE,Malmo,Sweden (tēzes un publikācija pieľemtas) 

http://cice.londonmet.ac.uk 

3. 2009 The 11th European Congress of Psychology 

4. Mara Vidnere, Irina Plotka, Nina Blumenau. 

www.icp2009.org 

5. 2008.(july) .Mara Vidnere, "Social distance of Ethno-

communicative relation in Latvia: Psychological analysis", 

XXIX International Congress of Psychology, Berline, 

Germany, 2008. 20.-25.july. (tēzes, prezentācija publicētas, 

,posters pieľemts).skat.www.icp2008.org 

6. 2008(september) Mara Vidnere , Irina Plotka. International 

Society for cultural activity and research 

(ISCAR),Santjago, (tēzes iesniegtas un apstiprinātas) 

www.iscar.org 

7. 2008(12-14maijs) Mara Vidnere , Irina Plotka IX 

International conference „ Kultura i rinok.‖Jana Pavla II 

Katolicki Uniwersytet Lubelski,Lublin,Poland(tēzes 

iesniegtas un apstiprinātas)http://www.kul.pl/art_7849htlm 

8. 2008. (may)..Mara Vidnere , Irina Plotka   International 

Tenth European Conference ―Citizens of Europe and  the 

World ―CICE,Istambul,Turkywww.eiropemci.com 

9. 2007 (decembris)Federacija Psihologov Obrazovanija 

Rosiji,IV Nacionalnaja naucno-prakticeskaja konferencija 

„Psihologija Obrazovanija:podgotovka kadrov i 

psihologiceskoe prosvescenije 13-15 dekabrja 2007g.‖ 

10. 2007(novembris)International conference „ Social and 

cultural challenges to national security‖(Vilnius,Lietuva) 

11. 2007. (maijs).  International Nighth European Conference 

―Citizens of Europe and  the World ―CICE  Montpeiler, 

France. 

12. 2006 (maijs)-International Eighth European Conference 

―Citizens of Europe and  the World ―CICE  

13. 2004 (septembris) – 6.starptautiskā  Baltijas psihologu 

konference, Viļľas Universitāte (Lietuva) 

14. 2005 (jūnijs)-International Political Psychology Conference 

of Baltic States, Poland, Opoles University 

15. 2003 (oktobris) – starptautiskā Ilgstošu Traumu psihologu 

konference Psychology of Heavy  Traumatisation: The 

longlasting effects of Political Repressions‖, Viļľas 

Universitāte (Lietuva) 

16. 2003 (maijs) – 5.Eiropas konference ―Children‘s  Identity 

and Citizenship in Europe‖, Minho Universitāte (Braga, 

http://cice.londonmet.ac.uk/
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Portugāle)  

17. 2002 (oktobris) – starptautiskā konference – the 8
th

 

Conference of the European Council for High Ability 

―Development of Human Potential‖ (Rhodes, Grieķija)  

18. 2001 (septembris) – starptautiskā profesionālā konference 

―Wacra Europe XVIII International Conference sustainable 

development througt research and learning‖ Vīne (Austrija 

19. 2001 (jūnijs) – 4
th

 Conferenc of Baltic Studies in Europe 

―Baltic  States and Societies in Transition:Continuity and 

Change‖, Tartu Universitāte (Igaunija) 

20. 2000 (jūnijs) – starptautiskā AABS konference, 

Dţordţtaunas Universitāte (Vašingtona, ASV) 

21. 2000 (marts) – starptautiskā psihologu conference 

Psiholoģija gadsimtu mijā, Tulas Universitāte (Krievija). 

Piedalīšanās ar referātu  zinātniskajās konferencēs Latvijā 

(no 2000.gada) 

1. 2009 g. 12.starptautiskā zinātniskā konference 

2. „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses 

‖Liepājas Universitāte. sabiedriba_kultura@liepu.lv. 

3. 2009.g. Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā 

zinātniskā konference. 

4. 2008 (9-10.novembris)  Starptautiskā XIII kreativitātes 

konference, PRIVA, Rīga. 

5. 2008 (13-14 marts) 4
th

 International Scientific Conference 

„Theory For Practice in the Education of Contempory 

Society‖, RPIVA, Rīga. 

6. 2008 (21-22 februāris) Starptautiskā konference Teacher‘ s 

Communicative as a Psyhological and Pedagogical 

Problem‖. Inter- higher school scientific and educational 

conference  „Actual Problems of Education‖. Riga, Latvia, 

21-22 February. 

7. 2008 (22.febr.)Starpaugstskolu zinātniski praktiskajā un 

mācību metodiskajā konferencē ‖Mūsdienu izglītības 

problēmas: IT-tehnoloģijas mācību procesā‖ TSI, Rīga, 

Latvija. 

8. 2008( 4 aprīlis)Starptautiska zinātniska conference 

‖Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi‖ RA, 

Latvija. 

9. 2007.(november, ),International interdisciplinary scientific 

conference ―SOCIETY, HEALTH, WELFARE‖        

Psychological analysis of Social distance of Inter Ethno-

communicative     relations  in Latvia RSU, Rīga.  

10. 2007(novembris)- XI Starptautiskā Kreativitātes 

konference ‖Radošas personības kreativitātes process‖, 

RPIVA, Rīga. 

11. 2007(maijs) Skolotāju profesionālās meistarības pilnveide, 

.Pieaugušo  tālākizglītības centrs, Jelgava. 

12. 2007 (februāris)- Apolonijas svētkiem veltīta medicīnas 

darbinieku conference. RSU, Rīga. 

13. 2006 (novembris) – Starptautiskā zinātniski-praktiskā 

mailto:sabiedriba_kultura@liepu.lv
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konference ‖Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā 

sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas‖, PA, SBKA, Rīga. 

14. 2006 (novembris) – XI Starptautiskā Kreativitātes 

konference ‖Radošas personības kreativitātes process‖, 

RPIVA, Rīga. 

15. 2006 ( oktobris) – International scientific Conference  

„Education in the conditions of social changes‖, DU. 

16. 2006 (maijs) – Apolonijas svētkiem rīkotā medicīnas 

darbinieku  konference, RSU, Rīga. 

17. 2006 (aprīlis) – 3
rd

 International Scientific Conference‘‘ 

Theory For Practice in the Education of Contempory 

Society‖, RPIVA, Rīga. 

18. 2005 (jūnijs) – International  scientific and practical 

Conference ‖Entrepreneurship in Baltic States-First Year in 

EU‖,  BKI, Rīga. 

19. 2005 (maijs) – Internacionālā konference ‖Kristīgās 

augstākās izglītības stratēģija‖, LKrA, Rīga. 

20. 2005 (marts) Latvijas  Zobārstniecības konference, RSU, 

Rīga. 

21. 2004 (novembris) – starptautiskā kreativitātes konference, 

RPIVA, Rīga.  

22. 2003 (augusts) – piedalīšanās  un darba grupas vadīšana 

starptautiskajā Mākslas terapijas konferencē,  Jūrmala. 

23. 2002 (maijs) – starptautiskā ATEE konference – Changing 

Education in a Changing Society, Riga. 

24. 2002 (marts) – starptautiskā zinātniskā konference 

Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā 

attīstībā, Rēzekne. 

25. 2001 (novembris) – starptautiskā Kreativitātes konference, 

Rīga. 

26. 2001 (augusts) – II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, 

Rīga. 

27. 2000 (novembris) – starptautiskā psihologu konference 

Radoša personība, Rīga.  

28. 2000 (marts) – starptautiskā konference ―Integration 

problems of the Baltic Regions countries on their way to 

the European Union‖, Rēzekne. 

 

Projekti  LZP finansēto pētījumu vadīšana un piedalīšanās 

1. IZM grants(2008)-DU ‖Jaunatnes socializācija un dzīves 

ceļš‖. 

2. IZM grants(2007)-DU „Emigrējušo latviešu kultūras 

zaudējuma pārdzīvojuma pieredze kā tautas vēsturiskās 

apziľas fenomens‖ Nr.5-20/07.20(vad.M.Vidnere). 

3. IZM projekts (2007.g.) DUNr.5-20/7-21 Etniskās tolerances 

un komunikatīvās kompetences nozīme strādājošiem 

sistēmā ‖cilvēks-cilvēks‖- (proj. vadītāja I.Plotka, vad. 

pētniece M.Vidnere). 

4. IZM grants (2007-2008)- RPIVA ‖Torensa kreatīvās 

domāšanas un iztēles testa (TTCT) adaptācija‖. 
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5. IZM grants (2006)  ‖Role of social intellect and 

ethnocommunicative skills of language in the formation and 

development of crosscultural relations‖, (vad. M.Vidnere). 

6. IZM grants (2006)‘‘ Līdzatkarības saistība ar personības 

adaptīvām spējām un dzīves kvalitāti. (vad. I..Plotka). 

7. LZP grants Etniskās tolerances un komunikatīvās 

kompetences nozīme strādājošiem sistēmā „cilvēks-cilvēks‖ 

(vad. I..Plotka), 2006-2007.gg. 

8. LZP grants ‖Leksikona organizācijas atmiľā reprezentācijas 

modeļa izstrāde‖ (vad. D.Igoľins), no 2003.g. 

9. LZP grants 04.1279 ‖Personības EKK un tās nozīme 

starpnacionālo attiecību attīstībā‖ (vad..M.Vidnere), no 

2004-2007.g. 

10. Ilgtermiľa zinātniskā pētījuma programma RA 

‖Ekonomiskās un Sociālpsiholoģiskās inovācijas un to 

ietekmējošie faktori Latgalē‖2002-2006g. 

11. LZP grants Nr.04.0497 ―Etnokomunikatīvās kompetences 

(EKK) determinantes un tās nozīme starpkulturālo attiecību 

veicināšanā‖ (vad. M.Vidnere), 2001.-2003.g. 

12. LZP grants Nr.96.0794 ―Represēto un jaukto ģimeľu 

problēmas‖ (vad. Ā.Karpova), 1999.- 2001.g. 

 

Piedalīšanās starptautiskajos pētījumu projektos 

1. EEZ projekts ―cilvēkresursu attīstība un izglītība‖-

―Kreativitātes pētniecības un radošuma attīstīšanas atbalsta 

sistēmas izveidošana cilvēkresursu attīstībai Latvijā.‖ 

RPIVA, 2009.07-2011.03.  

2. ESF Nr.VPD1/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0151/0164 no 

01/10/2006-30/04/2007 ‖Latvijas pedagoģisko augstskolu 

mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās 

pētniecības jomā.‖ 

3. ESF Nr.3252 no 01/08/2006-01/06/2007 ―Skolotāju 

profesionālās meistarības pilnveides programmas izstrāde 

un ieviešana Jelgavā‖. 

4. kopš 2002 – CICE (Children‘s Identity and Chitizenship in 

Europe) (vad. prof. Monks). 

5. 1998-2000 – WACRA Europe e.V., D-85356, Munich 

(Germany), Wienna (Austria) (vad. Ph.D. R.Mayer). 

 

Doktorantu sagatavotība 

 

Aizstāvētās disertācijas 

1. JānisStrautmanis -aizstāvēta disertācija ―Uzľēmuma 

sociālās atbildības pieeja biznesa studiju apguvē ‖- 

aizstāvēta disertācija 2007.g.maijā. 

2. Laima Geikina ‖Dzīvi un dzīvību apliecinoša attieksme 

kristīgajā audzināšanā pamatskolā‖. Aizstāvēta disertācija 

2007.gada.decembrī. 

 

Doktoranti: 

1. Irēna Bogdanoviča, Latvijas Universitāte, ‖Algotu 

darbinieku apmierinātības ar darbu, motivācijas un 
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mobilitātes īpatnības Latvijas reģionu griezumā.‖ 

2. Alvis Valdemiers, RPIVA ‖Mācību informatīvā vide kā 

izglītības efektivitātes paaugstināšanas līdzeklis augstskolā.  

3. Dzintra Rabkeviča RPIVA, ‖Pusaudţu veselības un mācību 

sakarības‖  

4. Līga Šaicāne, Latvijas Universitāte, 

5. Aija Stašāne, Daugavpils Universitāte 

6. Normunds Puzulis, Daugavpils Universitāte 

 

Publikācijas 

 

2009.gads 

1. Špona A., Vidnere M. (2009) Einheit der Erziehung und 

Selbsterziehung als Grundlage der humanen Tätigkeit der 

Schule. Hildeshaimas Universitāte. IEHE. iesniegts 

publicēšanai. 

2. Plotka I, Vidnere M., Blumenau N.(2009) The Ethnic 

Identity and Social Adaptation of the Young People in the 

Different Culture Spheres, 

cice.londonmet.ac.uk/members/pdfs/ 2009, . iesniegts 

publicēšanai 

3. Vidnere M., Strautmanis J.(2009) Assessing business 

ethics in context of corporate social responsibility. RPIVA, 

Signum Temporis., iesniegts publicēšanai. 

4. Vidnere M.(2009). SOCIĀLĀ INTELEKTA UN 

VALODAS ETNOKOMUNIKATĪVO PRASMJU 

ATTĪSTĪBA JAUNIEŠIEM LATVIEŠU UN 

MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLĀS UN TO NOZĪME 

STARPNACIONĀLO ATTIECĪBU VEIDOŠANĀ Sociālo 

zinātľu vēstnesis. Daugavpils Universitāte /Social 

sciencesbulletin /, 2009, ISSN 1691-1881,iesniegts 

publicēšanai. 

5. Vidnere M. (2009) Kreativitātes resursu un kvalitāšu 

paaugstināšanās studentiem stresa sintoniskā vadības 

modeļa (SSVM) apmācības procesā. Zin. rakstu krāj. 

„Radoša pesonība‖ Rīga: RPIVA KZI, ISBN-9984-39-372 

,iesniegts publicēšanai. 

 

2008.gads 

1. Vidnere M., Nucho (2008) A.THE TRAUMA OF EXILE 

AND HOW A GROUP OF LATVIANS IN THE USA 

COPE WITH IT. Sociālo zinātľu vēstnesis. Daugavpils 

Universitāte /Social sciencesbulletin /, 2008,  ISSN 1691-

1881, 47-60 lpp. 

2. Vidnere M., Strautmanis J,(2008).Komercuzľēmumu 

darbinieku vērtību orientāciju pētījums korporatīvās 

sociālās atbildības pieejas aspektā. Latvijas Zinātľu 

Akadēmijas Vēstis,2008Nr.3.52-64 lpp. 

3. M.Vidnere, I. Bogdanoviča (2008). Jauniešu ģeogrāfiskās 

un profesionālās mobilitātes ,darba motivācijas, 

apmierinātības ar darbu un dzīvi saistība.‖ 

Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi. 
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Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzeknes 

Augstskola, ISBN 9984-585-26-365.-374.lpp. 

4. M.Vidnere, D.Igoľins, I.Plotka ―Starpetnisko attiecību 

tolerance Latvijā: psiholoģisks pētījums‖ LZP Akadēmijas 

vēstis. Nodots publikācijai. 

5. Plotka, N. Blumenau, N., Vidnere, M. (2008). Ethnical 

identity and social adaptation in the different culture 

spheres for different ethnical groups within different 

cultural spheres, 2nd International Society  for Cultural  

and Actitity  Research (ISCAR) Congress, 9-13 of 

September 2008 . Book of Abstracts. Poster Abstracts. San 

Diego California, 97.lpp. 

http://iscar2008.com/Program_files/ISCAR_BOA.pdf 

6. Vidnere M., Strautmanis J. (2008) Korporatīvo sociālo 

atbildību determinējošās vērtīborientācijas Latvijas 

uzľēmumos raksti IV Starptautiskā zinātniskā konferencē 

‖Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖. ISBN 

978-0084-9903-7-8 RPIVA,376-385 lpp. 

7. M. Vidnere, I. Plotka,. „Social distance of comunicative 

relations in Latvia‖ Social groups: from the past to the 

present. Institute for Social Research, Lithuanian 

Sociological Society, 2008 Ed. By Anele Vosyliute,  13 p. 

ISBN 978-9955-531-26-5. 

8. Plotka, D. Strode, M. Vidnere. The ethnic identity and 

social adaptation in differnt culture spaces for the different 

groups. KULTURA A RYNEC  KATOLICKI 

UNIWERSYTET LUBELSKI  JANA PAWLA 2 LUBLIN 

2008 p.409 – 411. ISBN 978 – 83 – 7363 – 4.  
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―Skola un ģimene‖, Nr.4. 

4. Vidnere M., Nucho A. (1997) Chi Gong: Ancient Chinese 

energy generation exercises.  University of Maryland, 

USA. 

5. Vidnere M. (1997)  Represēto cilvēku pārdzīvojumu 

pieredze kā piesātināto vērtību veidošanās psiholoģiskais 

pamats.  Rīga: LU. 

6. Vidnere M., Nucho A. (1997)  Latvian survivors of  

deportations.  Rīga: RAKA. 

7. Vidnere M. (1997)  Pieskāriens nezināmajam.  ―Skola un 

ģimene‖, Nr.10. 

8. Vidnere M. (1997)  Vērtību veidošanās mehānisms.  ―Skola 

un ģimene‖, Nr.10. 

9. Vidnere M., Nucho A., Tunne I. (1997)  Post-Soviet value 

priorities of Latvian University students.  University of 

Maryland, USA . 

10. Vidnere M. (1997)  Teorētiskās un praktiskās ētikas 
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atziņas.  Rīga: RAKA. 

11. Vidnere M., Nucho A. (1997) Wisdom and Humor for 

Stress Management. University of Maryland, USA. 

Mācību metodiskie materiāli: 

1. Vidnere M. (1997)  Palīgmateriāli stresa menedžmentā.  

Rīga: LU 

2. Vidnere M. (1997)  Programma vadības socioloģijā.  Rīga: 

LU 

3. Vidnere M. (1997)  Programma lietišķajā komunikatīvajā 

saskarsmē.  Rīga: LU 

1996.gads 

1. Vidnere M., Nucho A. (1996) Living through extreme 

stress Latvian survivors of  deportations to soviet forced 

labor Camps.  University of Maryland, USA 

2. Vidnere M. (1996)  Represēto cilvēku pārdzīvojumu 

pieredze un vērtību veidošanās.  Rīga: LU. 

Mācību metodiskie materiāli: 

1. Vidnere M. (1996)  Metodiskie norādījumi un 

palīgmateriāli vadības socioloģijā un psiholoģijā.  Rīga: 

LU 

2. Vidnere M. (1996)  Palīgmateriāli  psihohigiēnā.  Rīga: 

LU 

Pielikumi Sabiedriskais un organizatoriskais darbs 

 Starptautiskās Izglītības Humanizācijas Akadēmijas locekle 

 ( IAHE, no 2009.g) 

 Starptautiskās Smilšu terapijas Asociācijas (Vācija)locekle 

 AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) 

locekle 

 Latvijas Holistisko Terapiju Asociācijas vadītāja 

 Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas locekle 

 Apvienības CICE (Children‘s Identity and Chitizenship in 

Europe) locekle 

 Ţurnāla ―Educology Psychology‖ redkolēģijas locekle 

 Ţurnāla ―Psiholoģija mums‖ redkolēģijas locekle 

 Ţurnāla ―Psiholoģija skolai un ģimenei‖ redkolēģijas 

locekle 

 Latvijas Psihologu promocijas padomes locekle(DU) 

 Latvijas Ekonomikas promocijas padomes locekle(DU) 

 Latvijas Pedagoģijas promocijas padomes locekle(RPIVA) 

 Zinātniskais eksperts sociālajās zinātnēs 

 Latvijas Politiski Represēto Apvienības locekle 

 Sabiedrības Integrācijas Fonda eksperte 

 International Society for cultural activity and research 

(ISCAR) locekle 

 Starptautiskā zinātniskā rakstu krājuma ‖Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ redakcijas padomes locekle 

 Starptautiskā zinātniskā rakstu krājuma ‖Radoša personība‖ 

redakcijas padomes locekle 

 Starptautiskā zinātniskā rakstu krājuma ‖Signum Temporis‖ 
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redakcijas  padomes locekle 

Apbalvojumi 

1. 2007-―Gold for Latvia.‖Amerikas Biogrāfijas Institūta 

godalga 

2. 2006 - RPIVA PD atzinības raksts-pateicība no akadēmiskā 

maģistra psiholoģijā studentiem RPIVA par praktiski 

orientētajiem materiāliem, elastīgumu domāšanā, citu 

viedokļu pieľemšanā. 

3. 2004 – rektora atzinības raksts(medaļa) par ieguldījumu LU 

attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un 

sakarā ar LU 85 gadu jubileju 

4. 2001 – LU pateicības raksts par ilggadēju radošu 

pedagoģisko darbu, nozīmīgu ieguldījumu psiholoģijas 

zinātnes attīstībā un starptautiskās pieredzes popularizēšanā 

Latvijā, veikumu maģistra studiju programmas īstenošanā 

5. 2001 – Rēzeknes Augstskolas atzinības raksts par 

ieguldījumu zinātniskā darba attīstībā 

6. January 2000 – Outstanding Scholars of the 20
th

 Century in 

honour of an Outstanding contribution in the field of Social 

Psychology. International Biographical Centre, Cambridge, 

England 

7. 1997 – goda raksts par ieguldījumu latviskās identitātes 

saglabāšanā. Pedagogu un augstskolu mācībspēku konkursa 

―Kas ir latvietis?‖ laureāte 

 

   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 

 

AIJA VĪGNERE 

Dzimšanas dati 09.07.1954. 

Adrese Beberbeķu iela 74A, Rīga, LV-1029 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

7934005 

29282925 

E- pasts 

Fakss 

aija.vignere@latnet.lv 

Izglītība  
Laika periods 

 

2002.g. – 2007.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktorantūras studijas 

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts Universitāte  

 

Laika periods 1999.g. – 2002.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra Diploms Nr.003572/  

Sociālo zinātľu maģistrs vadības zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Tehniskā Universitāte 

 

 

Laika periods 

 

1974.g. – 1979.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākās izglītības Diploms Nr.311610/ 

Ekonomists — finansu un kredīta spec. 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Latvijas Valsts Universitāte 

Darba pieredze 
 

 

Laika periods 1979.g.-1982.g. 

Profesija vai ieľemamais amats ekonomiste-finansiste, kreditēšanas spec. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Valsts Banka, 

 Kr.Valdemāra Nr.2A, Rīga  

Nozare Finanses un kredīts 

  

Laika periods 1982.g. – 1992.g., 1995.g. – 2000.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja (ekonomikas nodaļa) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Valsts tehnikums, 

 Kr.Valdemāra Nr.lA, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 1999.g. – 2001.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore (ekonomikas un komercdarbības katedra) 

Darba vietas nosaukums un Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa administrācijas 



283 

adrese augstskola, Meţa iela 1/2, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 1999.g. – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore (vadības un ekonomikas nodaļa) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 

Imantas 7. līnija Nr. 1, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 2004.g. – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Docētāja (kultūras menedţmenta katedra) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Informācijas Sistēmu Menedţmenta augstskola,  

Lomonosova iela Nr. 1, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoģija 

  

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi Labi  

Datora lietošanas prasmes MS Office (Word, Excel, Power-Point) 

 

Papildu informācija 
 

 

Semināri 1. Cleveland State University, LVU 2007.g. oktobris, 

Economics and Finance Ph.D. Seminar "What Motivates 

Banks to Use Derivatives and the impact of Derivation 

Use on Bank Risk By prof.A.Reichert. 

2. Rīga, LVU 2007.g. maijs, Statistikas institūta 

doktorseminārs par statistisko metoţu pielietojumu 

pētniecībā un šo metoţu analīzi. 

 

Kursi 1. Rīga, LVU 2006.g., Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 

pilnveide Inovācijas augstākās izglītības sistēmā Izglītības 

darba vadība,  Sertifikāts Nr. 1156. 

2. Krakova, Polija 2004.g.,  Krakovas Starptautiskais kultūras 

centrs Kultūras iestāţu vadības programma. 

3. Rīga, 1997.g.,  IM Profesionālās izglītības centrs 

Uzľēmumu vadīšana un stratēģiskā plānošana. 

4. Ľujorka, ASV, 1994.g., Finansu menedţmenta programmas 

apguve . 

5. V.Šekspīra memoriālais muzejs, Stratforda, Anglija, 

1994.g., Kultūras mantojums - Muzeju menedţments un 

Finansu vadības programma.   

6. The National Trust Institute, Londona, Anglija, 1993.g.,  

The National Trast Institute "Practical financial Manager 

school". 

 

Konferences 1. Informācijas Sistēmu Menedţmenta augstskola, 

2007.februāris, Starptautiskā zinātniskā konference, ref. 

tēma: Kultūras menedţments, tā apmācības programmu 

aktualitāte Eiropas globalizācijā. 



284 

2. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2004.g. maijs, VII 

Starptautiskā zinātniskā konference, ref. tēma: Kultūras 

menedţmenta programmu organizācija un vadība Latvijā. 

3. Rīgas Tehniskā Universitāte, 2002. marts, 43 .zinātniskā 

konference, ref. tēma: Latvijas kultūras fondu izveidošanas 

un darbības problēmas. 

 

Projekti  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2007.g. 

decembris, Virtuālā mācību materiāla izveide ekonomikā. 

 

Publikācijas   1. 2008.g. februāris, Latvijas Universitātes Zinātniskie Raksti 

Sērija: Vadības zinātne. Problēmraksts Manuskripta tēma: 

Kultūras fondu finansu pārvaldības problēmas. 

2. Eiropas Mākslas un Kultūras Mantojuma Foruma tēţu 

sējums: Kultūrekonomikas nozīmes apzināšanās jaunajos 

globālajos ekonomiskajos apstākļos. 2006.g. 

3. Liepājas Pedagoģijas akadēmija VII konferences zinātnisko 

rakstu sējums: Kultūras menedţmenta programmu 

organizācija un vadība Latvijā.2004.g 

4. Rīgas Tehniskā Universitāte 43.konferences tēţu sējumā: 

Latvijas kultūras fondu darbības problēma 2002.g. 

 

 

24.09.2009.   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
 

 

 

Vārds, Uzvārds JANA VEINBERGA 

Dzimšanas dati 28.04.1964 

E- pasts jana.veinberga@rpiva.lv  

Izglītība  

Laika periods 2004.– 2007.     

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Politikas zinātnes 

programmas doktorante. Doktora darba tēma „Vietējās 

pašvaldības kā informācijas pakalpojuma sniedzējas‖  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultāte 

Laika periods 2002.–2004.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākā profesionālā izglītība, kvalifikācija Literārais 

redaktors 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte 

Laika periods 1997.–1999. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds sabiedrības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1986.–1991.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms par augstāko izglītību. Filozofes, pasniedzējas 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte 

Laika periods 1980.–1984. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vidējā speciālā izglītība, kokles pedagoģes kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Cēsu mūzikas vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods No 2005. gada decembra 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore RPIVA programmā „Sabiedriskās attiecības‖, docētie 

kursi „Sabiedriskās attiecības praksē‖, „Uzstāšanās plašsaziľas 

līdzekļos‖, „Politoloģija‖, „Sabiedrisko attiecību juridiskie 

aspekti‖, „Ētika un profesionālisms‖.  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Rīga, Imantas 7.līnija1 

Nozare Augstākā izglītība 

mailto:Jana.veinberga@rpiva.lv
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Laika periods  

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju  

programmas „Sabiedriskās attiecības‖ direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Rīga, Imantas 7.līnija1 

Nozare Augstākā izglītība 

Laika periods No 2005.gada 7.novembra  līdz  2006.gada 7.jūlijam 

Profesija vai ieľemamais amats Komunikācijas daļas vadītāja 

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valsts sanitārās inspekcija, Rīga, Ieriķu iela 13 

Nozare Sabiedriskās attiecības valsts pārvaldē 

Laika periods 2003.gada septembris – 2005.gada 31.augusts 

Profesija vai ieľemamais amats Sabiedrisko attiecību programmas direktore, docente 

profesionālajā programmā „Sabiedriskās attiecības‖. Docētie 

studiju kursi: „Sabiedriskās attiecības valsts pārvaldē, 

pašvaldībās, NVO‖, „Politiskā komunikācija‖, „Sabiedrisko 

attiecību praktikums‖, „Projektu vadība‖, ‖Lietvedība‖  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Kristīgās akadēmija 

Nozare Augstākā izglītība 

Laika periods 2003. gada oktobris–2004.gada februāris    

Profesija vai ieľemamais amats Vārdiskās komunikācijas daļas vadītāja 

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Sabiedrisko attiecību firma „Propagandas centrāle‖ 

Nozare Sabiedriskās attiecības 

Laika periods 2003.gada maijs–jūlijs 

Profesija vai ieľemamais amats Drukas darbu projekta vadītāja. Galvenie pienākumi – 

Dziesmu svētku kataloga veidošana, visu dziesmu svētku 

drukas darbu tapšanas koordinācija, Dziesmu svētku kataloga 

korektūra, Dziesmu svētku koncertu programmiľu rediģēšana 

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Dziesmu svētku darba grupa 

Nozare Kultūra 

Laika periods 1999.gada janvāris–2002.gada novembris    

Profesija vai ieľemamais amats Ministrijas un ministres preses sekretāre  

 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LR Kultūras ministrija  

Nozare Sabiedriskās attiecības valsts pārvaldē 

Laika periods 1992.gada 1.aprīlis–1998.gada decembris   

Profesija vai ieľemamais amats Preses sekretāre, pēc tam galvenā speciāliste  
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Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu dzimtā valoda 

Krievu X X X 

Angļu  X X  

Datora lietošanas prasmes Labas ar Word, Excel, Power Point 

Citas prasmes Autovadītāja tiesības, tekstu sacerēšana, rediģēšana 

  

Papildus informācija 
 

 

Kursi 1. 2006.gada novembrī Komunikācijas akadēmijas kursi 

„Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti‖. 

2. 2004.gada martā  „Komunikāciju akadēmijas‖ kursi 

„Jaunais Makiavelli jeb reputācijas veidošanas māksla‖. 

Iegūts sertifikāts. 

3. 2002.gada janvārī   Komunikāciju studijas „Triviums‖ 

kursi reklāmas tekstu rakstīšanā. Iegūts sertifikāts par 

reklāmas tekstu rakstīšanas programmas apguvi. 

4. 2001.gada oktobrī   „Komunikāciju akadēmijas‖ kursi 

„Profesionālas sabiedriskās attiecības‖, Eiropas 

sabiedrisko attiecību pieredze un Latvijas prakse tirgū ar 

augošām prasībām – lektors Klauss Januševskis 

„Akademie fur Fuhrung und Kommunikation‖(Vācija) 

sadarbībā ar „Komunikāciju akadēmiju‖(Latvija). Iegūts 

sertifikāts. 

5. 2000.gada aprīlī   „Komunikāciju akadēmijas‖ kursi 

„Sabiedriskās attiecības krīzē‖ – lektors Klauss 

Januševskis „Akademie fur Fuhrung und 

Kommunikation‖(Vācija) sadarbībā ar „Komunikāciju 

akadēmiju‖(Latvija). Iegūts sertifikāts. 

6. 1999.gada novembrī „Komunikāciju akadēmijas‖ kursi 

„Vadītāja sabiedriskais tēls, tā veidošana un uzturēšana.‖ 

Lektore Dr.philos. Sandra Veinberga. Iegūts sertifikāts. 

7. 1999.gada oktobrī     „Komunikāciju akadēmijas‖ kursi – 

„Sabiedrisko attiecību teorija un tās praktisks 

pielietojums.‖ Lektore Dr.philos. Sandra Veinberga. Iegūts 

sertifikāts. 

8. 1999.gada februārī Angļu valodas kursi International R&V 

Educational Centre. Iegūts sertifikāts par Upper 

Intermediate Level.  

9. 1997.gada janvāris Latvijas Universitātes kursi „Personāla 

vadīšana‖. Iegūts sertifikāts. 

10. 1996.gada decembrī Latvijas Universitātes kursi „Lietišķie 

kontakti un etiķete‖ Iegūts sertifikāts. 

 

2009. gada 20. septembrī   
datums  paraksts 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds RITA ZĀLĪTE 

Dzimšanas dati 20.06.1970 

Adrese A.Kalniľa 6-12a, Rīga 

Mobilais tālrunis 29277532 

E- pasts ritazalite@gmail.com 

Izglītība   

Laika periods 2004-2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Mag.HRM, personāla vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 

Laika periods 2000-2004 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bach.psych. 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 2003-2004 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Kvalifikācija „Treniľu vadīšanas metodika‖ specialitātē 

„Psiholoģija‖ 

 

Izglītības iestādes nosaukums Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija. 

Laika periods 1985-1989 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

sieviešu apģērbu modelētāja-konstruktore 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums 

Darba pieredze  

Laika periods 09/2004 -  

Profesija vai ieľemamais amats Psiholoģijas fakultāte, Izglītības un sociālās psiholoģijas 

katedra, lektore – ievēlēta; pamatdarbs (docētie studiju kursi: 

ievads ţurnālistikā, intervēšanas prakse, reklāma, sabiedrisko 

attiecību metodes, cilvēkresursu vadība, grupu procesu analīze 

u.c.) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,  

 Imantas 7.līn.1., Rīga 

Nozare Izglītība 
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Laika periods 01/2004 05/2004 

Profesija vai ieľemamais amats Ţurnāliste 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Laikraksts „Izglītība un Kultūra‖, Graudu iela 68, Rīga 

Nozare Plašsaziľas līdzekļi 

Laika periods 07/2002 - 03/2003 

 

Profesija vai ieľemamais amats sabiedrisko attiecību speciāliste   

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas mājoklis",   

R.Vāgnera ielā 4, Rīga 

 

Nozare Nekustamais īpašums 

Laika periods 09/2000 - 09/2004 

Profesija vai ieľemamais amats laikraksts digital times, interneta portāla redaktore  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA "Mega Plus", Šampētera 21, Rīga 

Nozare Plašsaziľas līdzekļi 

Laika periods 01/1999 - 05/2002 

Profesija vai ieľemamais amats Ţurnāliste 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA "Briga Plus" ţurnāls Sakaru Pasaule 

Elizabetes ielā 49/51, Rīga - 

Nozare Plašsaziľas līdzekļi 

Laika periods 07/1994 - 03/2001 

Profesija vai ieľemamais amats Revīzijas komisijas locekle 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas dome, 

K.Valdemāra 3, Rīga 

Nozare pašvaldība 

Laika periods 09/1993 - 12/1994 

Profesija vai ieľemamais amats sekretāre-tulks  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA "Baltic –Delta", 

Kronvalda bulv.10, Rīga 

Nozare Jūras lietas 

Laika periods 10/1991 - 04/1993 

Profesija vai ieľemamais amats vadošā speciāliste kadru jautājumos  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LR Jūras lietu ministrijas Jūras meklēšanas un glābšanas 

dienests, Andrejostas 4, Rīga 

Nozare Jūras lietas 

Laika periods 09/1989 - 05/1991 

Profesija vai ieľemamais amats lietu nosūtīšanas inspektore Personu daļā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valsts apdrošināšanas inspekcijas Rīgas Proletāriešu raj. 

nodaļa, Ļeľina iela 85, Rīga 

Nozare Apdrošināšana 
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Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu x x x 

Angļu  x x x 

Latviešu valoda - dzimtā 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets, CMS, Skype, Adobe Photoshop 

Semināri 

 

1. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija; Veselības 

institūta Mākslu terapijas centrs: 3.Starptautiskā mākslu 

terapijas vasaras skola. Mūzikas terapija - Vad. Vilmante 

Aleksiene (Lietuva). 2009.g.jūlijs, 16 ak.st. 

2. Veselības institūta Mākslu terapijas centrs „Darbs ar 

krīzēm‖. Vad. Adelhaid Wimmer (Austrija). 2009.g.maijs, 

12 ak.st. 

3. Veselības institūta Mākslu terapijas centrs „Sieviete un 

vīrietis Eiropas kino. Psihoanalīze‖. Andrea Sabbadini 

(Lielbritānija). 2008.g.septembris, 18 ak.st. 

4. Veselības institūta Mākslu terapijas centrs „Fotogrāfijas 

iespējas psihoterapijā-fototerapija‖. Vad. Ulla Halkola un 

Tarja Koffert (Somija). 2008.g.februāris, 18 ak.st. 

5. Veselības institūta Mākslu terapijas centrs „Metaforu 

lietošana psihologa un pedagoga darbā‖. Vad. Igors 

Vačkovs  (Maskava, Krievija). 2008.g.februāris, 24 ak.st. 

6. FPMT Budisma meditācijas centrs Ganden, budisma 

meditācijas un mākslas terapijas kurss „Kā pārvarēt 

negatīvās emocijas‖. Vad. Claudia Wellnitz (Itālija), 

2008.g. janvāris, 16 ak.st.  

7. Veselības institūta Baltijas Mākslas terapijas centrs 

„Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes‖. Vad. 

Natālija Purnis (Sanktpēterburga, Krievija). 2007.g. 

oktobris, 8 ak.st. 

8. Veselības institūta Baltijas Mākslas terapijas centrs 

„Mākslas terapija organizācijā – darbs ar personālu‖. Vad. 

Natālija Purnis (Sanktpēterburga, Krievija). 2007.g.marts-

augusts, 80 ak.st. 

9. Sociālpsiholoģisko treniľu vadītāju biedrība, 

Rīga.„Psiholoģiskās konsultēšanas un apmācības prakse. 

Neirolingvistiskās programmēšanas pamati‖. Vad. 

Psiholoģe-konsultante, NLP-Trainer Olga Orlova, 

2006.g.oktobris-2007.g. aprīlis, 48 ak.st. 

10. Ventspils krīzes centrs „Paspārne‖ Krīzes centrs 

„Dardedze‖ Starptautiska konference „Psiholoģiskā 

palīdzība un psihoterapija bērniem – formas un iespējas‖,  

16 ak.st., 2006.gada jūlijs 

11. Latvijas Mākslas terapijas asociācija. Seminārs 

„Meditatīvā zīmēšana‖, 24.ak.stundas, 2006.gada janvāris. 

Semināra vadītājs Aleksejs Budza (Krievija).  

12. European Association of Psychotherapy; European 

Association for Counselling; Professional Psychotherapy 

League „Theory and practical aspects of transpersonal 

psychology and transpersonal art-therapy‖, 36 ak. stundas, 
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2005.gada novembris, semināra vadītāja Natālija Purnis 

(Sanktpēterburga, Krievija) 

13. Institut fűr Transpersonale Psychologie und Kreative 

Kunsttherapie „Transpersonal art psychotherapy‖, 40 

ak.st., 2005.gada jūlijs, vadītājs Dr.Fausto S.Sommers 

(Šveice) 

14. European Association of Psychotherapy; European 

Association for Counselling; Professional Psychotherapy 

League „Theory and practical aspects of transpersonal 

psychology and transpersonal art-therapy‖, 36 ak. stundas, 

2005.gada aprīlis, semināra vadītāja Natālija Purnis 

(Sanktpēterburga, Krievija)  

15. Personības attīstības centrs „Alter Ego‖„Individuālās 

spriedzes regulēšana‖,  8 stundu interaktīvs seminārs, 

2005.gada janvāris, vadītāja: organizāciju psiholoģe 

Kristīne Šneidere 

16. European Association of Psychotherapy; European 

Association for Counselling; Professional Psychotherapy 

League „Arttherapy methods coping crises‖, 20 ak. 

stundas, 2004. Semināra vadītājs Eiropas psihoterapijas 

asociācijas loceklis, Profesionālās Psihoterapijas Līgas 

treneris un supervizors Vladimirs Jesaulovs (Maskava, 

Krievija) 

17. Latvijas Mākslas terapijas asociācija. Seminārs „Mākslas 

terapija izglītībā‖, 1.līmenis, 2004.gada novembris, 18 ak. 

stundas. Semināru vada Dr.paed,  profesore Ludmila 

Ļebedeva  

18. Krievijas Zinātľu akad. Praktiskās psiholoģijas institūts 

IMATON Mācību metodiskais seminārs darbam ar 

psiholoģisko instrumentāriju: S.Rozencveiga, E.Torrensa, 

Dţ.Gilforda, Hand testi, 2003.g.oktobris 

19. Krievijas Zinātľu akadēmijas Praktiskās psiholoģijas 

institūts IMATON. Mākslas terapijas jaunās tehnikas: 

fotogrāfijas iespējas psihoterapijā, psiholoģiskajā 

konsultēšanā un sociālajā darbā, 2003.g, 24 st, 3 

d.d. Vadītājs – Sanktpēterburgas Mākslas terapijas 

asociācijas prezidents, med.zin. kandidāts Aleksandrs 

Kopitins  

20. Latvijas Praktisko psihologu asociācija Art-terapijas 

iespējas darbā ar atkarīgu uzvedību, 2003.gadā, 20 stundas 

3 darba dienu laikā   Semināra vadītājs Eiropas 

psihoterapijas asociācijas loceklis, Profesionālās 

Psihoterapijas Līgas treneris un supervizors Vladimirs 

Jesaulovs (Maskava) 

21. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Mākslas terapija, 2003.gadā, 24 stundas, 3 d.dienas. 

Vadītājs – Sankt-pēterburgas Mākslas ter. Asociāc. 

Prezidē., med.zin. kand. A. Kopitins 

22. Starptautiskais tālmācības centrs „International 

Correspondence Course‖ menedţmenta tālmācības kurss, 
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2002 gadā, 6 mēneši 

23. Krievijas Humanitārās izglītības akadēmija psiholoģijas 

seminārs, mākslas terap., 2002.g., 24 ak.st. 4 d.d. Vada: 

Sanktpēterburgas Humanitārās akad. Doc., Dr.psych. 

J.Mihailova 

24. Krievijas Humanitārās izglītības akadēmija 

psiholoģijas seminārs, mākslas terap., 2002.g., 24 ak.st. 4 

d.d. Vada: Sanktpēterburgas Humanitārās akad. Doc., 

Dr.psych. J.Mihailova 

25. Krievijas Humanitārās izglītības akadēmija. Psiholoģijas 

seminārs-treniľš mākslas un ķermeľa orientētajā terapijā, 

2001.gadā, 24 mācību stundas 4 darba dienu laikā. Vada: 

Sanktpēterburgas Humanitārās akadēmijas Doc., Dr.psych. 

J.Mihailova 

26. Krievijas Humanitārās izglītības akadēmija. Psiholoģijas 

seminārs-treniľš, 2001.gadā, 24 ak.st. 4 d.d. laikā.  

Vadītāja: Sanktpēterburgas Humanitārās akad. Doc., 

Dr.psych. J.Mihailova 

27. Rīgas Biznesa institūts. GE Intermediate (vid.) līm. angļu 

valodas kurss, 2001.gadā, 64 ak.st.  

28. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Mākslas terapija, 2001.gadā, 100 stundas 9 mēnešu laikā. 

Metodes: smilšu terapija, mandalas terapija, skiču terapija, 

pasaku terapija. 

Apmācības vadītāja: Sanktpēterburgas Humanitārās 

akadēmijas docente, Dr.psych. Jeļena Mihailova 

29. Starptautiskais izglītības centrs R&V, angļu valoda 

Elementary līmenī, 2000.gads, 36 stundas. 

30. SIA "Lated"  angļu valoda – iesācējiem, 1993. gadā, 20 

stundas. 

Kursi  

 

1. Latvijas Universitāte. Profesionālās pilnveides kurss 

„Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati‖, 

15.09.2004.-18.05.2005., sert.Nr.0778 

2. Uļjanovskas Valsts I.Uļjanova Pedagoģiskā universitāte  

(Krievija). Kvalifikācijas paaugstināšanas kurss 

„Pedagoģija un psiholoģija (mākslas terapija izglītībā un 

sociālajā darbā)‖, 72 ak.st., 2005.gada maijs, kursa 

vadītāja Dr.paed., profesore Ludmila Ļebedeva 

3. Krievijas Zin.akad. Praktiskās psiholoģijas institūts 

IMATON / Sanktpēterburgas mākslas terapijas asociācija. 

Teorētiskās un praktiskās apmācības pilns kurss mākslas 

terapijā, kas dod tiesības izmantot mākslas terapijas 

tehnikas savā darbā ar citiem. Vad. A.Kopitins. 2003-

2004.g., V pakāpes, pavisam 136 ak. stundas 

4. Rīgas Amatniecības vidusskola. Profesionālās pilnveides 

izglītības programma 30 2190 „Datorgrafika 

māksliniekiem‖, 2003.gadā, 320 stundas 3 mēnešu laikā 

 

Konferences 1. 3.starptautiskā mākslu terapijas vasaras skola (Sigulda – 

Latvija), 21.-22.jūlijs 2009.g. organizē: Latvijas Deju un 
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kustību terapijas asociācija, SIA „Veselības institūts‖   

2. Organizācijas komitejas locekle 

3. 7.starptautiskās mākslas terapijas konferences „Mūsdienu 

mākslu terapija - teorija un prakse" (Cēsis -  Latvija),  17.-

19.jūlijs 2009.g. Latvijas Mākslas terapijas asociācija 

sadarbībā ar citām organizācijām.  

Konferences organizācijas komitejas locekle. 

4. Starptautiska konference „Art for health care‖, Viļľa, 1.-

2.jūnijs, 2009.g. Uzstāšanās ar referātu „Art therapy 

practice in Latvia, in the United Kingdom and in Russia: a 

comparative study‖  

5. 9.biroja vadītāju un sekretāru konference, Rīga, 29.aprīlis, 

2009.g.  Uzstāšanās „Kā saglabāt skaidru galvu pārmaiľu 

laikā: praktiskais stresa menedţments‖  

6. RPIVA Pozitīvās psiholoģijas nedēļa. Rīga, 9.-17.janvāris, 

2009.g. Uzstāšanās 15.janvārī, „Laimīgs cilvēks ir 

atslābinājies cilvēks‖  

7. Latvijas Mākslas terapijas asociācija sadarbībā ar citām 

organizācijām. 6.starptautiskās mākslas terapijas 

konferences „Mūsdienu mākslas terapija - teorija un 

prakse" (Rēzekne, Adamova -  Latvija),  18.-20.jūlijs 

2008.g. 

Konferences rīcības komitejas locekle. 

8. 13th European Conference on Developemental 

Psychology  

Jena (Vācija), 21.-25.augusts 2007 Stenda referāts  Roze, 

J., Zālīte R., Medne K. „The difference between 

personality traits of internet - addictive and non-internet-

addictive youths‖ 

9. Latvijas Mākslas terapijas asociācija sadarbībā ar citām 

organizācijām. 5.starptautiskās mākslas terapijas 

konferences 'Integratīvā mākslas terapija - teorija un 

prakse" (Liepāja, Nīcas pagasts, Latvija),  12.-15.jūlijs 

2007.g. 

1) konferences rīcības komitejas locekle; 

2) stenda referāts "Mākslas terapija neformālajā izglītībā" 

(Art  therapy in in-formal education"). 

10. Гос.учереждение образования «Академия 

последипломного образования», Белоруссия, г.Минск 

IV Республиканский фестиваль практической 

психологии «Арт-терапия в современной 

психологической практике» Piedalīšanās, meistarklases 

vadīšana „Mākslas terapija stresa menedţmenta treniľos‖, 

2006.g. 22.-23.decembris 

11. Rīgas Tehniskās universitātes 47.starpt.zin.konference 

Piedalīšanās, uzstāšanās – „Mākslas terapijas pielietošana: 

inovatīvas metodes darbā ar organizāciju personālu‖ 

2006.g. 12.-14.oktobrī 

12. Latvijas Mākslas terapijas asociācija.  Piedalīšanās, 

uzstāšanās, organizēšana: 4.starptautiskā mākslas terapijas 
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konference, 2006.g. 13.-17. jūlijs. Referāts „Mākslas 

terapija sociālajā darbā‖  

13. Latvijas Universitāte  2006.gada 15.-17 jūnijs VII 

International Baltic Psychology Conference „Baltic 

Psychology in Global Context: Where Do We Stand‖.  

Stenda referāts: Role of internal communication in 

increasing employee‘s loalty in times of change in 

organization    

14. Biznesa augstskola „Turība‖. Piedalīšanās, starptautiskajā 

konferencē „Bizness. Peļľa. Atbildība‖, 2006.gada 

22.februāris.  

15. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola2005.gada novembris. Piedalīšanās, uzstāšanās 

X starptautiskajā kreativitātes konferencē „Kreativitātes 

kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības 

praksē ‖, Vadīšana: Praktiskā darba grupa „Ieskats 

kreativitātes videotreniľā‖  

16. Latvijas Mākslas terapijas asociācija.  Piedalīšanās, 

uzstāšanās, organizēšana: 3.starptautiskā mākslas terapijas 

konference-vasaras skola, 2005.gada 13.-21. jūlijs Referāts 

„Mandalu izmantošana konfliktu risināšanā‖‖  

17. Mākslas skolotāju asociācija  un Daugavpils 

universitāte2005.gada 18.-21.maijs Piedalīšanās, 

uzstāšanās  ar stenda referātu 4.starptautiskajā konferencē 

„Person.Color.Nature.Music‖. Referāts „Life-style 

diferences between Internet-dependent and Non-Internet 

dependent Internet users Age group 20-29‖ ,  

18. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Piedalīšanās un uzstāšanās: RPIVA zinātnisko lasījumu 

vakars J.Indāna piemiľai. Referāta tēma „Dzīves stila 

atšķirības 20-29 gadus veciem interneta atkarīgiem un 

interneta neatkarīgiem interneta lietotājiem‖, 2004.g. 

decembris 

19. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

2004.gada novembris, 8 st..  Piedalīšanās un uzstāšanās IX 

starptautiskajā kreativitātes konferencē „Kreativitātes 

izpēte un atraisīšana‖, Referāts  „Informācijas tehnoloģiju 

nozīme kreativitātes attīstīšanā organizācijās‖ 

20. Latvijas Mākslas terapijas asociācija. Piedalīšanās, 

organizēšana: 2.starptautiskā mākslas terapijas konference, 

2004.gada jūlijs, 16 stundas  .  

21. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Piedalīšanās VIII starptautiskajā kreativitātes konferencē 

„Radošās individualitātes attīstība un struktūra‖, 

2003.gada novembris, 8 stundas 

 

Projekti  1. „Erasmus‖ programmas ietvaros: vieslekcijas  Constantine 

the Philosopher University in Nitra, Faculty of Social 

Science and Health  (Slovak Republic). Lekciju apjoms 6 

ak.st., tēma „Creativity in Public Relation‖. Lekciju 
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klausītāji: ţurnālistikas, mārketinga komunikāciju un 

reklāmas studenti, bakalaura un maģistra līm., kopsummā 

ap 100 klausītāju. Laiks: 2008.g. aprīlis 

2. Banku augstskolas mācību centrs un Latvijas valsts ar Bila 

un Melindas Geitsu fonda atbalstu. Mācību projekts 

„Inovatīvā darbība bibliotēkās", lektore. 2008.g.februāris-

maijs 

3. Ogres rajona Pieaugušo izglītības centrs, „Socrates‖ 

programmas „Grundtvig‖ projekts, kursi sociālā riska 

grupas jauniešiem, projekta dalībniece – 2005.  

4. Latvijas Zinātnes padomes grants, Nr. 03.1018. 

"Interaktīvā psiholoģijas enciklopēdija" – projekta darba 

grupas dalībniece – 2003. 

Publikācijas   1. Ţurnāls „Office Manager‖ Nr.48, februāris 2009 50-53 

Logotips – organizācijas vēstījuma esence 

2. Ţurnāls „Office Manager‖ Nr.46, decembris 2008 54-57 

Krāsu simboliskā valoda: no vilinājuma līdz pat SOS  

3. Ţurnāls „Office Manager‖ Nr.45, novembris 2008 54-57  

Krāsu noslēpumi  

4. „Проблемы и перспективы развития професиональной 

рефлексии педагогов и психологов образовательных 

учреждений» Сбоpник научных трудов. .под 

общ.ред.А.Д.Барбитовой, Р.Р.Загидуллина. 

г.Ульяновск, Россия, 2007. 268 стр.  

5. К.Мартинсоне, Р.Залите «Новая профессия в Латвии: 

арт-терапия в контексте пожизненного образования» 

187-190 

6. Ţurnāls „Office Manager‖ Nr.27, marts 2007 20-24 

Komandas idilliskā dārziľa kopšana 

7. Rīgas Stradiľa universitātes izdotais 5.starptautiskās 

mākslas terapijas konferences „Integratīvā mākslas 

terapija - teorija un prakse" tēţu krājums .  

Rīga, „RSU tipogrāfija". 2007. 78.-79.lpp. 

8. R.Zālīte, A.Upmale, I.Vāverniece, "Mākslas terapija 

neformālajā izglītībā" (Art therapy in in-formal 

education").  

9. „Būvniecības vadības rokasgrāmata‖, autoru kolektīvs  

Rīga,izd „Dienas Bizness‖ 2006.  

Zālīte R., 2.nodaļa „Projekta komandas vadība‖ 

10. Person.Color.Nature.Music. Scientific Articles of the 4th 

International Conference, May 18-21, 2005  

Daugavpils,: „Saule‖, 2005 146-156 

Life-style diferences between Internet-dependent and Non-

Internet dependent Internet users Age group 20-29 

11. Ţurnāls „Psiholoģijas Pasaule‖ 10,2005 60-64 

Mīlestības uguns postošais un dziedinošais spēks 

12. Ţurnāls „Psiholoģijas Pasaule‖ 08,2005 32-35 

Mākslas terapija radošam skatam uz dzīvi 

13. Ţurnāls „Psiholoģijas Pasaule‖ 07, 2005 45-49 

Vai reklāma ir agresīva? 
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14. Ţurnāls „Psiholoģijas Pasaule‖ 04,2005 16-22 

Komandas veidošana – efektīvākam kopdarbam 

15. Ţurnāls „Psiholoģijas Pasaule‖ 03,2005 44-49 

Seksualitāte kā reklāmas virzītājspēks 

16. Ţurnāls „Psiholoģijas Pasaule‖ 01, 2005 47-51 

Sabiedrisko attiecību psiholoģiskie aspekti 

17. Ţurnāls „Psiholoģijas Pasaule‖ 10,2004 22-25 

Mākslas terapija skolā – radošai personības attīstībai 

18. Ţurnāls „Psiholoģijas Pasaule‖ 10, 2004 38-44 

Grupu sociālpsiholoģiskie treniľi – biznesā, skolā, ģimenē 

19. Ţurnāls „Psiholoģijas Pasaule‖ 08, 2004 44-48 

Mākslas terapija Latvijā – gatavojoties lielam lidojumam 

20. Ţurnāls „Psiholoģijas Pasaule‖ 08, 2004 49-54 

Māksla kā terapija un dzīvesveids Ziemeļīrijā 

21. Ţurnāla „Bilance‖ ceļvedis Latvijas uzľēmējām „Līdere‖ 

02, 2005 66-68 Stresa savaldīšana 

22. Laikraksts „Izglītība un Kultūra‖ Nr.1 2004 7 

Latvijas zinātne zem Eiropas Savienības lupas 

23. Laikraksts „Izglītība un Kultūra‖ Nr.1 2004 15 

Mākslas terapija palīdz darbā ar skolēniem 

24. Laikraksts „Izglītība un Kultūra‖ Nr.1 2004 15 

Jauns konsultēšanas centrs – treniľam un bezmaksas 

palīdzībai 

25. Laikraksts „Izglītība un Kultūra‖ Nr.9 2004 15 

Virtuālā izglītība Eiropas kontekstā 

26. Laikraksts „Izglītība un Kultūra‖ Nr.12 2004 8 

Oranţais enerģijas lādiľš 

27. Laikraksts «Час» 15 июля 2004 г. 8 Взрослые игры в 

песочнице 

28. Iknedēļas laikraksts «Школьный психолог» (Krievija) 

Nr.38 2004 2-3 Арт-терапия в Латвии: в предчувствии 

высокого полѐта 

29. Ţurnāls "Kapitāls" 2(26) 2000 38-41 

Stress – no pozitīva stimula līdz kuľģa čūlai 

30. Ţurnāls "Kapitāls" 8 (32) 2000 78-82 

Balss sakari datortīklā – partizānu tehnoloģija rītdienai 

31. Ţurnāls "Kapitāls" 5(53) 2002 76-80 

Virtuāli saplānotais ceļojums: Grieķijas realitāte 

32. Ţurnāls "Kapitāls" 10 (58) 2002 64-67 

Attālinātais darbs – klupšanas akmeľus gludinot 

33. Ţurnāls "Kapitāls" 3 (63) 2003 58-60 

Kamēr tevis nebija internetā… 

34. Ţurnāls "Kapitāls" 5 (65) 2003 48-51 

Mājas lapa: biznesa rīks vai piektais ritenis 

35. Ţurnāls "Kapitāls" 7 (67) 2003 60-63 Tīmekļa upuri 

36. Ţurnāls "Kapitāls" 9 (69) 2003 64-67 

Biznesam neesot tautības... Bet mums? 

2009.gada 15.decembrī   
datums  paraksts 
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19. pielikums. Studiju programmas studiju kursu apraksti 
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Vispārizglītojošie studiju kursi 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts:rpiva@rpiva.lv 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Vadībzinātľu  katedras sēdē 

2009. gada  28. decembrī, prot. Nr. 4 

Kat. vad.: Ivars Muzis 

 
 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Lietišķā komunikācija un etiķete 

Business Communication and etiquette 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  
Personāla vadība, Menedţmenta pamati, Personības 

psiholoģija, Latviešu valodas kultūras jautājumi 

 

Studiju kursa autors – M.psych. Anda Kauliľa 

 

Studiju kursa docētāji – M.psych. Anda Kauliľa, Mg.sc.soc Velga Simsone 

 

Studiju kursa mērķis - sniegt studentiem zināšanas un prasmes starppersonu komunikācijas 

veidošanā un lietišķajā etiķetē, attīstīt prasmi sagatavot un vadīt prezentācijas, prezentēt sevi, 

sadarboties ar partneriem darba vidē, pilnveidot prasmi pielietot iegūtās zināšanas praksē, tādejādi 

veicinot  personāla vadītāja, organizatorisko un komunikatīvo kompetenču attīstību. 
 

Plānotais rezultāts – studenti zina komunikācijas un etiķetes galvenajās prasības, izprot protokola, 

lietišķā ģērbšanās un izturēšanās stila būtību; studentiem ir attīstītas lietišķās etiķetes izmantošanas 

prasmes prezentāciju veidošanā; students prot prezentēt sevi atbilstoši lietišķai situācijai.  Kursā 

iegūtais zināšanu un prasmju kopums atbilst iegūstamās profesijas standartam (prast pieľemt 

lēmumus, argumentēti izteikt savu viedokli, sadarboties ar vadību, darbiniekiem klientiem, valsts 

un sabiedriskajām institūcijām) un dod iespēju izmantot tās praktiskā darbā. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums: 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna  

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Komunikācijas jēdziens, loma, elementi, 

kulturālas uzvedības priekšnoteikumi. 
 2 1 

2.  Starppersonu komunikācija. 
Verbālā komunikācija. Mutiskā, rakstiskā 

komunikācija: tonis, intonācija, stils. 
Neverbālā komunikācija. Ķermeľa valoda: 

ţesti, pozas, krāsas, smarţas, distance, telpu 

iekārtojums. 

 2 2 

3.  Pirmais iespaids, tā veidošanās  2 3 
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mehānismi, noturīgums un sekas. 

4.  Sasveicināšanās- uzruna, iepazīšanās, 

atvadīšanās. 

 1 4 

5.  Vizītkarte.  2 5 

6.  Cilvēku izturēšanās komunikācijas procesā. 
Klausīšanās un neklausīšanās iemesli. 
Psiholoģiskās barjeras komunikācijā, 

informācijas zudumi. 

 2 6 

7.  Komunikācijas loma organizācijā. 
Vertikālā, horizontālā komunikācija 
Iekšējā, ārējā informācijas aprite 
Lietišķās etiķetes nozīme starppersonu 

komunikācijā organizācijā. 

 2 7 

8.  Lietišķās sarunas.  2 8 

9.  Ţestu valoda, nozīme savstarpējās 

attiecībās, ķermeľa neverbālajā valodā 

slēptā informācija.  

 2 9 

10.  Sieviešu un vīriešu lietišķi-profesionālais 

ģērbšanās stils. 

 1 10 

11.  Pārliecināšanas un argumentēšanas metodes. 

Ietekmēšanas veidi. Stereotipu un 

aizspriedumu apzināšanās. 

 2 11 

12.  Prezentēšanas veidi, nosacījumi. Uzstāšanās 

iemaľu veidošana izmantojot daţādus 

tehniskos līdzekļus. Kļūdas prezentācijās. 

 4 12 

13.  Sanāksmju un darba interviju organizēšanas 

un vadīšanas nosacījumi. Sanāksmju un 

interviju ilgums, vieta, laiks. Psiholoģiskā 

mikroklimata veidošana sanāksmēs un darba 

intervijās. 

 2 13 

14.  Darba interviju plānošana, jautājumu izvēle, 

telpu iekārtojums, noformējums. Saskarsmes 

principi un  ētikas ievērošanas nosacījumi 

interviju laikā. 

 2 14 

15.  Sabiedrisko attiecību būtība, jēdziens, 

attiecību plānošana 
 2 15 

16.  Ielūgumi.  1 18 

17.  Vizītē- viesu sagaidīšana un uzľemšana.  1 18 

18.  Gaitas un stājas etiķete.  1 18 

19.  Galda un ēšanas kultūra.   1 18 

  KOPĀ 32  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbu tēmas 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Komunikācijas veidu izpratne, raksturojums, 

pielietošanas iespējas. 
Kontroldarbs 

2.  Informācijas uztveres iespējas komunikācijas 

procesā. 
Kontroldarbs 

3.  Pirmā iespaida veidošanas nosacījumi. Lomu spēles 

4.  Sasveicināšanās pamatprincipi, noteikumi. Situāciju analīze 

5.  Vizītkaršu noformēšana. Praktiskais darbs 
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6.  Psiholoģisko barjeru apzināšanās un 

novēršanas iespējas komunikācijā. 
Situāciju analīze grupās, darba 

aizstāvēšana 

7.  Uzvedības kultūra, etiķete. Kontroldarbs 

8.  Lietišķu sarunu veidošana. Situāciju analīze 

9.  Ţestu nozīme savstarpējā saskarsmē, ţestu 

etiķete. 

Lomu spēles 

10.  Etiķetes noteikumi apģērbā. Videomateriāla analīze 

11.  Argumentēšanas metodes, to pielietojums. Lomu spēles 

12.  Prezentācijas sagatavošana, prezentēšana. Darba aizstāvēšana 

13.  Sanāksmes modelēšana (sagatavošana, 

organizēšana, reglamenta izstrāde). 
Grupu darbs – lomu spēle 

„Sanāksmes modelēšana‖; rakstiski - 

reglamenta izstrāde 

14.  Darba intervijas jautājumu izstrāde, intervijas 

modelēšana. 
Rakstiski pārbaudei iesniegti darba 

intervijas jautājumi; lomu spēle  

15.  Sabiedrisko attiecību nozīme uzľēmumā. Kontroldarbs – situāciju analīze  

16.  Ielūgumu rakstīšana, viesu sagaidīšanas 

nosacījumi, viesību veidi. 

Galda klāšana, apkalpošana. 

Kontroldarbs 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens. 

 

Prasības studiju kursa apguvei  -nepieciešams apmeklēt vismaz 75% no lekcijām, izstrādāt 

praktiskos darbus, piedalīties semināros, nokārtot eksāmenu. 

*Par katru kontroldarbu var saľemt 1 punktu (max. 5 punkti), eksāmens tiek vērtēts sekojoši: testā 

par katru precīzi atbildētu jautājumu var saľemt 0,5 punktus (max. 4 punkti). Par papildus darbu 

ārpus programmas var iegūt vēl papildus punktu un, nobeidzot studiju kursu, saľemt augstāko 

vērtējumu - 10 balles. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, semināri, lomu spēles, patstāvīgie darbi, 

modelēšana, prezentācijas, situāciju un videomateriāla analīze. 

 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra 

 

1.  Bišofa A., Bišofs K .-Sevis menedţments.- R.:Balta eko, 2002. 

2.  Čakrāne Z., Ģingule M. Ceļā uz lietišķajiem rakstiem.-R:. Pētergailis,  2003. 

3.  Dubkevičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete.- R. Jumava. 2003. 

4.  Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. R.: Zvaigzne ABC, 2007. 

5.  Lasila S. Jaunā zelta uzvedības grāmata.R:.Sprīdītis,1994. 

6.  Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. R.:Zvaigzne ABC, 2005. 

7.  Fraser P, Seitel. The Practice of Public Relations, 9th Edhion. - ,,PrenticeHall‖, 2003. 
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Papildliteratūra 

1.  Dīns F. Lietišķā etiķete Eiropā. R.: Zvaigzne ABC, 2005. 

2.  Edmillers A. Vilhems T. Manipulēšana - R.: BALTA eko, 2004. 

3.  Kincāns V. Etiķete.R.: Biznesa partneri, 2003. 

4.  Hindls T. Prasme uzstāties. .- R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

5.  Hodţsone Dţ. Līdzvērtīgs sarunu partneris. - R:. Biznesa augstskola Turība, 

Rīga.2001. 

6.  Hovermane K. Labāka par jebkuru vīrieti. – R.: apgāds „Alberts‖, 2000. 

7.  Hanišs H. Galda kultūra. – R.: Jumava, 2000. 

8.  Grebzdes M. Pareizais tonis. 1. un 2. daļa redakcijā, Rīga 1937. 

9.  Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība.-R:. Biznesa augstskola Turība, Rīga.2002. 

10.  Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti.-R:.A/S Baltijas tranzītu banka,  

1994. 

11.  Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. R.: Zvaigznes ABC, 2003. 

12.  Nelke K. Prezentēšana.- R.:Balta eko, 2003. 

13.  Odiľa A. Protokols. R: Zelta grauds. 2003. 

14.  Pischel S. Business correspodence. Darījumu korospodence. R:. Zvaigzne ABC, 2000. 

15.  Teilore R Pārveido sevi .-R:. Pētergailis, 2002. 

16.  Theaker A. Public Relations Handbook (Media Practice).- ,,Routledge, an imprint of 

Tavlor & Francis Books Lt", 2001. 

17.  Почепцов Т. Имиджелогия. – Ваклуг, 2001. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 
 

APSTIPRINĀTS 

Vispārējās pedagoģijas katedras sēdē 

2009. gada 24. novembrī, prot Nr. 6 

Kat. vad.: Inese Jurgena 

 
 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Loģika 

Logic 

Studiju programmas nosaukums 

 
Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Vēlamas priekšzināšanas filozofijā 

 

Studiju kursa autors - Dr. philos. doc. Oļegs Pavlovs 

 

Studiju kursa docētājs - Dr. philos. doc. Oļegs Pavlovs 

 

Studiju kursa mērķis - veidot kultūras pieredzē balstītas pareizas domāšanas prasmes, veicināt 

domāšanas mērķtiecību un patstāvību, kas palīdzētu efektīvi risināt personāla vadības aktuālos un 

stratēģiskos jautājumus. 

 

Plānotais rezultāts –: 

 students prot korekti definēt un lietot ikdienas un zinātniskos terminus; 

 students spēj novērot, analizēt un izdarīt loģiskus secinājumus;  

 students ir apguvis pareizas domāšanas kārtulas, kas brīdina no iespējamām 

domāšanas kļūdām; 

 students var patstāvīgi domāt, labi argumentēt savu viedokli.  

 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Domāšanas loģiskās formas  2  

2.  Jēdziens . Operācijas ar jēdzieniem  2 1. 

3.  Spriedumu loģika.   2 2. 

4.  Loģikas pamatlikumi  2 3. 

5.  Loģiskais kvadrāts un tā kārtulas  2  

6.  Slēdzienu loģika.  2 4. 

7.  Slēdzienu kārtulas  2 5. 

8.  Argumentācija. Disputs.  2  

Kopā 16  
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Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Loģiskās domāšanas kārtulas Kontroldarbi 

2.  Patstāvīgais darbs loģikā Aizstāvēt rakstisko kontroldarbu 

3.  Kontroltests par visu kursu Rakstveidā 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens. 

Prasības studiju kursa apguvei – kontroldarbu  kvalitāte veido 50% no kopējā vērtējuma. Otru 

daļu veido zināšanas, kas tiek pārbaudītas eksāmenā testa veidā par visu studiju  kursu.  

 

Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, patstāvīgie darbi. 

  

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Ľikiforovs V., Boļšakovs I. (2008), Loģika. Lekciju kursa konspekts un 

kontroluzdevumi neklātienes  un tālmācības  studentiem. Rīga, Starptautiskā Baltijas 

akadēmija. 

2.  Vedins I. (2009) Loģika. Rīga, Avots. 

3.  Vilks A. (2003) Ievads loģikā. Rīga, RaKa.  

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Ivins A. (1990) Pareizas domāšanas māksla. Rīga, Avots. 

2.  Loģika.(2004. – 2006.) Tālmācības studiju kurss,  1. un 2. Sējumi. Rīga, Biznesa 

Vadības koledţa. 

3.  Korkla. V. sast. (1999) Uzdevumu krājums loģikā. Rēzekne. 

4.  Veits, Dz.P. (2000) Loģika. Mācību līdzeklis studentiem loģikā. Jelgava, LLU.  

5.  Viļumsons G., Bērztīsa B. uc. (2000) Loģika vidusskolai. Eksperimentālā mācību 

grāmata. Rīga, RaKa. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Vispārējās pedagoģijas katedras sēdē 

2009. gada 24. novembrī., prot Nr. 6 

Kat. vad.: Inese Jurgena 

 
 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Filozofijas pamati  

Elementary Philosophy 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Vēlamas vidusskolas priekšzināšanas 

 

Studiju kursa autors - Dr. philos. doc. Oļegs Pavlovs 

 

Studiju kursa docētājs -  Dr. philos. doc. Oļegs Pavlovs,  

 Asoc.prof. Dr. paed. Beatrise Garjāne 

 

Studiju kursa mērķis – izmantojot bagāto pasaules filozofisko mantojumu, padarīt studentiem 

viľu dzīves eksistenciālo izjūtu mērķtiecīgāku un pasaules uzskatu apzinātāku, sekmēt viľu 

veidošanos par tolerantiem, pasauli, sabiedrību un sevi saprotošiem speciālistiem, kas pratīs 

izmantot filozofiski kritisko domāšanu. 

 

Plānotais rezultāts – students apzinās cilvēka intelekta un vērtību orientācijas attīstības vispārējās 

filozofiskās likumsakarībās, prot tās izmantot personāla vadīšanas problēmu risināšanā. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Filozofiskās domāšanas funkcijas un 

metodoloģija 

 2  

2.  Filozofijas vēsture no pirmsākumiem līdz 

Jaunajiem laikiem 

 2 1. 

3.  Jauno laiku filozofija  2 2. 

4.  Vācu klasiskā filozofija  2 3. 

5.  XX gs. filozofija  2  

6.  Cilvēka eksistenciālās vērtības.  2 4. 

7.  Filozofiskās domāšanas kategorijas  2 5. 

8.  Mūsdienu civilizācijas filozofiskās problēmas   2  

KOPĀ 16 
 

Patstāvīgā darba plānojums 
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Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Kontroldarbi filozofijas vēsturē Kontroldarbi 

2.  Kontroltests par visu kursu Rakstiska ziľojuma aizstāvēšana  

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – kontroldarbu  kvalitāte veido 50% no kopējā vērtējuma. Otru 

daļu veido eksāmenā testa veidā pārbaudītās zināšanas. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, patstāvīgie darbi. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra 

1.  V.Cers. R. sast.(2000), Filozofija tekstu fragmentos. RPIVA. 

2.  Kūle M., Kūlis R. (1996), Filosofija. Rīga, Zvaigzne ABC.  

3.  Rubene M. ( 1995), No tagadnes uz tagadni. Rīga, Avots 

4.  Vilks A.  (2000), Filozofija  Latvijā / Antoloģija. Rīga, RaKa. 

 

Papildus literatūra, periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Beringers M. (1995), as ir filozofija. Lielvārde.  

2.  Gādamers H. (1999), aisnība un metode. Rīga, Zvaigzne ABC 

3.  Heidegers M. ( 1998), alkas ceļi. Rīga, Zvaigzne ABC 

4.  Jasperss K. (2003), Ievads filozofijā. Rīga, Zvaigzne ABC 

5.  Mauriľa Z. ( 1990), Uzdrīkstēšanās. Izlase. Rīga, Jumava 

6.  Pavlovs O. ( 2002), Filozofijas pamati. Izdales mater. Rīga, Latvijas Nacionālā 

Aizsardzības akadēmija 

7.  Rasels B. (2008), Filosofijas problēmas. Rīga Zinātne ABC 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Valodu  katedras sēdē 

2008. gada 27.oktobrī  

Kat. vad. Diāna Liepa 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Latviešu valodas kultūras jautājumi 
Issuesof the Cultureof the Latvian language 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī 

 

Studiju kursa autors (i) – Dr. philol. V. Kuzina 

 

Studiju kursa docētāji – Dr.paed. Beatrise Garjāne, Dr. habil philol, prof. Dace Markus 

 

Studiju kursa mērķis - palīdzēt topošajiem personāla vadītājiem apzināties valodas kultūras 

nozīmi indivīda un sabiedrības saskarsmē, pilnīgojot teorētiskās zināšanas un prasmes lietot 

valodas izteiksmes līdzekļus mutvārdos un rakstos atbilstoši literārās valodas normām. 

 

Plānotais rezultāts – studentam ir zināšanas par valodas funkcijām un saziľas līdzekļiem, students 

prot tās izmantot daudzveidīgās saziľas situācijās uzľēmumā (iestādē, organizācijā u.c.), students 

var izmantot valodas prasmes lietišķos rakstos, var  rediģēt tekstu atbilstoši literārās valodas 

normām. 

 

Kompetences - gūs priekšstatu par valodas līdzekļiem un pratīs tos pielietot praksē. Pratīs sastādīt 

rakstiskus ziľojumus, protokolus un citus dokumentus. Pratīs atrast un analizēt nepieciešamo 

informāciju, izzināt valstu pieredzi, plānot savu un komandas darbu. 

 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. 

p. k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 

uzdevuma Nr. 
Pilna 

laika 

studijās 

Nepilna 

laika 

studijās 

1.  Valodas kultūras jēdziens 

Valodas kultūras līmeľi 

 1 1. 

2.  Valodas kultūras pazīmes  1 2. 

3.  Valodas galvenās funkcijas  1 3. 

4.  Valodas līdzekļu paralēlismi  2 4. 

5.  Valodas kultūra un valodas stili  2 5. 

6.  Stilu klasifikācija, to galvenās pazīmes. 

Zinātniskās valodas stils. Populāri 

zinātniskās valodas stils. 

 2 6. 

7.  Lietišķo rakstu valodas stils.  2 7. 
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8.  Valodas kultūra un neliterārā leksika  1 8. 

9.  Interferences jēdziena izpratne 

Izplatītākās kļūdas mutvārdos un rakstos 

 2 9. 

10.  Teksts kā saziľas vienība. Teksta pazīmes. 

Tekstveide. Teksta rediģēšana 

 2 10. 

 
KOPĀ 

 
16 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Valodas kultūras jēdziens 

Valodas kultūras līmeľi 

Diskusija 

2.  Valodas kultūras pazīmes Diskusija 

3.  Valodas galvenās funkcijas Ziľojums 

4.  Valodas līdzekļu paralēlismi Grupu darbs (testi un to pārbaude) 

5.  Valodas kultūra un valodas stili Diskusija 

6.  Stilu klasifikācija, to galvenās pazīmes. 

Zinātniskās valodas stils. Populāri 

zinātniskās valodas stils. 

Ziľojums 

7.  Lietišķo rakstu valodas stils. Dokumentu izveide un pārbaude 

8.  Valodas kultūra un neliterārā leksika Referātu prezentācija 

9.  Interferences jēdziena izpratne 

Izplatītākās kļūdas mutvārdos un rakstos 

Kartotēkas izveide un pārbaude 

10.  Teksts kā saziľas vienība. Teksta pazīmes. 

Tekstveide. Teksta rediģēšana 

Analīze un vērtēšana. Portfolio. 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar vērtējumu. 

 

Prasības studiju kursa apguvei - regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās - 20%, 

patstāvīgo darbu izpilde - 20%, gala pārbaudījums - 60%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, diskusija, argumentācija.  

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Endzelīns J. Daţādas valodas kļūdas. Darbu izlase. 3.sējums. – Rīga: Zinātne, 1980. 

2.daļa. 

2.  D. Nītiľa, Moderna cilvēka valoda, R.: VVA, 2004 

3.  Lauze L. Ikdienas saziľa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. Liepāja: LPA, 2004 

4.  Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1993. 

5.  Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā. – Rīga: Zvaigzne, 2002. 

6.  Guļevska D., Miķelsone A., Porīte T. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas 

rokasgrāmata. Rīga: 2002. 

 

 

Papildliteratūra 

1.  
Īpašvārdu rakstība. Latviešu valodas ekspertu komisija. I.Druvietes vad. – Rīga: LR 

Valsts valodas centrs, 1998. 
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2.  Laua A. Latviešu leksikoloģija. – Rīga: Zvaigzne, 1981. 

3.  Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. – Rīga: Zvaigzne, 1980. 

4.  
Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. / A.Blinkena, 

O.Bušs, I.Druviete u.c. – Rīga: LR Valsts valodas centrs, 1999. 

5.  Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – Rīga: Zvaigzne, 1995. 

6.  Skujiľa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 

7.  Ceplītis L., Ceplīte B. Latviešu valodas praktiskā gramatika. – Rīga, 1991. 

8.  Koluţa R. Tā vai šitā. Rīga, 2004. 

9.  Blinkena A. Latviešu interpunkcija. – Rīga: Zvaigzne, 1969. 

10.  Muiţniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. – Rīga: Rasa ABC, 2002. 

11.  Bankavs A. Saīsinājumi. – Rīga: Avots, 1984. 

12.  Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. – Rīga: Avots, 1995. 

13.  Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga: Avots, 1965. u.c. turpmākie izdevumi. 

14.  Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. – Rīga: Zvaigzne, 1977. 

15.  
Lunt. H. N. Communication Skills in Modern Language at School and Higher Education. 

– London: CILT, 1982. 

16.  
Таузенбас К. Культура языковой коммуникации.// Новое в зарубежной 

лингвистике. - Москва: 1988. Вып. XX, стр. 296. – 306. 

17.  Bankavs A. Latviešu valodas saīsinājumu īsa vārdnīca. Rīga, 2002. 

18.  Kļaviľa S. Valodas daba. Rīga: Lielvārds, 1997. 

19.  Latviešu literārās valodas vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1. – 8. sējums 

20.  Valodas aktualitātes. Rīga: Zinātne (6 rakstu krājumi). 

21.  Valodas prakse: Vērojumi un ieteikumi. Nr. 1, 2005 u.c.  

22.  Kalnača A. Morfēmika un morfoloģija. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2004 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Normatīvie akti. http://www.vvk.lv 

2.  www.valodaskultura.lv 

3.  Latviešu valodas institūts. // http://www.lza.lv 

4.  Linguistica Lettica. Rīga: LVI ţurnāli. 

5.  Terminoloģijas jaunumi. Rīga, 2002, Nr.1 u.c ţurnāli 

 

http://www.vvk.lv/
http://www.lza.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2009. gada 14.decembrī, prot Nr. 3 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa - Kapele  

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Sociālpsiholoģiskais treniľš 

Socialpsychological Training 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 

 

Studiju kursa autors (i) - Mag.psych. Anda Kauliľa  

 

Studiju kursa docētāji - Mag.psych. Anda Kauliľa  

 

Studiju kursa mērķis - pilnveidot studējošo prasmes un iemaľas pozitīvas saskarsmes un 

komunikācijas procesa veidošanā, attīstot prasmi strādāt psiholoģiski sareţģītās situācijās, atpazīt 

un risināt konfliktus, strādāt grupā, uzklausīt citus un argumentēti izteikt savu viedokli. 

 

Plānotais rezultāts – students izpratīs saskarsmes treniľa nozīmi, individuālā praktiskā pieredzē 

iegūs zināšanas par komunikācijas un saskarsmes barjerām, pratīs izmantot  pozitīvas saskarsmes 

pamatelementus, apzināsies  sev raksturīgos individuālās saskarsmes un komunikācijas veidus, 

pratīs argumentēti izteikt savu viedokli.  

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums  

 

Nr. 

p. k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna  

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Aktīvās klausīšanās paľēmieni   2 1. 

2.  Jautājumu uzdošanas tehnikas  4 2. 

3.  Sarunas vadīšanas paľēmieni  2 3. 

4.  Lomas un pozīcijas saskarsmē 

 

 2 4. 

5.  Neverbālā komunikācija  2 5. 

6.  Psiholoģiskās barjeras saskarsmē  4 6. 

 
KOPĀ 

 
16 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 
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forma 

1.  Vizuālās, audiālās un verbālās sensitivitātes 

attīstības vingrinājumi 

Darbs grupā, pāros, mutiska refleksija 

2.  Atvērto un slēgto jautājumu izmantošana, 

provokatorisku jautājumu uzdošana un 

atbilţu atrašana, jautājumi klienta sūdzību 

gadījumā, jautājumi agresīvam klientam 

Darbs pāros, lomu spēle („Neapmierinātais 

klients‖), mutiska refleksija 

3.  Iepazīšanās saruna, pārliecināšanas saruna, 

saruna, kurā jāsaka „nē‖, psiholoģiska 

uzbrukuma atvairīšanas saruna 

Darbs grupās – lomu spēles, videomateriāla 

analīze, mutiska refleksija.  

4.  Personīgā Ego stāvokļa atklāšana - 

zīmējums 

Mutiska refleksija 

5.  Neverbālās komunikācijas adekvātuma 

analīze 

Videomateriāla analīze 

6.  Uztveres barjeru, vērtību, interešu barjeru 

atklāšana situācijā  

Lomu spēles 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite bez atzīmes. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – piedalīšanās visās nodarbībās – 50%; patstāvīgo darbu izpilde – 

50%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- diskusijas, lomu spēles, mutiska refleksija, radoši 

uzdevumi (zīmējums), videomateriāla analīze, projekts. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Reľģe V. Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 2004.  

2.  Dţeimsa M., Dţongvorda D. Dzimis, lai uzvarētu. Rīga: Elpa, 1995. 

3.  Fišers R., Ūrijs V. Petons B. Prasme vienoties. R.: SIA "Jāľa Rozes apgāds", 2002. 

4.  Intergroup process (ed. Brown R., Gaertner S. Blackwel Publishing, 2003. 

5.  Большаков В. Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения.- СПб., 1996. 

6.  Смит Г. Тренинг прогнозирования поведения. Тренинг сензитивности. С-П: ПЕР СЕ, 

2001. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts :rpiva@rpiva.lv 
 

 

APSTIPRINĀTS 

Uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2009. gada 14. decembrī,  Prot. Nr 9. 

Kat. vad. Jānis Virţbickis 
 

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
Socioloģija 

Sociology 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

 

Studiju kursa autors  –  lektore, Mg.sc.soc. Inese Paberza 

 

Studiju kursa docētāji –  lektore, Mg.sc.soc. Inese Paberza 

 

Studiju kursa mērķis – sniegt zināšanas aktuālās likumsakarībās  sabiedrības un sociālo institūtu 

darbībā, tās  pārvaldes risinājumiem, attīstīt prasmi šādā kontekstā analizēt organizācijas darbību, 

identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus. 

 

Plānotais rezultāts – students izpratīs par socioloģijas būtību, tās ietekmi uz personāla vadības 

zinātnes attīstību, principiem, sabiedrības lomu personības veidošanas procesā, varēs veikt 

sabiedrībā notiekošo procesu analīzi un pieľemt adekvātu lēmumu pieľemšanu atbilstoši situācijas 

izmaiľām. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Socioloģija kā zinātne. Mūsdienu socioloģijas 

teorijas. 

 1  

2.  Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības 

metodes. 

 2  

3.  Vara. 

3.1. Vara un sabiedrības horizontālās 

sakārtotības attiecības. 

3.2. Sabiedrības pārvalde un birokrātija. 

 1  
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4.  Sociālā stratifikācija. 

4.1. Sociālās nevienlīdzības izpausmes 

sociālajā stratifikācijā. 

4.2.  Modernās sabiedrības sociālas 

stratifikācijas izpratne. 

 1  

5.  Darbs kā sabiedrības eksistences forma.  2 1. 

6.  Korporatīvā sociālā atbildība. 

6.1. Cilvēkresursi. 

6.2. Darba un dzīves līdzsvars. 

6.3. Citas fundamentālas tiesības darbā. 

6.4. Apkārtējās vides problēmas. 

6.5. Sabiedriskā drošība un veselība (ieskaitot 

produktu drošību). 

6.6. Rentabilitāte un produktivitāte. 

 3  

7.  Sociālā mobilitāte.  1  

8.  Sabiedrības sociāli demogrāfiskā diferenciācija 

8.1. dzimumu nevienlīdzības socioloģiskais 

skatījums 

8.2. etnisko attiecību socioloģiskais skatījums 

8.3. cilvēka dzīves vecumposmu diferenciācija 

 2  

9.  Deviantā uzvedība un sociālā kontrole.  1  

10.  Vispārējās izmaiľas sabiedrībā 21. gadsimta 

sākumā. 

10.1. Gimene kā sociālais institūts. 

10.2. Izglītība kā sociālais institūts. 

10.3. Teoloģija kā sociālais institūts. 

 

 2  

 Kopā:  16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1.  Darbs kā sabiedrības eksistences forma. K. 

Marksa, E. Dirkema, M.Vēbera 

apcerējumi. 

Referāts 

Prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: 4 varianti, katrā variantā 10 jautājumi, kuri 

risināmi, izmantojot iegūtās zināšanas un analītiskās prasmes.  

 

Prasības studiju kursa apguvei – darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 40% - jāatrisina 

patstāvīgi visi uzdevumi par tematiem, kas norādīti programmā, eksāmens – teorētiskie jautājumi 

un uzdevumi, līdz 4 stundām – 60%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi: 

referāts, uzdevumu risināšana, literatūras un avotu studijas, prezentācijas. 

 

Temati studentu pētnieciskajam darbam: 

1. Sabiedrība kā sociāla sistēma, problēmas un perspektīves. 

2. Vadītāja attieksme pret darbinieku iegūto profesionālo izglītību. 

http://www.atlants.lv/referats/vaditaja-attieksme-pret-darbinieku-ieguto-profesio-/702739/
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3. Kvalitatīvās pētniecības metodes. Dziļā intervija, grupu diskusija. 

4. Globalizācija. Globālā stratifikācija. Iedzīvotāji. Vide.  

5. Kvantitatīvās pētniecības metodes. Aptauja. 

6. Karjeras maiľas motivācija un iespējas. 

7. Sociālā nevienlīdzība. Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. 

8. Atsvešināšanās fenomens mūsdienu sabiedrībā. 

9. Korporatīvās sociālās atbildības attīstības perspektīves. 

10. Emīls Dirkheims - darbi un paustie uzskati. 

11. Politikas socioloģiskais aspekts. 

12. Emancipētās sievietes loma mūsdienu sabiedrībā. 

13. Feminisma ietekme uz 20.gadsimta politikas teoriju. 

14. Devianta uzvedība: vardarbība kā novirze socializācijas procesā. 

 

Kursu apgūst latviešu, krievu un angļu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Pētersons Andris, Pavāre Lolita. Korporatīvā sociālā atbildība: Jauns veids kā pelnīt 

vairāk. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. - 192 lpp. 

2.  Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R., Zvaigzne ABC, 2002.- 95 lpp. 

3.  Kons Igors. Personības socioloģija. - Rīga: Liesma, 1969. - 352 lpp. 

 

Papildliteratūra 

1.  Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Учебник. - Москва: Инфра - М, 

2003. - 624 lpp 

2.  Ритцер Джотдж. Современные социологические теории. - 5-е издание. - Санкт - 

Петербург: Питер, 2002. - 688 lpp. 

3.  Зимбардо Филип, Ляйппе Майкл. Социальное влияние. - Санкт - Петербург: 

Питер, 2001. - 448 lpp. 

4.  Peavy Vance R. SocioDynamic Counselling: A practice Approach To Meaning 

making. - USA: Taos Institute, 2004. - 138 lpp. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  Acta Sociologica 

2.  British Journal of Sociology 

3.  Annual Review of Sociology 

4.  http://www.sociologyonline.co.uk/ 

5.  http://soc.pu.ru/materials 

 

http://www.atlants.lv/konspekts/kvalitativas-petniecibas-metodes-dzila-intervija-g-/934461/
http://www.atlants.lv/konspekts/globalizacija-globala-stratifikacija-iedzivotaji-v-/177172/
http://www.atlants.lv/konspekts/kvantitativas-petniecibas-metodes-aptauja/696618/
http://www.atlants.lv/diplomdarbs/karjeras-mainas-motivacija-un-iespejas/910753/
http://www.atlants.lv/konspekts/sociala-nevienlidziba-sociala-stratifikacija-socia-/301201/
http://www.atlants.lv/konspekts/atsvesinasanas-fenomens-musdienu-sabiedriba/603758/
http://www.atlants.lv/konspekts/emils-dirkheims-darbi-un-paustie-uzskati/302941/
http://www.atlants.lv/konspekts/politikas-sociologiskais-aspekts/130578/
http://www.atlants.lv/referats/feminisma-ietekme-uz-20gadsimta-politikas-teoriju/372567/
http://www.atlants.lv/eseja/devianta-uzvediba-vardarbiba-ka-novirze-socializac-/583118/
http://www.sociologyonline.co.uk/
http://soc.pu.ru/materials
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Valodu  katedras sēdē 

2008. gada 27.oktobrī  

Kat. vad. Diāna Liepa 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Angļu valoda profesijā 

English in Profession 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 6 

Kredītpunkti ECTS 9 

Priekšzināšanas  
Angļu valodas prasmes A1 – B1 līmenī atbilstoši 

Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē 

 

Studiju kursa autors (i) – M. Leikarte, Mag. paed. I. Ratniece, Dr. paed. M. Kaltigina 

 

Studiju kursa docētāji – Mag. paed. I. Berga, Mag. paed. I. Ratniece 

 

Studiju kursa mērķis - pilnveidot angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas personāla vadības 

speciālistu profesionālajai attīstībai, izmantojot angļu valodu sadarbībā ar ārzemju partneriem. 

 

Plānotais rezultāts - students varēs sazināties angļu valodā profesionālajā darbībā un B1 līmenī 

atbilstoši Eiropas valodu apguves standartam.  

 

Kompetences - pratīs sastādīt vēstules, elektroniskās un citas, lietišķos tekstus, pratīs atrast un 

analizēt nepieciešamo informāciju, izzināt citu valstu pieredzi, dalīties pieredzē par komandas 

darbu un biznesa plāniem. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 

uzdevuma Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Job description  4 1. 

2.  Interpersonal skills  4 2. 

3.  Job motivation and working conditions  4 3. 

4.  Interviews  4 4. 

5.  Ethics at work  4 5. 

6.  Factors contributing to job satisfaction  4 6. 

7.  Employee resourcing  4 7. 

8.  Human resource planning  4 8. 

9.  SWOT analysis  4 9. 

10.  Cultural stereotypes and human resource 

managers. 

 4 10. 

11.  Management changes  4 11. 

12.  International careers  4 12. 

 KOPĀ  48  
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Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Job description Kopsavilkuma prezentācija, tests/ 

videotests 

2.  Interpersonal skills Kopsavilkuma prezentācija, tests 

3.  Job motivation and working conditions Kopsavilkuma prezentācija, tests/ 

videotests 

4.  Interviews Kopsavilkuma prezentācija, tests 

5.  Ethics at work Kopsavilkuma prezentācija, tests/ 

videotests 

6.  Factors contributing to job satisfaction Kopsavilkuma prezentācija, tests 

7.  Employee resourcing Kopsavilkuma prezentācija, tests/ 

videotests 

8.  Human resource planning Kopsavilkuma prezentācija, tests 

9.  SWOT analysis Kopsavilkuma prezentācija, tests/ 

videotests 

10.  Cultural stereotypes and human resource 

managers. 

Kopsavilkuma prezentācija, tests 

11.  Management changes Kopsavilkuma prezentācija, tests 

12.  International careers Kopsavilkuma prezentācija, tests/ 

videotests 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar vērtējumu, eksāmens. 

 

Prasības studiju kursa apguvei - regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās - 20%, 

patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija paredzētajā laikā - 20%, gala pārbaudījums - 60%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lomu spēles, patstāvīgie darbi, diskusijas, 

prezentācijas, videotesti, datoruzdevumi. 

 

Kursu apgūst angļu valodā. 

 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  T.Trappe, G.Tullis, Intelligent Business (Coursebook), Pearson Education, 2007 

 

Papildliteratūra 

1.  Market Leader. International Management Business English by Adrian Pilbeam Longman, 

2000 

2.  Market leader/ Intermediate business coursebook by David Cotton, Pearson Longman 

2005 

3.  Communication for Business by Shirlay Taylor A Practical approach 3rd edition, 1999 

4.  Simon Sweeney, Professional English Management, Pearson Education, 2002 

5.  D.Cotton, D.Falvey, S.Kent, New Edition Market Leader, Pearson Education,(course 

book) 2005 

6.  Total English, Pearson Longman (Pre-intermediate; intermediate, Upper-

intermediate);2006 

7.  International Express ( New edition) by Liz Taylor, OUP, 2004 

8.  Business Vocabulary in Use by Bill Mascull, Cambridge University Press, 2002. vai 2006 

9.  Commercially Speaking by M. Irvine &M. Cadman, OUP, 2001. 

10.  New Headway by  L.&J. Soars, OUP, 2004 
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11.  The Complete A-Z Business Studies Handbook by David Lines& al., Hodder & 

Stoughton, 2004 

12.  Business English Pair Work by S. Flinders, 1996 

13.  English Vocabulary in Use by Stuart Redman, CUP, 1997 

14.  Keys to Management by David Cotton, Longman, 1999 

15.  In company (Upper intermediate) by M.Powell, Macmillan, 2004 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  www.market-leader.net  

2.  http://www.awl-he.com 

3.  http://culture.coe.int./portfolio/EuropeanLanguagePortfolio ELP The Language Passport 

4.  www.longman.com 

5.  www.CNN.com 

6.  www.esl.-lab.com 

7.  www.economist.com  

8.  Datu bāze APA (atvērt caur mājaslapu) 

 

 

 

 

 

http://www.market-leader.net/
http://www.awl-he.com/
http://culture.coe.int./portfolio/EuropeanLanguagePortfolio
http://www.longman.com/
http://www.cnn.com/
http://www.esl.-lab.com/
http://www.economist.com/
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Nozares teorētiskie pamatkursi 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 
 

 

APSTIPRINĀTS 

Vadībzinātľu  katedras sēdē 

2009. gada  28. decembrī, prot. Nr 4 

Kat. vad.: Ivars Muzis 

 
 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Personāla vadība 

Human Recource management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 10 

Kredītpunkti ECTS 15 

Priekšzināšanas  Lietišķā komunikācija, personāla lietvedība, 

svešvaloda profesijā 

 

Studiju kursa autori –Mg. Sc. soc. Agita Miķelsone, Mg psych. Signe Enkuzena, Mg psych Baiba 

Skrauce 

 

Studiju kursa docētāji - Dr. habil psych., Dr. oec , Māra Vidnere, Mg. Sc. soc. Agita Miķelsone, 

Mg psych. Signe Enkuzena, Mg psych Baiba Skrauce 

 

Studiju kursa mērķis – sniegt zināšanas studentiem par galveno personāla vadības funkciju 

realizēšanu: personāla atlasi, novērtēšanu, apmācību, karjeras plānošanu, motivēšanu un darba 

tiesisko attiecību administrēšanu, kā arī korporatīvās kultūras izpratni un attīstību, pārmaiľu vadību 

un arī personāla vadības efektivitātes novērtēšanu. 

 

Plānotais rezultāts -  

Apgūt specifiskās prasmes, kas definētas 

profesijas standartā 

Vispārināti temati no kursa apraksta satura 

tematiskā plānojuma 

Izprot uzľēmuma darbības kopsakarības Personāla vadība mūsdienu izpratnē 

Personāla vadītāja lomas 

Izprot  īpašnieku intereses un integrēt 

tās uzľēmuma personāla attīstības plānā 

Personāla vadības funkciju ieviešanas principi 

Personāla plānošanas mērķi un uzdevumi 

Amatu apraksti 

Atlase, darbinieku integrēšana 

Prot formulēt personāla vadības mērķus, 

sastādīt personāla attīstības stratēģisko 

plānu 

Svarīgākās personāla vadības funkcijas, mērķi un 

uzdevumi 

Personāla attīstības plānu sastādīšana 

Darbinieku karjeras plānošana 

Prot organizēt un vadīt pārrunas Interviju veidi, struktūra un analīze 

Prot izstrādāt un pielietot personāla 

novērtēšanas sistēmu 

Darbinieku novērtēšana 

Prot izstrādāt un organizēt personāla 

motivācijas paaugstināšanas pasākumus 

Darbinieku motivācijas metodes, teorija un prakse 

Lojalitātes attīstīšana 

 

Kursa saturs 
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Satura tematiskais plānojums 

Nr. 

p. k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Personāla vadības jēdziens 

 

 10 1. 

1.1. Personāla vadības attīstība: 

vēsture un attīstības perspektīvas 

   

1.2. Svarīgākie personāla vadības funkcijas, mērķi 

un uzdevumi  

   

1.3. Personāla vadība mūsdienu izpratnē    

2. Personāla vadības funkciju ieviešanas 

hronoloģiskie principi 

 10 2. 

2.1. Amata apraksti, to izstrāde un ieviešana    

2.2. Amatu aprakstu struktūra    

2.3. Amatu aprakstos iekļaujamā informācija    

3. Personāla plānošana un atlase – situācijas, 

praktiski piemēri  

 14 3.-4. 

3.1. Personāla plānošanas mērķi un uzdevumi    

3.2. Atlases metodes un veidi    

3.3. Intervijas struktūra un analīze    

3.4. Profesionālie un psiholoģiskie testi – to 

izmantošanas priekšrocības un trūkumi 

   

3.5. Darba sludinājums. Kā veidot piesaistošu 

darba sludinājumu 

   

4. Darbinieka integrācija un iekļaušanās 

esošajā kolektīvā 

 8 4. 

4.1. Darbā ievadīšanas mērķi un uzdevumi    

4.2. Jaunā darbinieka veiksmīgas integrācijas 

metodes 

   

5. Darbinieku motivācijas metodes  10 5. 

5.1. Praksē plašāk izmantojamās motivācijas 

metodes 

   

5.2. Monetārā un nemonetārā motivācija    

5.3. Lojalitātes attīstīšana    

6. Mācības (iekšējās mācību programmas , 

ārējās apmācības) 

 10 6. 

6.1. Mācību procesa vadīšana uzľēmumā    

6.2. Apmācības izvērtēšana    

6.3. Iekšējo mācību programmu izstrāde     

7. Darbinieka novērtēšana  10  

7.1. Darbinieka novērtēšanas uzdevumi    

7.2. Personāla novērtēšanas anketas    

7.3 Personāla novērtēšanas pamatkritēriji    

8. Darbinieku karjeras plānošana  4 2. 

9. Personāla zinātnes attīstības tendences 

Latvijā un pasaulē  

 4 7. 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 
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Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Eseja :‖Es – nākamais personāla vadītājs‖ Recenzija 

2.  Seminārs par organizācijas kultūru, 

darbinieku lojalitāti, karjeras plānošanas 

tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē 

Publiska uzstāšanās 

Rakstiski darbi 

3.  Personāla plānošana un atlase – situācijas, 

praktiskie piemēri  

Darbs grupās 

4.  Personāla vadības funkciju ieviešanas 

hronoloģiskie principi 

Publiska aizstāvēšana 

5.  Darbinieku motivācijas metodes Seminārs 

6.  Praktiskais uzdevums – sastādīt mācību 

plānu vidējam menedţmenta līmenim 

Publiska aizstāvēšana 

7.  Eseja – Kā es izprotu personāla vadību kā 

zinātni 

Recenzija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens, ieskaites ar atzīmi. 

 

Prasības studiju kursa apguvei - Studentu zināšanas atspoguļo veikti mājas darbi, kas ir obligāta 

vērtējuma sastāvdaļa, dalība semināros un grupu darbs, sava viedokļa paušana un argumentēšanas 

un prezentēšanas prasmes. Kursa nobeigumā - rakstisks eksāmens. Galvenais sekmīguma kritērijs 

ir adekvāta izpratne (pilnīga izpratne 10-8, daļēja izpratne 7-5 un nav izpratnes 4)  par kursa 

ietvaros apgūtajām tēmām, ko var pārbaudīt grupu darba prezentācijās, patstāvīgo darbu saturā un 

ieskaites/ eksāmena darbā. 

Darba rezultāta vērtējums sastāv no: 

20% - lekciju apmeklēšana, 25% -aktīva dalība grupu diskusijās un semināros, 25%- patstāvīgie 

darbi, 30%- ieskaites darbs/eksāmens. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas u.c. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 
 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Ārmstrongs M., Kā kļūt par izcilu menedţeri, Zvaigzne ABC, 2008. 

2.  Armstrong, M. Personnel Management Practice. London, 1996. 

3.  Armstrong,M.,Human resources management, The Bath Press, Bath. 1999. 

4.  Cole, G.A., Personnel management. Theory and Practice.-Second Edition – London, 

1988. 

5.  Dombrovska L.R., Cilvēkresursu kapitāla vadība, Zvaigzne ABC, 2009. 

6.  Dāvidsone G., Organizāciju efektivitātes modelis, ODA, 2008. 

7.  Dessler Gary. Human resource management. - Eleventh Edition. - Upper Saddle River: 

Pearson Education, 2008. 

8.  Ešenvalde I., „Personāla praktiskā vadība‖, Merkūrijs 2003. 

9.  Ešenvalde I., Pārmaiľu vadība, Jāľa Rozes apgāds 2007. 

10.  Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes : Māc. līdz. - Rīga : Merkūrijs, 2008. 

11.  Fisher, C., Schoenfeldt L., Shaw J. Human Resource Management, Boston, 1996. 

12.  Gratone L., Cilvēkresursu stratēģija, Jumava, 2004. 

13.  Monday J.B.&Adams E., Human Resources Management, Prentice – Hall.,2002. 

14.  Vorončuka I. Personāla vadība2000. 

 

Papildliteratūra 
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1.  Boitmane I., Personāla atlase un novērtēšana, SIA Lietišķās informācijas dienests‖, 2006. 

2.  Boitmane I. Veiksmīgas karjeras anatomija. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.  

3.  Belbins, R. Meredits. Jaunās organizācijas  - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009  

4.  Burns, J. Leadership N.Y., 1979. 

5.  Dombrovska Ludmila Rita. Cilvēkresursu kapitāla vadība: teorija un prakse. - Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2009. (Bizness un karjera). 

6.  Edeirs Dţ., Iedvesmojošais līderis, Lietišķās informācijas dienests, 2007. 

7.  Ešenvalde Inese. Pārmaiľu vadība. - Rīga: Jāľa Rozes apgāds, 2007. 

8.  Eggert M.A., „Motivation‖ pocketbook, 2006. 

9.  Essential managers manual, Dorling Kindeseey, 1998. 

10.  Forands, Ilgvars. Palīgs personāla speciālistam  - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2007 

11.  Fleming I., „Developing people‖, pocketbook, 2006. 

12.  Forands I. „Palīgs personāla speciālistam‖ 2007. 

13.  Garleja Rasma. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. - Rīga: RaKa, 2006 

14.  Helers R., Vadībzinības rokasgrāmata, Zvaigzne  

15.  Kehre M. Personālmenedţments uzľēmumā, Turība, 2004. 

16.  Reľģe V., „Mūsdienu organizāciju psiholoģija‖, ‖, Zvaigzne ABC, 2007. 

17.  Spulle Ā.A., Praktiskais personālmenedţments, Rīga, Turība,1998. 

18.  Tompkins J., Human Resource. Management in government., New York, 1995. 

19.  Vīksna A. Personāla vadība, Rīga 1999. 

20.  Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание. Питер. 

2004. 

21.   Кибанов А. Управление персоналом организации. M. Инфра. 2000. 

22.  Коул Дж. Управление персоналом в современных организациях.- Москва: Вершина, 

2004.- 98-99 с. 

23.  Кетрчер Брюс Л., Снаидер Адам. Ваши сотрудники: 30 причин их ненависти к 

руководству. - Москва: Вершина, 2008 

24.  Kамерон К., Куинн Р. Диагностика и изменения организационнои культуры. - Санкт 

- Петербург: Питер, 2001. - 320 lpp. (Теория и практика менеджмента). 

25.  Пелл Артур. Как управлять людьми. - Москва: АСТ;Астрелъ, 2008 

26.  Рудавина Елена, Екомасов Вадим. Книга директора по персоналу: Практические 

рекомендации. - Санкт - Петербург: Питер, 2009. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Ţurnāls ―Biznesa psiholoģija‖ 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA  
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2009. gada 14. decembrī,  prot. Nr 9 

Kat. vad. Jānis Virţbickis 

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Uzľēmējdarbības tiesību pamati 

Instruction to Business Law  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Ekonomikas pamati, Personāla vadība (2 KP), 

Lietvedība personāla vadītāja darbā; studiju kurss 

daļēji balstās uz studentu dzīves pieredzi, esošo 

izpratni par likumdošanu un izziľas vēlmi  

 

Studiju kursa autors (i) – Mag. iur. Uvis Kozlovskis 

 

Studiju kursa docētājs (i) – Mag. iur. Uvis Kozlovskis 

 

Studiju kursa mērķis – ievērojot profesijas standartu, dot topošajiem personāla vadītājiem 

vispārīgu priekšstatu par tiesībām kā sabiedrības fenomenu, tiesību rašanos un attīstību, iepazīstināt 

studentus ar uzľēmējdarbību regulējošām tiesību normām Latvijā, sniegt ieskatu aktuālās 

problēmās personāla vadības jomā atsevišķās tiesību nozarēs, veidot prasmi pielietot iegūtās 

zināšanas praksē. 

 

Plānotais rezultāts – students izprot uzľēmējdarbības tiesiskos pamatus (normatīvo bāzi), apgūvis 

iemaľas, sekot spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanai, pilnveidojis komunikatīvās 

prasmes, studentam ir pamatiemaľas patstāvīgi risināt juridiska rakstura jautājumus, orientējas 

uzľēmējdarbību reglamentējošajās tiesību normās,  prot izteikt un pamatot savu viedokli. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna  

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Tiesību teorijas pamati 

(Tiesību jēdziens. Tiesību normas un to veidi. 

Tiesību avoti. Tiesību sistēma. Tiesību normu 

interpretācija. Tiesību pārkāpums.) 

 3  

2.  Uzľēmējdarbību regulējošās tiesību normas 

(Komercdarbības vispārīgie noteikumi. 

Komercreģistrs. Filiāle, firma, pilnvaras. 

Komersanti, to veidi, dibināšanas, reorganizācijas 

un likvidācijas īpatnības.) 

 5 1. 

3.  Saistītās tiesību nozares 

(Civiltiesības, civilprocess, civiltiesiskā atbildība. 

 8 2. 
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Administratīvās tiesības, administratīvais process. 

Krimināltiesības.) 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Darba tiesību saistība ar uzľēmējdarbību – 

likumdošanas avotu studijas 

Kontroldarbs 

2.  Referāts par izvēlētu tēmu Prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: tests, kas ietver arī 2 situāciju analīzi par 

uzľēmējdarbību regulējošām normām. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – izstrādāti patstāvīgie darbi – 40%,  lekciju apmeklējums – 15%, 

sekmīgi nokārtots eksāmens – 45%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas, avotu studijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga, ―LV‖, 2004. 

2.  Vītiľš V. Vispārējs tiesību pārskats. Rīga, ―Verdikts‖, 1993. 

 

Papildliteratūra 

1.  Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. R., TNA, 2001 

2.  Meļķīsis E. Tiesību normu iztulkošana. R., LU, 2000  

3.  Načisčonis J. Administratīvās tiesības. R., 2002. 

4.  Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats. Rīga, LJB, 1996 

 

Normatīvie akti 

1.  Komerclikums (pieņemts 13.04.2000.g.) 

2.  Komerclikuma spēkā stāšanās likums (pieņemts 20.12.2001.g.) 

3.  Civillikums. IV daļa. Saistību tiesības (spēkā no 01.03.1993.g.) 

4.  Civilprocesa likums (pieņemts 14.10.1998.g.) 

5.  Administratīvā procesa likums (pieņemts 25.10.2001.g.) 

6.  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (pieņemts 07.12.1984.g.) 

7.  Krimināllikums (pieņemts 17.06.1998.g.) 

8.  Latvijas Kriminālprocesa likums (pieņemts 21.04.2005.g.) 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  www.nais.lv  

2.  www.likumi.lv 

3.  www.vestnesis.lv 

4.  www.b2binfo.lv 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA  
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034,e-pasts:rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2009. gada 14. decembrī, prot. Nr 9 

Kat. vad. Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Ekonomika 

Economics 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 4  

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  

Vēlamas priekšzināšanas tirgus ekonomikas un 

tautsaimniecības nosacījumu izpratnē (apgūtas 

vidējās izglītības programma ekonomikas jomās) 

 

Studiju kursa autors  - lektore, Mg.sc.soc. Inese Pabērza 

 

Studiju kursa docētāji – lektore, Mg.sc.soc. Inese Pabērza, Mg. oec Aija Vīgnere, 

Mg.oec.Jānis Bisenieks 

 

Studiju kursa mērķis – sniegt zināšanas aktuālās likumsakarībās, kas saistītas ar saimniecisko 

vienību darbības motivāciju tirgus ekonomikā, veidot izpratni par cēloľsakarībām tautsaimniecības 

līmenī, darba tirgus attīstības tendencēm, starptautisko ekonomisko sakaru veidošanos un ietekmi 

uz tām. 

 

Plānotais rezultāts – izpratne par ekonomikas būtību, saprot ekonomikas darbības  principus, 

ekonomisko resursu ierobeţotību un vajadzību neierobeţoto raksturu, var analizēt darba tirgū 

notiekošos  procesus un pieľemt adekvātu lēmumu atbilstoši situācijas izmaiľām.  

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1.  Ievads ekonomikā. Mikro- un 

Makroekonomikas raksturojums.  

1.1. Resursu ierobeţotība un izvēle.  

1.2. Vajadzības, izvēle un iespēju izmaksas.  

1.3. Ekonomikas pamatproblēmas. 

1.4. Ekonomikas sistēmas. 

 2  

2.  Cena un tirgus. 

2.1. Tirgus veidi. 

2.2. Pieprasījums, to ietekmējošie faktori. 

2.3. Piedāvājums, to ietekmējošie faktori. 

2.4. Piedāvājuma iespējas darba tirgū. 

2.5. Tirgus cenas būtība. 

 4  
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2.6. Elastības jēdziens un aprēķins. 

3.  Ražošana un izmaksas. 

3.1. Raţošanas stadijas. 

3.2. Darba dalīšana. 

3.3. Raţošanas izmaksu veidi. 

3.4. Darba spēka izmaksas. 

3.5. Ienākumi, izmaksas (izdevumi) un 

peļľa vai zaudējumi. 

 4 1. 

4.  Iekšzemes kopprodukts (IK). 

4.1. Iekšzemes kopprodukts (IK), tā 

aprēķina metodes. 

4.2. Nominālais IK un reālais IK, tā 

aprēķināšana. 

4.3. Ekonomikas izaugsme un tās faktori. 

 2  

5.  Bankas un kredīts. 

5.1. Banku sistēma. 

5.2. Naudas piedāvājums. 

5.3. Naudas pieprasījums, naudas 

piedāvājuma regulēšanas iespējas. 

5.4. Kredīts, kredīta veidi. 

 3  

6.  Darba tirgus. 

6.1. Darbaspēka pieprasījums. 

6.2. Bezdarba formas, līmenis, 

ekonomiskās sekas, pilnīga nodarbinātība, 

potenciālais IKP. 

6.3.Valsts loma bezdarba samazināšanā. 

 5 2. 

7.  Inflācija un ekonomikā nestabilitāte. 

7.1. Inflācijas būtība un aprēķināšana. 

7.2. Inflācijas veidi, tās sekas. 

7.3. Ekonomiskās aktivitātes cikls, tā fāzes. 

7.5. Cikliskās attīstības cēloľi. 

7.6. Inflācijas un bezdarba mijiedarbība, 

Filipa līkne, stagflācija.  

 3  

8.  Kopējais pieprasījums un kopējais 

piedāvājums. 

8.1. Kopējais pieprasījums, to ietekmējošie 

faktori. 

8.2. Kopējais piedāvājums, to ietekmējošie 

faktori. 

8.3. Makroekonomiskais līdzsvars. 

 2  
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9.  Valdības uzdevumi un iespējas 

makroekonomiskās stabilitātes 

nodrošināšanā. 

9.1. Fiskālā politika, tās veidi: 

9.1.1. Nodokļu politika, darba aplikšana ar 

nodokļiem. 

9.1.2. Budţeta politika.  

9.2. Monetārā politika, tās veidi. „lētas― un 

„dārgas― naudas politika.  

9.3. Ekonomikas stabilizācija. 

 4  

10.  Starptautiskie ekonomiskie sakari. 

10.1. Valstu absolūtās un salīdzināmās 

priekšrocības. 

10.2. Starptautiskā tirdzniecība, tās ietekme 

uz IK, valsts maksājumu bilance. 

10.3. Ekonomiskā integrācija. 

 3  

 
KOPĀ 

 
32 

 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1.  Raţošana un izmaksas. 

Izmaksu veidi un tās ietekmējošie faktori. 

Uzdevumi 

Situācijas analīze 

2.  Darba tirgus Referāts 

Prezentācija 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: 4 varianti, katrā variantā 10 uzdevumi, kuri 

risināmi, izmantojot iegūtās zināšanas un analītiskās prasmes. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 40% - jāatrisina 

patstāvīgi visi uzdevumi par tematiem, kas norādīti programmā, eksāmens – teorētiskie jautājumi 

un uzdevumi, līdz 4 stundām – 60%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi: 

referāts, uzdevumu risināšana, literatūras un avotu studijas, prezentācijas. 

 

Temati studentu pētnieciskajam darbam  

1. Vajadzību neierobeţotais raksturs un resursu ierobeţotība. 

2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas analīze. 

3. Latvijas darba tirgus pirms un pēc pievienošanās ES . 

4. Arodbiedrības loma darba tirgū. 

5. Darba tirgus problēmas Latvijā. 

6. Darba tirgus Eiropas Savienībā. 

7. Darba tirgus raksturojošo rādītāju apskats Baltijas valstīs. 

8. Vācijas darba tirgus analīze. 

9. Kapitāla loma tautsaimniecības attīstībā. 

10. Nodokļu sistēmas attīstība Latvijā. 

11. Latvijas nodokļu sistēma integrējoties ES. 
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12. Centrālās bankas monetārās politikas ietekme uz iedzīvotāju labklājību. 

13. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (citu nodokļu vai nodevu) Latvijā ietekme uz 

horizontālo taisnīgumu valstī. 

14. Sociālās apdrošināšanas Latvijā ietekme uz demogrāfisko situāciju valstī. 
 

Kursu apgūst latviešu, krievu un angļu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

 

1.  Ekonomikas pamati: Mācību līdzeklis / Mākslinieki A. Ozola - Jaunarāja, J. Jaunarājs. - 

Rīga: Jumava. SIA J.L.V., 2002. - 277 lpp; 

2.  Lībermanis Georgs. Ceļvedis ekonomikā = Ekonomiskās uzvedības un rīcības 

motivācijas mehānisma pamati jeb ievads tirgus saimniecībā. - Trešais papildinātais un 

pārstrādātais izdevums. - Rīga: Kamene, 2002. - 69 lpp; 

3.  Lībermanis Georgs. Mikroekonomika. - Trešais izdevums. - Rīga: Multineo, 2008. - 

380 lpp; 

4.  Šenfelde M., Ľikitina V., Kullesa I. Makroekonomika: Mācību līdzeklis. - Rīga: 

Kamene, 2002. - 158 lpp. 

 

Papildliteratūra 

1.  Uzľēmēja rokasgrāmata / ; sast.Pelše Gundega, Ruperte Indra. - Rīga: Jumava, 2003. - 

359 lpp; 

2.  Gods Uģis. Makroekonomika - 2., papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004. 

- 356 lpp; 

3.  Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. - Rīga: Kamene, 2002. - 132 lpp; 

4.  Козырев Василий. Основы современной экономики: Учебник. - Otrais papildinātais 

un pārstrādātais izdevums. - Москва: Финансы и статистика, 2001. - 432 lpp; 

5.  McConell C. R., Brue S. L. Economics: Principles, Problems and Policies. 17-th 

Edition-McGraw Hill/Irwin, 2005.   -  763 p; 

6.  Samuelson Paul A., Nordhaus William D. Economics. - 17. izdevums. - Boston: Mc 

Graw Hill Irwin, 2001. - 792 lpp; 

7.  Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика: Учебное пособие. - 

Sešpadsmitais izdevums. - Москва:   Издательский дом Вильямс, 2000. -   688 lpp. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Dienas bizness 

2.  Kapitāls 

3.  http.//www.likumi.lv/ 

4.  http.//www.fm.gov.lv/ 

5.  http.//www.vid.gov.lv/ 

6.  http://www.em.gov.lv/ 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA  
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Vadībzinātľu  katedras sēdē 

2009. gada  28. decembrī, prot. Nr 4 

Kat. vad.: Ivars Muzis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Menedžmenta pamati 

Basics in Management 

Studiju programmas nosaukums 

 
Personāla vadība  

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  
Ekonomikas pamati  Personāla vadība  Grāmatvedības 

pamati 

 

Studiju kursa autors (i) - prof., Dr.paed. I.Muzis 

 

Studiju kursa docētājs(i) – prof., Dr.paed. I.Muzis 

 

Studiju kursa mērķis -  sniegt studentiem zināšanas, prasmes un iemaľas menedţmentā un 

veicināt personāla vadītāja organizatorisko un komunikatīvo kompetenču attīstību organizācijas kā 

sistēmas sekmīgas darbības plānošanā un vadībā 

Plānotais rezultāts – Students prot realizēt vadības funkcijas organizācijā, sagatavot un pieľemt 

lēmumus, īstenot organizēšanas un kontroles funkcijas organizācijā, pārzina vadītāja funkcijas  un 

lomas, prot izvērtēt mērķus, veikt organizācijas darbības stratēģisko analīzi, plānošanu un vadību, 

prot iegūt informāciju un to lietderīgi izmantot mērķu īstenošanai, apzinās līdera lomas nozīmību. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1.  Menedţmenta teorija. Menedţmenta 

funkcijas. Menedţeris un vadītājs 

.Menedţmenta līmeľi un prasmes. 

 2  

2.  Menedţmenta teorijas rašanās. 

Menedţmenta skolas. Vadīšana kā process. 

 4  

3.  Organizācijas uzbūve. Iekšējā un ārējā vide. 

Organizācijas struktūra. 

 4  

4.  Vadīšanas vispārējās funkcijas, to kopsakars. 

Pārvaldība un līderības stili. Līderība un tās 

būtība un loma. Līdera tipoloģija. 

 2 1. 

5.  Organizācijas mērķu un plānu sistēma. 

Organizācijas dzīves cikls. 

 4  

6.  Informācija un komunikācija organizācijā. 

Komunikācijas process. Informācijas būtība 

 2  
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lēmuma pieľemšanā. 

7.  Lēmumu pieľemšanas būtība un metodes, 

traucējošie faktori. Lēmumu tipi. 

Modelēšana lēmumu pieľemšanā. 

 4 2. 

8.  Organizācijas motivēšanas modeļi, to 

pielietošana. 

 2  

9.  Vara un autoritāte. Komandas vadība.  2  

10.  Pārmaiľu vadīšana organizācijā. Vadītāja 

darbība pārmaiľu nodrošināšanā. 

Organizācijas kultūra. Vadīšana konfliktu un 

stresa situācijās. 

 6 3. 

 
Kopā:  32  

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbu tēmas 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1 Vadītāju tipi, lomas Kontroldarbs 

2. Lēmumu pieľemšana Darba aizstāvēšana 

3. Informācijas apkopošana un analīze par 

jaunievedumiem pārmaiľu vadībā Latvijā 

un Eiropas Savienībā 

Referāts 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – Kontroldarbs 15% 

 Ieskaite 30% 

 Nodarbību apmeklējums 20% 

 Aktivitāte semināros 35% 

 

Sekmīgi jāuzstājas semināros un jāiegūst pozitīvs vērtējums kontroldarbā un ieskaitē. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Praude  V., Beļčikovs J. Menedţments. Teorija un prakse.-otrais, pārstrādātais 

izdevums- Rīga:.Vaidelote, 2001.-508.lpp. 

2.  Ukolovs V,. Mass A.,Bistrjakovs I. Vadības teorija, R.:Jumava,2006. 

3.  Klauss A., Zinības vadītājam R.: Preses nams 2002 

 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā.: R.:Jumava 2008. 

2.  Edeirs Dţ. Efektīva komunikācija, vissvarīgākā vadības mākslas 

metode.R.:Asja,2007. 

3.  Edeirs Dţ. Efektīvas vadības skola.:Asja 2007. 
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4.  Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. R.:Jumava 2004. 

5.  Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoģija.R.:Jumava,2003. 

6.  Tafinders P Intensīvais līdervadības kurss.: Pētergailis 2004. 

7.  Ruskule S., Muška.A. Vadīšana un vadītājs.-Rīga: KIF Biznesa komplekss,2001.-

120.lpp. 

 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Latvijas likumi – www.likumi.lv 

2.  http://learnmanagement2.com/ 

3.  http://www.managementstyle.net/ 

4.  http://www.wikipedia.com/ 

 

http://www.likumi.lv/
http://learnmanagement2.com/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2009. gada 14.decembrī Prot Nr.3. 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa – Kapele 

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
Sociālā psiholoģija  

Social Psychology  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība  

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas  
Personāla vadība (2 KP), Lietišķā komunikācija un 

etiķete, Filozofijas pamati, Svešvaloda profesijā 

 

Studiju kursa autors (i) - Dr. psych. Anita Lasmane 

 

Studiju kursa docētāji - Dr. psych. Anita Lasmane, Dr. Habil. psych., Dr. Oec. Māra Vidnere, 

Mg. psych. Gundega Kozlova  

 

Studiju kursa mērķis - sniegt studējošiem informāciju par sociālās psiholoģijas pamatjēdzieniem, 

pētījumu metodēm, kas nepieciešamas personāla vadītāja profesionālajā darbībā; veidojot izpratni 

par personības attīstību sociālajā vidē, cilvēka dabu, sociālo uzvedību, attieksmēm, attīstot prasmi 

analizēt cilvēka uzvedības sociālajā vidē apzinātos un neapzinātos faktorus, pieľemt lēmumus par 

cilvēka uzvedības izmaiľām atbilstoši darba vides izmaiľām.  

 

Plānotais rezultāts –  

 pielieto iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas personāla vadībā organizācijā; 

 analizē organizācijas cilvēkresursu attīstības problēmas un izstrādāt to risinājumus; 

 skaidro darbinieku uzvedības apzinātos un neapzinātos faktorus un izstrādāt uzvedības 

izmaiľu risinājumus atbilstoši darba vides situācijai; 

 vada personālu, ievērojot sociālās psiholoģijas atziľas par cilvēka dabu; 

 prot risināt problēmsituācijas. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika  

studijas  

Nepilna 

laika 

studijas  

1.  Sociālās psiholoģijas pielietojuma jomas, saistība 

ar personības psiholoģiju un vadības zinātni; 

sociālās psiholoģijas pētījumu metodes  

 4 1. 

2.  Personība sociālajā vidē (sociālās realitātes 

jēdziens, sociālā konstrukcionisma izpratne, 

personības struktūra (identitāte, motivācijas sfēra, 

emocijas, griba, vērtības), paškoncepcija, 

pašefektivitāte) 

 4 2. 
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3.  Personības attīstības teorijas (psihoanalītiskā, 

kognitīvi biheiviorālā, humānistiskā, eksistenciālā 

pieeja) 

 4 3. 

4.  Sociālie priekšstati, attieksmes, sociālā izziľa 

(problēmu risināšana, kognitīvās kartes), sociālās 

prasmes, sociālā uzvedība organizācijā  

 4 4. 

5.  Stereotipi un aizspriedumi, agresija, tuvība, 

altruisms, tolerance, masu psiholoģija 

 4 5. 

6.  Sociālā psiholoģija grupās: neobiheiviorālā, 

kognitīvā, psihoanalītiskā, interakciju, kritiskās 

analīzes pieeja un to nozīme personāla vadībā 

 4 6. 

 Kopā  24  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studenta patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1.  Sociālās psiholoģijas saistības ar personāla 

vadību analīze – tezaura izveide 

Uzskatāma tezaura prezentācija studiju 

grupā, diskusija 

2.  Personības uzvedību sociālajā vidē 

nosakošie faktori – viena cilvēka 

novērojums un informācijas ieguve, 

izmantojot aptaujas  

Rakstiska iegūtās informācijas analīze, 

mutiska prezentācija, diskusija 

3.  Teoriju salīdzinājums konkrētas darbinieka 

uzvedības cēloľu skaidrojumam un 

prognozēšanai (docētāja sagatavotas 

situācijas) – darbs grupās 

Grupu darba prezentācija 

4.  Pētījumu analīze – viena pētījuma analīze 

atbilstoši docētāja sagatavotajiem tematiem 

Mutiska analīzes prezentācija, parādot 

pētījuma mērķi, metodes, rezultātus, 

rezultātu izmantojuma iespējas personāla 

vadītāja darbā 

5.  Intervija ar vienu personāla vadītāju par 

stereotipiem un aizspriedumiem darba vidē 

Intervijas rezultātu prezentācija studiju grupā 

6.  Grupu darba situācijas analīze, izmantojot 

pieeju salīdzinājumu – darbs grupā 

Situācijas cēloľu un risinājuma prezentācija 

studiju grupā, diskusija 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: eseja „Sociālās psiholoģijas atziľas 

personāla vadībā‖ - rakstiska 5 atziľu analīze, saistot teoriju un praksi.  

 

Prasības studiju kursa apguvei – sekmīga patstāvīgo darbu izpilde 30%: aktivitāte diskusijās – 

30%, eksāmens – 40%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, diskusijas, novērojumi, aptaujas un to 

analīze, teoriju un pētījumu analīze, esejas, situāciju analīze, prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 



334 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Reľģe, V. Sociālā psiholoģija. - Rīga.: Zvaigzne ABC, 2002. 

2.  Personality psychology in the Workplace (ed. Brent W. R., Hogan R.). – Waschington: 

American Psychological Association, 2002. 

3.  Individuality and the Group: Advances in Social Identity (ed. Postmes T., Jetten J.). – 

London: Sage Publication, 2006 

4.  Understanding Research in Personal Relationships (ed. Dragon W., Duck S. – SAGE, 

2005. 

5.  Schneider S.G., Gruman J.A., Couts L.M. Applied Social Psychology: Understanding and 

Addressing Social and Practical Problems. – London: Sage Publication, 2005. 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. – R.: Jumava, 2001. 

2.  Karpova Ā. Personība: teorijas un to radītāji. – R.: Zvaigzne ABC, 1997.  

3.  Psychology of Emotions (ed. Manstead A. S. R.). – SAGE Publication, 2008. 

 

4.  Intergroup process (ed. Brown R., Gaertner S. Blackwel Publishing, 2003. 

5.  Furnham A. The People Business. Psychological Reflections on Management. N.Y.: 

Palgrave Macmillan, 2005. 

6.  Positive psychological Assesment (ed. Lopez S. J., Snyder C. R.). – Waschington: 

American Psychological Association, 2003. 

7.  Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность. Теории, эксперименты, упражнения. – М., 

2001. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  Ţurnāls „Psiholoģijas pasaule‖  

2.  Ţurnāls „Psiholoģija Mums‖ 

3.  Datu bāze: APA PsycNET - atslēgas vārdi: social psychology, personality psychology, 

social constructionism, positive psychology, social behavior, attitude, cognition, trait 

psychology, personality theory, personality structure, personality type.  

4.  Datu bāze: EBSCO HOST - atslēgas vārdi: social psychology, personality psychology, 

social creativity, social identity, social action, streotypes, social behavior,. attitude, 

cognition, self – efficacy, trait psychology.  

5.  Datu bāze: EMERALD - atslēgas vārdi: social psychology, personality psychology, social 

behavior,. attitude, personality structure. 

6.  Datu bāze: SAGE JOURNALS Online - atslēgas vārdi: social psychology, personality 

psychology, social knowing, social representations, self deception,. social behavior, social 

support, multicultural competence, attitude, cognition, common sense, intuation, self – 

efficacy, social intelligence, social violence, self – determination, trait psychology, 

unconscious processes, personality structure, emotion and personality.  
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034,e-pasts:rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Informātikas un dabaszinību katedras sēdē 

2009. gada  21. decembrī , prot.Nr. 4 

Kat. vad.: Juris Porozovs 

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

 

Studiju kursa nosaukums 

Informācijas tehnoloģijas personāla vadības darbā 

Information Technology in Human Recource 

Management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 6 

Kredītpunkti ECTS 10 

Priekšzināšanas  
Nepieciešamas priekšzināšanas vispārējās vidējās 

izglītības informātikas mācību priekšmeta līmenī. 

 

Studiju kursa autors -  Mag.sc.ing. Inese Urpena.  

 

Studiju kursa docētāji -  Mag.sc.ing. Inese Urpena. 

 Mg. sc. soc., lektors Gustavs Elers  

 Mg. sc. soc., lektors Alvis Valdemiers 

 

Studiju kursa mērķis - topošajiem personāla vadītājiem attīstīt informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju prasmes, kurām ir būtiska nozīme iestādes iekšējās un ārējās informācijas aprites 

nodrošināšanā.  

 

Plānotais rezultāts - studentiem sasniedzis tādu IKT izpratnes un praktiskā pielietojuma līmeni, 

kurā dators tiek uztverts un lietots kā līdzeklis veiksmīgā profesionālā darbībā. Studenti spēj sekot 

IKT novitātēm un koordinēt informācijas apmaiľu savas kompetences ietvaros, apgūst racionālas 

un inovatīvas metodes iestādes dokumentu sagatavošanas, glabāšanas un apstrādes procesos. 

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. 

p.k. 
Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Mūsdienu IKT apskats. Datoru 

administrēšanas programmatūra, datu drošība 

un arhivēšanas programmas. 

 2 

 

2.  INTERNET kā informācijas ieguves un 

komunikācijas vide.  4 
 

3.  Lietvedības dokumentu sagatavošana, vienota 

stila noformēšana liela apjoma dokumentiem. 
 4 

 

4.  Veidlapu, formu un seriālo dokumentu 

sagatavošana. 
 6  
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5.  Automatizācija dokumentu noformēšanā 

(autokorekcija, tabulu, attēlu, numerācija, 

satura rādītāja izveidošana). 

 4 1. 

6.  Izklājlapu izmantošana skaitliskas 

informācijas uzkrāšanai, apstrādei un 

rezultātu uzskatāmai attēlošanai. 

 8  

7.  Kopsavilkumu tabulas un datu analīzes 

iespējas izklājlapās. 
 4  

8.  Izpratne par datu bāzes nozīmi iestādes darbā, 

datu bāzes projektēšana. 
 4 2. 

9.  Prezentācijas būtība, tās sagatavošana - 

objektu izvēle, krāsas, skaľas un animācijas 

iespējas. 

 8  

10.  Prezentācijas vienots noformējums un vadības 

iespējas.  4 3. 

 
KOPĀ:  48 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1.  
Datu drošības aspekti, IKT 

pielietojums personāla vadības darbā.  

Individuāls darbs un docētāja vērtējums, 

saziľai izmantojot e-pastu. 

2.  
Resursu uzskaites datu bāzes izveide 

un pielietojuma analīze. 

Individuāls darbs un docētāja vērtējums, 

saziľai izmantojot e-pastu. 

3.  
Iestādes prezentācijas materiāla 

izveide. 

Grupu darbs (2-3 studenti), darba 

prezentēšana un diskusija studiju grupā. 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi un eksāmens. Pārbaudījumu 

uzdevumi ir veidoti tā, lai katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes 

visos attiecīgā pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeľos (vērtējot pēc 10 ballu skalas). Galīgajā 

vērtējumā par studiju kursa apguvi tiek iekļauts patstāvīgo darbu vērtējums. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – students var kārtot noslēguma pārbaudījumu, ja ir iesniegti 

un pozitīvi (vismaz 4 balles) novērtēti patstāvīgie darbi (veido 20% no kopējā vērtējuma), 

kā arī ir izpildīti visi praktiskajās nodarbībās veicamie darbi (20% no kopējā vērtējuma). 

Eksāmens veido 60% no kopējā vērtējuma. 
 

Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, konsultācijas, praktiskie un patstāvīgie 

darbi, prezentācijas individuāli un grupās, iespēja nosūtīt darbus un saľemt vērtējumu no 

pasniedzēja elektroniskā formā. 

 

Kursu apgūst - latviešu valodā, ir iespējas klausīties šo kursu krievu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Mikose Maija. Informācijas tehnoloģiju projekts uzľēmumā. - Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, 2006. - 244 lpp. (Uzľēmējdarbības bibliotēka). - ISBN 9984-766-78-0  

2.  Narľicka Sarmīte. Microsoft Outlook 2000 no A līdz Z: Mācību līdzeklis. - Rīga: 

Datorzinību Centrs, 2001. - 192 lpp. - ISBN 9984-665-10-0 

3.  Nāgelis Jānis. Microsoft Access 2000 no A līdz Z: Mācību līdzeklis. - Rīga: Datorzinību 

Centrs, 2000. - 184 lpp. - ISBN 9984-665-11-9 
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Papildliteratūra 

1.  Pīrsija Robina. Informācijas menedţments. - Rīga: Jumava, 2006. - 256 lpp. (Biroja 

sērija). - ISBN 9984-35-071-8 

2.  Simonovičs S.V., Jevsejevs G.A., Aleksejevs A.G. Datori. Problēmas. Risinājumi. - 

Otrais izdevums. - Rīga: Kamene, 2002. - 59 lpp. - ISBN 9984-636-45-3 

3.  Informācijas un komunikāciju tiesības. 1. sējums / Ulda Ķiľa redakcija, Recenzents 

V. Birkavs. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. - 328 lpp. (Tiesību zinātľu 

bibliotēka). - ISBN 9984-728-14-5 

4.  Informācijas un komunikāciju tiesības. 2. sējums / Ulda Ķiľa redakcijā, Recenzents 

V. Birkavs. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. - 616 lpp. (Tiesību zinātľu 

bibliotēka). - ISBN 9984-728-15-3 

5.  Karnītis Edvīns. Informācijas sabiedrība- Latvijas iespējas un uzdrošināšanās. - Rīga: 

Pētergailis, 2004. - 210 lpp. - ISBN 9984-33-074-5 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Latvijas personāla vadīšanas asociācija http://www.lpva.lv/index.php/lv/   

2.  Pasaules cilvēku vadības asociāciju federācija http://www.wfpma.com/ (angļu 

valodā) 

3.  Likumu apkopojums: http://www.likumi.lv/   

4.  Eiropas Savienības un Eiropas Savienības sadarbības valstu vienots un 

saskaľots dokumentu kopums http://europass.lv/  

5.  Eiropas Savienības iestāţu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata 

http://publications.europa.eu/code/lv/lv-000100.htm  

6.  Microsoft programmatūra biznesa vajadzībām 

http://www.microsoft.com/latvija/dynamics/default.mspx  

7.  Digitālie mācību materiāli: http://www.esaite.lv/macibu_materiali.html  

8.  Microsoft mācību resursi: 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/default.aspx (angļu valodā) 

9.  Ieteikumi RPIVA studentiem: http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud  

 

http://www.lpva.lv/index.php/lv/
http://www.wfpma.com/
http://www.likumi.lv/
http://europass.lv/
http://publications.europa.eu/code/lv/lv-000100.htm
http://www.microsoft.com/latvija/dynamics/default.mspx
http://www.esaite.lv/macibu_materiali.html
http://www.microsoft.com/learning/en/us/default.aspx
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Skolas Pedagoģijas katedras sēdē 

2009. gada 18. decembrī, prot Nr 9 

Kat. vad.: Elita Volāne 
 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Pētnieciskā darba  metodes 

Methods of Research Work 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas  Svešvalodu zināšanas, prasme strādāt ar datoru (Word, 

Excel, Powerpoint, Internet) 

 

Studiju kursa autore   profesore Dr. paed. Zenta Anspoka 

 

Studiju kursa docētāja profesore Dr. paed. Zenta Anspoka 

 

Studiju kursa mērķis - palīdzēt studentam apgūt   pieredzi apzināties pētāmās problēmas 

aktualitāti personāla vadības jomā un veikt pētījumu atbilstīgi zinātniskās pētniecības 

metodoloģiskajiem pamatiem. 

Plānotais rezultāts - 

 Apzinās pētījuma problēmu, formulē pētījuma mērķi, hipotēzi, uzdevumus, plāno pētījumu, 

atrod un studē tam nepieciešamo informāciju. 

 Veic teorētiskos un empīriskos pētījumus, veic iegūto datu apstrādi, izmantojot 

datortehniku, analizē iegūtos rezultātus, formulē secinājumus, ieteikumus personāla 

vadīšanas jomā. 

 Pārzina ceļus pētījuma rezultātu publiskošanai, iesaistās diskusijā un saskata turpmāko 

pētījumu perspektīvu.  

  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. 

p. k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Ievads pētnieciskā darba metodoloģijā. 

Zinātniskā  stila raksturojums. Pētījuma 

principi.  

Pētījumu veidi un to raksturojums. 

Zinātniskās kategorijas pētījumā. 

Nozīmīgākās personāla vadības pētījumu 

problēmas. Personāla vadības jomas pētījumu 

teorētiskais pamats. 

Pētījumu ētika. Daţādu speciālistu (pētnieka, 

pedagoga, psihologa u.c.) sadarbība pētījumā.  

Pētījuma plānošana.  

 

6 1. 
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Pētījuma programmas izstrāde un pētījuma 

organizācija. 

2. Pētījumu metodika.  

Pārskats par pētījumu metodēm. 

Kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes.  

Eksperimenti, to veidi. Eksperimentu 

plānošana.  

Pētījuma validitātes novērtējums. 

 

8  

3. Pētījuma datu matemātiskā apstrāde un 

interpretācija.  

Datu apstrādes veidi. Datu apstrāde,  

izmantojot datorprogrammas. Apstrādes veida 

izvēle. Sadarbība ar informātikas speciālistiem. 

 

6 2. 

4. Pētījuma publiskošana.  

Publiskošanas  veidi, to izvēle un sagatavošana 

izmantojot IT.  

Publiskas uzstāšanās organizācija un tehniskais 

nodrošinājums.  

Pētījuma rezultātu aizstāvēšanas runas 

sagatavošana, aizstāvēšanas procedūra. 

 

4 3. 

 
KOPĀ 

 
24 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

 Temats Pārbaudes forma 

1. Personāla vadības  jomas izpētes īpatnības. 

Nozīmīgākas pētījumu problēmas. 

Pētījuma programmas izstrāde un pētījuma 

zinātnisko kategoriju analīze. 

Patstāvīgais darbs ar datu bāzēm; 

diskusija  

2. Kvantitatīvo un kvalitatīvo datu 

matemātiskā apstrāde, to interpretācija. 

Kontroldarbs 

3. Pētījuma aizstāvēšanas runas sagatavošana, 

aizstāvēšanas procedūras publiskošana.  

Prezentācija, izmantojot daţādas IT  

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens 

 

Prasības studiju kursa apguvei - Patstāvīgais darbi 40% ; 

 Piedalīšanās studiju procesā 30%; 

 Eksāmens  30% .  

 

Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Anspoka, Z. Karjeras attīstības atbalsta pētniecības metodoloģija. Karjeras attīstības 
atbalsts. Izglītība. Konsultēšana. Pakalpojumi. Rīga: VIAA, 2008.254.-298. lpp. 

2.  Bryman, A. Social Research Methods. UK: Oxford University Press, 2000. 

3.  Dukulis, I.  Prezentācijas materiālu sagatavošana: programma Microsoft PowerPoint 
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2000. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 

4.  Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga: .LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 

5.  Lasmanis, A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un 

psiholoģijas pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 

6.  Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola 

Turība, 2008. 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Raščevska, M., Kristapsone, S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: SIA Izglītības soļi, 

2000. 

2.  Raizs, Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000.  

3.  Paura, L., Arhipova, I. Neparametrisko metoţu lietošana izmantojot SPSS 

datorprogrammu. Mācību līdzeklis pedagoģijas, socioloģijas un ekonomikas specialitāšu 

studentiem un maģistrantiem. / LLU. Jelgavā: LLU. 2001. 

4.  Dukulis, I. Aprēķini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. 
Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība,  2002. 

5.  Mūze, B., Pakalna, D., Kalniľa, I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais 
līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 
 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Datu bāzes  apagold; leta u.c.  

2.  Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi. Ministru kabineta noteikumi nr. 

154 - Rīga: 1996.21 lpp. 

3.  Konferences „Zinātnes valoda― materiāli. Rīga: Valsts prezidentes dibinātā valsts valodas 
komisija, Apgāds „Rasa ABC―, 2003. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2009. gada 14.decembrī,  prot. Nr.3 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa – Kapele 

 

Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums 
Organizāciju un vadības psiholoģija 

Organization and Management Psychology 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  

Ekonomikas pamati, Menedţmenta pamati, 

Personāla vadība (6 KP), Svešvaloda profesijā, 

Socioloģija, Lietišķā komunikācija un etiķete, 

Saskarsmes treniľi, Sociālā psiholoģija 

 

Studiju kursa autors – Dr. psych. Anita Lasmane 

Studiju kursa docētāji - Dr. psych. Anita Lasmane, Mg. psych. Signe Enkuzena 

 

Studiju kursa mērķis - sniegt zināšanas un izpratni par galvenajiem organizāciju psiholoģijas 

jautājumiem un attīstīt studentu prasmes pielietot iegūtās zināšanas praktiski personāla vadītāja 

darbā, īstenojot personāla vadības politiku organizācijā. 

 

Plānotais rezultāts – : 

 

 prot analizēt uzľēmuma darbības psiholoģiskos nosacījumus, saistīt galvenās organizāciju 

un vadības psiholoģijas atziľas ar personāla vadības procesiem uzľēmumā;  

 prot izmantot jaunāko pētījumu par organizāciju un vadības psiholoģijas jautājumiem 

atziľas psiholoģisko likumsakarību uzľēmumā un vadības procesos skaidrojumā un 

prognozēšanā; 

 prot strādāt psiholoģiski sareţģītās situācijās, būt vidutājam starp darba devēju un darba 

ľēmēju; 

 prot strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu sadali un izpildi, rosināt darbinieku 

motivāciju; 

 prasme analizēt darbinieku uzvedību, plānot un vadīt uzvedības modeļu izmaiľas. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. k. Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1.  Organizāciju un vadības psiholoģijas 

lietišķais pielietojums, organizācijas 

procesu izpētes metodoloģija  

 1 1. 

2.  Darba motivācija (lojalitāte pret 

organizāciju un profesiju; vadītāja 

priekšstatu par darbinieku nozīme darba 

 4 2. 
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motivācijā, apmierinātības ar darbu un 

dzīvi fenomens organizācijā; arhetipu 

nozīme motivācijas procesos) 

3.  Vadītāja un līdera personības iezīmes, to 

nozīme vadības procesos, emocionālā 

inteliģence, dzīves notikumus skaidrojošais 

stils: optimisms, pesimisms)  

 4 3. 

4.  Vadība un vadības stili (transaktīvā un 

transformatīvā līderība, situatīvā līderība, 

pasīvā un aktīvā līderība, līderība un 

kultūra (Macumoto pieeja) 

 2 4. 

5.  Grupas, to veidošanās un dinamika 

organizācijā (grupas darba efektivitāte: 

sociālā fasilitācija, sociālais kūtrums, 

grupas domāšanas fenomens, personas un 

organizācijas saskaľotība, pozitīvās 

domāšanas fenomens) 

 4 5. 

6.  Komunikācija un lēmumu pieľemšana 

organizācijā (kognitīvā disonanse, 

heiristikas, komunikācijas struktūra 

organizācijā, komunikācijas barjeras 

organizācijā, personāla atbalsta sistēma) 

 2 6. 

7.  Organizāciju kultūra (organizāciju kultūru 

nosakošie faktori, funkcijas, tipoloģija, 

izpēte, globālo vērtību ķēde, saistība ar 

organizācijas efektivitāti; organizāciju 

kultūra multikulturālā vidē) 

 4 7. 

8.  Konflikti organizācijā (veidi, cēloľi, to 

vadīšana, pārliecināšanas psiholoģija) 

 2 8. 

9.  Darbinieku darba uzvedība organizācijā 

(ietekmējošie faktori, uzvedības veidi, 

uzvedības vadīšana; mobings darba vietā)  

 4 9. 

10.  Organizāciju attīstība (pārmaiľu vadīšana 

organizācijā); organizāciju pilnveidošanas 

metodes; psiholoģiskais kontrakts 

uzľēmumā, talantu apvienošana un vadība)  

 4 10. 

11.  Jaunākie pētījumi Latvijā un pasaulē par 

organizāciju un vadības psiholoģijas 

jautājumiem  

 1 11. 

KOPĀ: 
 

32 
 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Praksē novēroto problēmu, kuru risināšanai 

būtu nepieciešamas organizāciju un 

vadības psiholoģijas zināšanas, definēšana 

Mutiska prezentācija 

2.  Personīgās lojalitātes pret organizāciju un 

profesiju, vērtību, arhetipu, motivātoru 

noteikšana, izmantojot atbilstošas aptaujas 

Rakstiska rezultātu analīze, rezultātu 

sasaiste ar personāla vadītāja 

kompetencēm 

3.  Vadītāja veiksmīgas rīcības nosacījumi Konkrētas reālas situācijas analīze un 

rezultātu mutiska prezentācija 



343 

4.  Personīgā vadības stila noteikšana, 

izmantojot vadības stila noteikšanas 

aptaujas  

Rezultātu rakstiska analīze; darbs grupās – 

diskusija: pašvērtējuma un grupas 

vērtējuma saistības analīze 

5.  Grupas, to veidošanās un dinamika 

organizācijā – literatūras studijas un 

situāciju analīze 

Atziľu apkopošana darba grupās un to 

mutiska prezentācija  

6.  Komunikācijas plūsmu efektivitātes 

konkrētā organizācijā analīze, nosakot 

komunikācijas barjeru cēloľus 

Ieteikumu komunikācijas uzlabošanai 

organizācijā mutiska prezentācija 

7.  Organizācijas kultūras analīze, izmantojot 

vienu organizācijas kultūras noteikšanas 

metodi pēc studenta izvēles 

Rakstiska rezultātu analīze, organizācijas 

kultūras pilnveidošanas ieteikumu izstrāde 

8.  Konflikta situācijas organizācijā analīze Darbs grupās: lomu spēles 

9.  Mobinga situācijas organizācijā analīze Mutiska prezentācija 

10.  Pārmaiľu projekta konkrētā organizācijā 

izstrāde – darbs grupās 

Mutiska uzskatāma prezentācija 

11.  Divu pētījumu Latvijā un pasaulē par 

organizāciju un vadības psiholoģijas 

jautājumiem salīdzinoša analīze 

Eseja „Pētījums un prakse‖ – parādīta 

prasme saistīt pētījuma rezultātus ar reālu 

organizācijas situāciju 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens (rakstveida): tests zināšanu un prasmes 

analizēt situāciju pārbaudei. 

 

Prasības studiju kursa apguvei –lekciju apmeklējums, aktivitāte nodarbībās, piedalīšanās  ar 

prezentāciju – 20%; visu patstāvīgo darbu sekmīga izpilde – 50%, eksāmena darba sekmīga izpilde 

– 30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

projekti, situāciju analīze, lomu spēles, prezentācijas, eseja. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Reľģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 

2.  Anderson N., Ones D.S. Handbook of Industrial, Work and Organization Psychology. Vol 

2, Organization Psychology. - Los Angeles: Sages Publication, 2008. 

3.  Rogeberg S.G. Handbook of Research Methods in Industrial and Organization 

Psychology. – Oxford: Blackwell Publication, 2004. 

4.  Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. – Rīga: ODA, 2008. 

5.  Līderības fenomens Latvijā. – Rīga: ODA, 2008. 

 

Papildliteratūra 

1.  Garleja R. Darbs. Psiholoģija. Organizāciju kultūra. – Rīga: RaKa, 2004. 

2.  Napaleons H. Pozitīvās domāšanas spēks. – Rīga: Jumava, 2008. 

3.  Armstrong,M., Stephens T. A Handbook of Management and Leadership. – Kogan Page, 

2005. 

4.  Boniwell I. Positive Psychology in a Nutshell. – London: PWBC, 2006 

Камерон К., Квинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры.- С-П: 

Питер, 2001. 
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Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Ţurnāls ―Biznesa psiholoģija‖ 

2.  Ţurnāls „Karjera‖ 

3.  Ţurnāls „Psiholoģijas pasaule‖ 

4.  Journal of Occupational and Organizational Psychology (LNB) 

5.  Datu bāze: APA PsycNET - atslēgas vārdi: organizational psychology 

6.  Datu bāze: EBSCO HOST - atslēgas vārdi: organizational development; organizational 

culture; organizational management, motivation (job, work), leadership 

7.  Datu bāze: EMERALD - atslēgas vārdi: organizational psychology, organizational 

development; organizational management 

8.  Datu bāze: SAGE JOURNALS Online - atslēgas vārdi: organizational development; 

organizational culture; organizational management, motivation (job, work), leadership, 

emotional intelligence, positive psychology 

9.  www.bszi.lv/ - pētījumi (Baltijas Sociālo zinātľu institūts) 

10.  www.eurofound.ie/- pētījumi (Eiropas Dzīves un Darba Apstākļu Uzlabošanas Fonds) 

 

 

http://www.bszi.lv/
http://www.eurofound.ie/-
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Nozares profesionālās specializācijas kursi 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2009. gada 14.decembrī, prot. Nr.3 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa – Kapele 

 

 

Studiju kursa apraksts 

 
 

Studiju kursa nosaukums Darba psiholoģija  

Work Psychology   

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība  

Kredītpunkti 5 

Kredītpunkti ECTS 7,5 

Priekšzināšanas  Personāla vadība (4 KP), Sociālā psiholoģija, 

Menedţmenta pamati, Darba likumdošana, Darba 

un civilā aizsardzība 

 

Studiju kursa autors (i) – Dr. psych. Anita Lasmane, Mg. psych. Signe Enkuzena  

 

Studiju kursa docētāji – Dr. psych. Anita Lasmane, Mg. psych. Signe Enkuzena  

 

Studiju kursa mērķis – sniegt studējošiem informāciju par darba psiholoģijas pamatjēdzieniem, 

uzdevumiem un metodēm, kas nepieciešamas personāla vadītāja profesionālajā darbībā; veidojot 

izpratni par darba tirgū notiekošajiem procesiem; attīstot prasmi pieľemt lēmumus atbilstoši darba 

vides izmaiľām un strādāt psiholoģiski sareţģītās situācijās.  

 

Plānotais rezultāts –: 

 

 prot veikt profesionālās darbības izpēti, analizēt, sistematizēt, integrēt iegūto informāciju; 

 prot izstrādāt profesionālās pilnveides un karjeras attīstības plānus, programmas, sniegt 

atbalstu karjeras attīstībā, prognozēt personāla potenciāla attīstību; 

 prot analizēt darba tirgū notiekošo procesu psiholoģiskos aspektus, plānojot personāla 

atlasi, novērtēšanu un attīstību; 

 prot vadīt efektīvu darba organizācijas formu pielietojumu organizācijā, izprotot psihiskos 

(funkcionālos) stāvokļus profesionālajā darbībā, darbinieka darbaspēju paaugstināšanas 

iespējas; 

 prot vadīt riska, traumatisma, stresa un profesionālās izdegšanas psiholoģisko profilaksi. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas  

Nepilna 

laika 

studijas  

1.  Darba psiholoģijas jomas, darba jēdziens, darba 

vēsturiskā izpratne, pētījumu metodes darba 

psiholoģijā, darba un biznesa psiholoģijas 

saistība, ekonomikas un psiholoģijas saistība 

 2 1. 
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2.  Bezdarba psiholoģiskie aspekti indivīda, 

organizācijas, sabiedrības līmenī, ekonomiskās 

aktivitātes determinantes 

 4 2. 

3.  Profesiju psiholoģija, profesionālās darbības 

izpēte un apraksts, profesionālās darbības stili, 

uzvedības modeļi 

 4 3., 4. 

4.  Profesionālā pašnoteikšanās, proaktivitātes, 

dzīvesspējas jēdzieni, profesionālā 

marginalizācija, profesionālā identitāte, karjeras 

attīstības stratēģijas, karjeras attīstības atbalsta 

sistēma 

 6 5. 

5.  Darba dzīves kvalitātes psiholoģiskie nosacījumi, 

ergonomika un darba psiholoģija 

 6 6. 

6.  Psihisko stāvokļu nozīme profesionālajā darbā: 

monotonija, aktivitāte, stress un profesionālā 

izdegšana darba vietā 

 6 7. 

7.  Cilvēka un IT, tehnikas mijiedarbības darba vidē 

psihofizioloģiskie aspekti 

 6 8. 

8.  Psihosomatika, racionālais un irracionālais darba 

vidē, emocionālā darba izpratne 

 4  

9.  Profesionālā darba drošības psiholoģiskie aspekti, 

riska psiholoģija, adaptācija ekstremālās 

situācijās. 

 2  

 KOPĀ  40  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studenta patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Aktuālu pētījumu (2 pētījumi) darba psiholoģijā 

analīze 

Eseja – rakstveida: analītisko prasmju 

vērtēšana 

2.  Bezdarba psiholoģiskie aspekti indivīda, 

organizācijas, sabiedrības līmenī – literatūras 

studijas (teorijas, pētījumi) pēc studenta izvēles 

par vienu no minētajiem aspektiem 

Iegūtās informācijas mutiska 

prezentācija 

3.  Personāla vadītāja psihogrammas izveidošana  

atbilstoši profesijas standartam – darbs grupās 

Psihogrammas uzskatāma 

prezentācija, diskusija 

4.  Profesionālās darbības izpēte un apraksts –viena 

konkrēta profesionāļa darbības raksturojums 

Darba aizstāvēšana: izpētes metoţu 

pamatojums, raksturojuma secīgums 

un pilnīgums 

5.  Profesionālā pašnoteikšanās – kolāţa ―Mans 

profesionālās pašnoteikšanās ceļš‖ 

Darba prezentācija, diskusija 

6.  Darba dzīves kvalitātes psiholoģiskie nosacījumi, 

ergonomika un darba psiholoģija – darba vides 

novērojums 

Novērojuma mutiska prezentācija – 

diskusija 

7.  Psihiskie stāvokļi profesionālajā darbībā un to 

saistība ar darba drošību – viena stāvokļa 

izpausmes novērojums un analīze 

Rakstveida analīze: novērojuma 

kritēriju izvēles precizitāte, analīzes 

plašums un prasme atklāt cēloľu – 

seku sakarības, ieteikumu atbilstība 

situācijas uzlabošanai  
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8.  Cilvēka un IT, tehnikas mijiedarbības darba vidē 

psihofizioloģiskie aspekti – intervija ar vienu 

atbilstošās darba jomas profesionāli 

Intervijas rezultātu mutiska 

prezentācija 

9.  Divu profesionāļu adaptivitātes riska un 

ekstremālās situācijās mērījums un rezultātu 

analīze - darbs grupās 

Mērījuma rezultātu prezentācija 

studiju grupā 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: rakstiska atbilde uz 2 jautājumiem, 

atbilstoši apgūtajam studiju kursa saturam, parādot teorijas, citu autoru pētījumu rezultātu saistību 

ar personīgi darba vidē novēroto.  

 

Prasības studiju kursa apguvei – sekmīga patstāvīgo darbu izpilde:50%; aktivitāte diskusijās – 

5%, eksāmens – 45%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, diskusijas, semināri, aptaujas un to analīze, 

teoriju un pētījumu analīze, esejas, radošie darbi, prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Psihosociālā darba vide [no spāľu val. tulk. Kempaua V., Briška E.]. – R.: Labklājības 

ministrija, 2004. 

2.  Anderson N., Ones D.S. Handbook of Industrial, Work and Organization Psychology. Vol 

1, Personnel Psychology, Vol 2, Organization Psychology. - Los Angeles: Sages 

Publication, 2008. 

3.  Rogeberg S.G. Handbook of Research Methods in Industrial and Organization Psychology. 

– Oxford: Blackwell Publication, 2004. 

4.  Д. Шульц, С. Шульц Психология и работа [пер. с англ.]. - Санкт-Петербург: Питер, 

2003. 

5.  Зеер Э. Ф. Психология профессий. М.: Акалемический проект, 2005. 

 

Papildliteratūra 

1.  Boitmane I. Veiksmīgas karjeras anatomija. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 

2.  Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. – Rīga: 

RaKa, 2000.  

3.  Nucho Ozoliľa A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. – R.: Biznesa partneri, 

2004.  

4.  Furnham A. The People Business. Psychological Reflections on Management. N.Y.: 

Palgrave Macmillan, 2005. 

5.  Positive psychological Assesment (ed. Lopez S. J., Snyder C. R.). – Waschington: 

American Psychological Association, 2003. 

6.  Mor G. & Rigotti T.. Irritation als relevante Dimension betrieblicher Gesundheitsanalysen. 

Kongress fur Gesundheitspsychology. Oldenburg, 2001. (T. Rigoti vieslekciju materiāli 

RPIVA Psiholoģijas fakultātē) 

7.  Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого 

достоинства. Москва: ACADEMIA, 2005. 

8.  Ньюстром Д. В., Дэвис К. Организационное поведение : поведение человека на 

рабочем месте [пер. с англ. Е. Бугаевой, В. Вольского ; под общ. ред. Ю.Н. 

Каптуревского]. - Санкт-Петербург: Питер, 2000. 

9.  Безносов С. П. Профессиональная деформация личности. С – П.: Речь, 2004. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 
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1.  Bizness & Psiholoģija 

2.  Psiholoģija Mums 

3.  Datu bāze: APA PsycNET - atslēgas vārdi: stress management, personality and work, 

psychology of job, work. 

4.  Datu bāze: EBSCO HOST - atslēgas vārdi: work, psychology, emotional labour, burnout, 

promoting innovation, work – home interaction, mental performance, health and safety 

risk regulation, adaptive strategy, well – being. 

5.  Datu bāze: EMERALD - atslēgas vārdi: work, psychology, emotional labour, burnout, 

promoting innovation, work – home interaction, mental performance, health and safety 

risk regulation, adaptive strategy, well – being. 

6.  Datu bāze: SAGE JOURNALS Online - atslēgas vārdi: psychology of vocation, vocational 

interests, psychology of job, work, job stress, burnout, emotional labour. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2009. gada 14. decembrī, prot. Nr. 9 

Kat. vad. Jānis Virţbickis  

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

 

Studiju kursa nosaukums Finanšu un vadības grāmatvedība pamati  

Basicsof Management Accountancy and Finance 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  Nepieciešamas priekšzināšanas lietvedībā, 

ekonomikas pamatos, menedţmentā 

 

 

Studiju kursa autors – lektore,  Mg.sc.soc. Aija Vīgnere 

 

Studiju kursa docētāji – lektore, Mg.sc.soc. Aija Vīgnere 

 

Studiju kursa mērķis – sniegt zināšanas par finanšu un vadības grāmatvedības uzskaites sistēmas 

nozīmi uzľēmumu finanšu vadībā, budţeta izstrādāšanā, plānošanā un kontrolē. Sniegt priekšstatu 

par metodēm, kuras izmanto finansu vadībā un, izmantojot praktiskus piemērus, palīdzēt orientēties  

uzľēmējdarbības ekonomiskajā vidē un finansu vadības mehānismos. 

 

Plānotais rezultāts –students apgūst izpratni par finansu un vadības grāmatvedības nozīmi 

atšķirīgos uzskaites līmeľos: 

- gan  finansu pārskatu un saimnieciskās darbības kontroles līmenī, 

- gan vadības lēmumu un finansiālā rezultāta izvērtēšanas un plānošanas līmenī. 

Studentam ir izpratne par uzľēmumu resursu plānošanu, uzskaiti un kalkulāciju konkurences 

apstākļos. Students prot sastādīt uzľēmuma grāmatvedības pārskatus un analizēt ekonomiskās 

darbības radītājus uzľēmējdarbības finansu vadības novērtēšanā.. 

Stdiju kursa apguves laikā tiek sekmēta atbildība praktiskā darbībā pielietoto saimniecisko darbību 

regulējošo likumu un normatīvo aktu piemērošanā. 

 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Finansu un vadības grāmatvedības nozīme 

finansu sistēmas struktūrā un uzľēmuma resursu 

vadīšanā, plānošanā, kontrolē. 

 1  

2.  LR grāmatvedības un nodokļu likumdošana. LR 

Likums Par uzľēmuma gada pārskatiem. 

Uzľēmuma Gada pārskats, tā sastāvs. 

 2  
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3.  Bilance. Tās raksturojums, uzbūve, sastādīšanas 

kārtība. Bilances aktīva un pasīva saturs, 

uzskaites nosacījumi. Bilances pamatvienādība. 

 3  

4.  Peļľas un zaudējumu aprēķins - finansiālā 

rezultāta atspoguļotājs par pārskata gadu. 

Ieľēmumu un izdevumu posteľu raksturojums. 

 2  

5.  Naudas plūsmas pārskats – naudas līdzekļu 

aprites raksturotājs. Naudas plūsmas pārskata 

sastāvdaļas un to skaidrojums.  

 2 1. 

6.  Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts. 

Sintētisko un analītisko kontu raksturojums. 

 3  

7.  Operāciju kontu raksturojums. Operāciju un 

bilances kontu sakarība. 

 2  

8.  Grāmatvedības kontu plāns, tā lietojums.   2  

9.  Grāmatvedības reģistri, to raksturojums. 

Grāmatvedības formu jēdziens un atsevišķu 

grāmatvedības formu raksturojums. 

 2  

10.  Vadības grāmatvedības mērķi un uzdevumi 

Lēmumi, to pieľemšanas process un veidi.  

Plānošanas būtība, nozīme un veidi vadības 

grāmatvedībā. 

 3  

11.  Uzľēmumu izdevumi un izmaksas, to veidi un 

klasifikācijas. Izmaksu grafiskais attēlojums.  

Kalkulācijas būtība, nepieciešamība un veidi.  

 3  

12.   Cenu veidošanas metodes. Kritiskā (bezpeļľas) 

punkta grāmatvedības interpretācijas grafiks. 

 2  

13.  Finansu plāns, plānošanas mērķi un uzdevumi. 

Budţeta sagatavošana un plānošana. Budţeta 

veidi, izstrādāšanas secība un kontrole. 

 3  

14.  Finansu vadības funkciju un finansu pārskatu 

koeficientu analīzes skaidrojums. DuPoint 

analīze un maksātspējas prognozēšana.  

 2 2. 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Uzľēmuma gada pārskata modelis (bilance, 

peļľas un zaudējumu pārskats, naudas 

plūsmas pārskats). 

Praktiskais darbs 

2.  Uzľēmuma budţeta izstrāde.  Finansu 

pārskata vertikālā, horizontālā analīze, 

koeficientu- rādītāju analīze.  

Praktiskais darbs. Prezentācija 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens. 

 

Prasības studiju kursa apguvei - lekcijas  40%, semināri 30%, patstāvīgie darbi 30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra 
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1.  Andţāne V. Ievads finansu grāmatvedībā R.LU, 2008.-238 lpp. 

2.  Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība R.SIA 

Izglītības soļi, 2007.-246.lpp. 

3.  Benze J. Finansu grāmatvedība R.SIA Grāmatvedis, 2007.-365.lpp. 

4.  Benze J. Vadības grāmatvedība R.SIA Grāmatvedis, 2007.-287.lpp. 

5.  Gradāne M.,Martemjanova E,.Marāne I.,Meţaraupe V.,Soopa Finanšu grāmatvedība 

R.RaKa , 2004 –169.lpp. 

6.  Alsiľa R.,Zolotuhina K.,Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati R.RaKa, 2005.-

279.lpp. 

 

Papildliteratūra 

1.  LR Likums Par uzľēmuma gada pārskatiem. 2008.gada 14.oktobris, Ziľotājs nr.44\45  

2.  LR Likums Par nodokļiem un nodevām.\PVN. UIN, IIN\, Kamene,2008. 

3.  L.Kavale, A.Joppe Nodokļu politikas un administrēšanas pamati R. LU akadēmiskais 

apgāds, 2008  

4.  LR MK Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (ar grozījumiem) 

2003.g.21.10 

5.  LR Komerclikums. 2000.gada 04.maijs, ar grozījumiem un papildinājumiem 

6.  Apsīte I.Uzľēmuma gada pārskats R.Lietišķās informācijas dienests, 2003.-366 lpp. 

7.  Starptautiskie grāmatvedības standarti 2005 – Starptautisko grāmatvedības standartu 

komiteja, apgāds Koks, 1025lpp. 

8.  Starptautisko revīzijas apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo paziľojumu 

rokasgrāmata  Starptautiskā grāmatveţu federācija 2003,.742lpp.  

9.  Būmane I.,Ludborţs I. Nemateriālo aktīvu būtība un klasifikācija R.LU, 2007.-254.lpp. 

10.  Malders G. Grāmatvedība Revīzija Audits R.Turība, 2004.-357.lpp. 

11.  Januška M. Mūsdienu prasības bilances kontu uzskaitei un analīzei – R.,Merkurijs LAT, 

2007.168.l. 

12.  Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite 1.daļa – R.,Adrems, 2007.g.160.lpp. 

13.  Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite 2.daļa – R.,Adrems, 2007.g.152.lpp  

14.  Kodoliľa I. Nodokļi Latvijā 2005 R.Biznesa augstskola Turība 2005.,67lpp. 

15.  Zaiceva J. Darba attiecības uzľēmumā R. SIA Beno prese 2004.128lpp. 

16.  Zaiceva J.,Zadoroţnaja O.,Krutikova I.,Pikule S. Darba samaksa un darba algas uzskaite 

R.SIA Beno prese 2007.198lpp. 

17.  Zaiceva J. Uzľēmuma gada pārskats R.Sia Mamuts 2007.127 lpp. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Ţurnāls Bilance 

2.  Ţurnāls Latvijas ekonomists 

3.  Ţurnāls Grāmatvedība un ekonomika 

4.  Laikraksts Latvijas vēstnesis 

5.  http://www.vid.gov.lv/ 

6.  http://www.vid.lv./ 

7.  http://www.fm.gov.lv./ 

8.  http://www.likumi.lv/ 

9.  http://www.amadeusgroup.lv/ 

10.  http://www.mazaisbizness.lv/ 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2009. gada 14.decembrī, prot Nr. 3 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa – Kapele 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Personāla attīstības metodes 

Methods of HR development 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas Organizāciju psiholoģija, Darba psiholoģija, Personāla 

vadība, Personības psiholoģija 

 

Studiju kursa autors - Mg. psych. Anda Kauliľa 

 

Studiju kursa docētāji - Mg. psych. Anda Kauliľa 

 

Studiju kursa mērķis - sniegt zināšanas, prasmes un iemaľas, veidot izpratni par personāla 

attīstības metodēm, sagatavot studentus praktiskajam darbam, padziļināt studentu organizatorisko 

un komunikatīvo kompetenču līmeni. 

 

Plānotais rezultāts -  

 students zina un izprot personāla attīstības un apmācības metodes 

 prot analizēt personāla attīstības kvalitāti un nepieciešanos uzlabojumus organizācijā, 

 prot izvēlēties un  teorētiski pamatot noteikta personāla apmācības modeļa izvēli atbilstoši 

personāla vadības stratēģijai un politikai organizācijā, atbilstoši uzľēmuma mērķiem, 

 prot plānot, organizēt un personāla attīstības modeļus, veidot rakstiskas atskaites par 

paveikto. 

 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr.p.k. Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Personāla attīstības vēsturiskais modelis  2  

2.  Personāla attīstības cikli un funkcijas  4  

3.  Grupas darba vadīšanas un strukturēšanas 

pamatprincipi 

 4  

4.  Personāla attīstības metoţu pamatprincipi 

un nosacījumi  

 2 1. 

5.  Metoţu veidi (prāta vētra, koučings, 

„karuselis‖, „sniega bumba‖, grupas 

diskusija, fokusētas diskusijas, komandas 

veidošana, moderācijas tehnikas, sarunas 

vadīšana u.c.) 

 6 2. 
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6.  Video siţetu analīze  6  

7.  Vizuālās prezentācijas metodes  4  

8.  Darba izvērtējums un atskaites 

sagatavošana 

 4 3. 

 
KOPĀ 

 
32 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes forma 

1.  „Personāla attīstības metoţu teorētiskā 

bāze‖ 

Referāts, prezentācija, diskusija 

2.  „Mācību semināra plāns‖  Prezentācija, aizstāvēšana, praktiska izvēlēto 

metoţu (vingrinājumu) demonstrēšana 

3.  Eksāmena darbs: „X uzľēmuma 

personāla attīstības modelis‖ 

Darba prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens.  

 

Prasības studiju kursa apguvei – Tā vērtējumu veido 50% patstāvīgo darbu sekmīga izpilde un 

aizstāvēšana, 50% eksāmena darba izstrāde un aizstāvēšana. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas - pārruna, diskusija, darbs grupā, lomu spēles, 

videosiţetu analīze, modelēšana, prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu, krievu, vācu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Abbat F.R. Teaching for better learning. – Geneva.: WHO, 2001. 

2.  Birkenbihl, M. Train the Trainer.- Verl. Moderne Industrie: 1990. 47-101p. 

3.  Jakovļevs P. Ekonomika. Uzdevumi un lietišķās spēles. – Rīga: RaKa, 2004. 

4.  Metzing W. Lernen zu lernen.- Springer, Berlin: 2006. 23-51; 101-131 s. 

5.  Rubana I.M. Mācīties darboties. – R.: RaKa, 2003. 

6.  Urdze T. Zināt, darīt, prast. – R.: Pieaugušo Izglītības Apvienība, 1999. 

7.  Пушкарев Н. и др. Практикум по кадровому менеджменту. Деловые игры. – Москва: 

Российская экономическая академия, 2001. 

8.  Трайнев В. А. Деловые игры в учебном процессе. – Москва: Дашков и ко, 2002. 

 

Papildliteratūra 

1.  Lapiľa L., Rudiľa V. Apgūsim demokrātiju. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. 

2.  Veilers P. Kvalitāte – tavas veiksmes atslēga. – R.: Jumava, 2001 

3.  Academic Gaming and Simulation in Education and Training. – London: Kogan Page, 1977. 

4.  Lehrbuch der Personalpszchologie. (2006) Hogrefe Verlag GmbH&Co. KG ISBN 3-8017-

1934-0 (331-353) 

5.  Glasl, F. (2002) Konflikt- managment. Haupt Verlag Bern. ISBN 978-3-258-06719-3 (393-

405) 

6.  Lippmann, E. (2006). Coaching. Springer Medizin Verlag Heidelberg. ISBN – 10 3540-

25456-0 (155-279) 

7.  Weiner, B. (1994) Motivationspsychologie. Beltz, Pszchologie Verlag Union. ISBN 3-621-

27221-6 (181-201) 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 
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1.  Ţurnāls ―Psiholoģijas Pasaule‖  

2.  www.biznesam.lv 

3.  www.eiropersonals.lv/lv/apmaciba 

4.  www.ggob.com/9k 

5.  www.btplc.com/Societyand Enviroment/BusinesGame/index.htm-31k  

6.  www.amazon.com/Big-Book-Busines-Games_Isebreakers 

7.  www.businessballs.com/teambuildinggames.htm-381k 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 

2008. gada 27.oktobrī  

Kat. vad. Diāna Liepa 

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums Biznesa angļu valoda 

Business English 

Studiju programmas nosaukums 

 

Personāla vadība 

Kredītpunkti 5 

Kredītpunkti ECTS 7,5 

Priekšzināšanas Angļu valodas prasmes A1 – B1 līmenī atbilstoši 

Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē 

 

Studiju kursa autors (i) – Mag. paed. S. Laurīte, Mag. paed. I. Ratniece, Dr. paed. M. Kaltigina 

 

Studiju kursa docētāji – Mag. paed. I. Berga, Mag. paed. L. Lapsa, Mag. paed. U. Zadumina, 

Mag. paed. J. Zaščerinska, Piel. mag. I. Bagone 

 

Studiju kursa mērķis - nostiprināt personāla vadības jomā, izmantojot kursā „Angļu valoda 

profesijā‘‘, angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas angļu valodā pieejamo literatūru, t.sk. 

internetā, kā arī ar komunikācijā ar angliski runājošiem darījumu partneriem. 

 

Plānotais rezultāts – students apguvis angļu valodas prasmes B1 līmenī atbilstoši Eiropas valodu 

apguves standartam, t.i., izprot galvenās domas un būtiskākās detaļas nozares tekstos, prot 

piedalīties lietišķā sarunā un veikt lietišķo saraksti. 

 

Kompetences - pratīs sastādīt vēstules, elektroniskās un citas, lietišķos tekstus, pratīs atrast un 

analizēt nepieciešamo informāciju, izzināt citu valstu pieredzi, dalīties pieredzē par komandas 

darbu un biznesa plāniem. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijās 

Nepilna 

laika 

studijās 

1. Getting a Job: Job Advertisements, Applying for a 

Job (application forms, CV, motivation letter), Job 

Interview 

 5 1. 

2. Describing Business Trends  5 2. 

3. Talking about your Company  5 3. 

4. Telecommunications  5 4. 

5. On a Business Trip: Filling in Forms, Asking the 

Way, Hotels, Eating out and Entertainment 

 5 5. 

6. Presentation Skills, Equipment, Agenda, Minutes  5 6. 



357 

7. Making a Speech: Suggesting, Agreeing / 

Disagreeing, Expressing Opinion, Preferences 

 5 7. 

8. Written Communication  4 8. 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Getting a Job: Job Advertisements, Applying for a 

Job (application forms, CV, motivation letter), Job 

Interview. Izvēlēto sludinājumu analīze 

Diskusija, kopsavilkuma 

prezentācija, tests 

2. Describing Business Trends (teksta tulkošana) Prezentācija, kopsavilkuma 

prezentācija, tests 

3. Talking about your Company (tekstu atlase, 

prezentācijas sagatavošana) 

Uzľēmuma prezentācija, 

kopsavilkuma prezentācija, tests 

4. Telecommunications (audioierakstu klausīšanās, 

tekstu tulkošana, vingrinājumi) 

Lomu spēles, kopsavilkuma 

prezentācija, tests 

5. On a Business Trip: Filling in Forms, Asking the 

Way, Hotels, Eating out and Entertainment 

(veidlapu aizpildīšana, dialogu izveide) 

Lomu spēles, kopsavilkuma 

prezentācija, tests  

6. Presentation Skills, Equipment, Agenda, Minutes 

(prezentācijas sagatavošana) 

Protokolēšana, kopsavilkuma 

prezentācija, tests,  

7. Making a Speech: Suggesting, Agreeing / 

Disagreeing, Expressing Opinion, Preferences 

(argumentu formulēšana) 

Prezentācija un diskusija, 

kopsavilkuma prezentācija, tests 

8. Written Communication (tekstu tulkošana) Tulkošana, kopsavilkuma 

prezentācija, tests 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite ar vērtējumu. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 20%, 

patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija paredzētajā laikā 20%, gala pārbaudījums 60%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lomu spēles, patstāvīgie darbi, diskusijas, 

prezentācijas. 

 

Kursu apgūst angļu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  T.Trappe, G.Tullis, Intelligent Business (Coursebook), Pearson Education, 2007 

 

Papildliteratūra 

1.  Market Leader. International Management Business English by Adrian Pilbeam Longman, 

2000 

2.  Market leader/ Intermediate business coursebook by David Cotton, Pearson Longman 

2005 

3.  Communication for Business by Shirlay Taylor A Practical approach 3rd edition, 1999 

4.  Simon Sweeney, Professional English Management, Pearson Education, 2002 

5.  D.Cotton, D.Falvey, S.Kent, New Edition Market Leader, Pearson Education,(course 

book) 2005 

6.  Total English, Pearson Longman (Pre-intermediate; intermediate, Upper-

intermediate);2006 

7.  International Express ( New edition) by Liz Taylor, OUP, 2004 

8.  Business Vocabulary in Use by Bill Mascull, Cambridge University Press, 2002. vai 2006 
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9.  Commercially Speaking by M. Irvine &M. Cadman, OUP, 2001. 

10.  New Headway by  L.&J. Soars, OUP, 2004 

11.  The Complete A-Z Business Studies Handbook by David Lines& al., Hodder & 

Stoughton, 2004 

12.  Business English Pair Work by S. Flinders, 1996 

13.  English Vocabulary in Use by Stuart Redman, CUP, 1997 

14.  Keys to Management by David Cotton, Longman, 1999 

15.  In company (Upper intermediate) by M.Powell, Macmillan, 2004 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  www.market-leader.net 

2.  http://www.awl-he.com 

3.  http://culture.coe.int./portfolio/EuropeanLanguagePortfolio ELP The Language Passport 

4.  www.english-to-go.com  

5.  www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

 

 

http://www.market-leader.net/
http://www.awl-he.com/
http://culture.coe.int./portfolio/EuropeanLanguagePortfolio
http://www.english-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish


359 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2009. gada 14. decembrī, prot. Nr. 9 

Kat. vad. Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Statistika 

Statistics 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība  

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  Informātika, psiholoģijas pamati 

 

Studiju kursa autors (i) - Dr. oec., docente  Silvija Kristapsone 

Studiju kursa docētāji - Dr. oec., docente  Silvija Kristapsone 

 

Studiju kursa mērķis -  sniegt  pamatzināšanas lietojamās statistikas metodēs, kas nepieciešamas 

informācijas un pētījuma rezultātu apstrādē,  analīzē un interpretācijā. 

 

Plānotais rezultāts – students prot veikt personāla vadības statistiku: apkopot un analizēt datus par 

uzľēmuma (iestādes, organizācijas, u.c.) personāla skaitu, sastāvu, mainību u.c.; 

– students prot izstrādāt personāla vērtēšanas sistēmu, t.i., izstrādā vērtēšanas kritērijus un metodes, 

organizēt vērtēšanas procesa norisi,  apkopot un analizēt vērtēšanas rezultātus, sniegt nepieciešamo 

informāciju uzľēmuma vadītājam;  

– prot izvēlēties konkrētam pētījuma uzdevumam atbilstošās matemātiskās metodes, tās realizēt, 

izmantojot datortehnoloģijas (MS Excel  un SPSS), un analizēt iegūtos rezultātus. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.   Matemātiskās statistikas pielietošanas 

nepieciešamība personāla  izpētē  un vadībā 

 1  

2.   Aprakstošā statistika, mērījumu veidi un 

statistiskie rādītāji. 
 6 1. 

3.   Varbūtības jēdziens, teorētiskie sadalījumi.  1  

4.  Populācija.  Izlases izmantošana populācijas 

parametru veidošanā.  
 2  

5.  Secinošā statistika.  Statistiskās hipotēzes, to 

veidi. Parametriskās hipotēţu pierādīšanas 

metodes 

 4  

6.  Neparametriskās hipotēţu pierādīšanas 

metodes.   
 6  

7.  Korelāciju analīzes parametriskās statistikas 

metodes 
 2 2. 



360 

8.  Korelāciju analīzes neparametriskās 

statistikas metodes 
 2  

9.  Statistiskā analīze ar MS Excel  

pievienojumprogrammu 
 6 Darbs 

datorklasē 

10.  Iepazīšanās  ar datu apstrādes metodēm  

SPSS programmā 
 2 

 KOPĀ  32  

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 

Studenta patstāvīgā 

darba pārbaudes 

forma 

1. 1. patstāvīgais darbs – atšķirību noteikšana starp grupām 

Atbilstoši dotiem sākotnējiem datiem (divu grupu dati) 

1) formulēt pētījuma hipotēzi vai pētījuma jautājumu par 

atšķirībām starp pētāmajām grupu pazīmēm, katrai 

grupai atsevišķi, 

2) atbilstīgi norādītajai pētāmajai pazīmei izveidot 

empīriskā sadalījuma tabulu, veikt atbilstošos 

aprēķinus un uzzīmēt empīriskā sadalījuma grafisko 

attēlu (histogrammu), 

3) izveidot statistisko datu aprēķināšanas tabulu, veikt 

atbilstošos aprēķinus, iegūstot statistisko datu 

aprēķināšanai nepieciešamo informāciju, 

4) aprēķināt statistiskos rādītājus un tos interpretēt 

(aprakstīt) 

kopā pa abām grupām 

1)  aprēķināt t stjūdenta kritēriju, 

2)  interpretēt (izskaidrot ) iegūto rezultātu, 

3) parādīt abu grupu salīdzinājumu ar grafiskā attēla 

palīdzību (uzzīmēt poligonu). 

 

Iesniedzams izpildīts 

darbs, izmantojot Excel 

pievienojumprogrammu 

Analysis Tool Pack 

2. 2.Patstāvīgais darbs – korelāciju noteikšana starp pazīmēm: 

Atbilstoši dotiem sākotnējiem datiem 

1) formulēt pētījuma hipotēzi vai pētījuma jautājumu 

par sakarībām starp pētāmajām pazīmēm, 

2) uzzīmēt korelāciju diagrammu, dot tās interpretāciju, 

3) izveidot korelācijas koeficienta aprēķināšanas darba 

tabulu, veikt atbilstošos aprēķinus, iegūstot 

korelācijas koeficienta aprēķināšanai nepieciešamo 

informāciju, 

4) aprēķināt korelācijas koeficientu, to interpretēt. 

Iesniedzams izpildīts 

darbs, izmantojot Excel 

pievienojumprogrammu 

Analysis Tool Pack 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens. 

 

Prasības studiju kursa apguvei - studentu zināšanas atspoguļo 2 veikti mājas darbi, kas ir 

obligāta vērtējuma sastāvdaļa. Kursa nobeigumā - komplekss tests, kas ietver daţādas sareţģītības 

jautājumus, kuru risināšanā nepieciešams izmantot gan analīzes, gan sintēzes metodi, tādējādi 

sniedzot informāciju par studenta zināšanām un prasmēm. Students tiek pielaists pie eksāmena, ja 

apmeklējums nav bijis mazāks par 50% un iesniegti abi mājas darbi. Novērtējot studentu zināšanas, 

50% atzīmi veido nobeiguma tests un 50% mājas darbi, kuri obligāti izpildāmi, pielietojot MS 

Excel pievienojumprogrammu Data Analysis, demonstrējot studentu prasmi lietot datortehnoloģijas 

uzdevumu risināšanā. 
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Izmantojamās studiju metodes un formas - lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi.  

 

Kursu apgūst latviešu un krievu valodās. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Raščevska M., Kristapsone S. ( 2000) Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga, Izglītības 

soļi. 353 lpp.  

2.  Arhipova I. Bāliľa S. (2006) Statistika ekonomikā  un biznesā. Risinājumi ar SPSS un 

Microsoft Excel. – Rīga. Datorzinību centrs.352 lpp. 

3.  Наследов А.Д. (2004) Математические методы психологического исследования. 

Анализ и интерпретация данных.  – С-Пб : Речь,  – 390 стр. 

4.  Наследов А.Д. (2008) SPSS 15   profesionaļnij  statističeskij aнализ данных. -  Mockва: 

С-Пб : Питер,412 стр. 

 

Papildliteratūra 

1.  Kristapsone S.  (2008) Zinātniskā pētniecība studiju procesā.  Rīga.Turība,348 lpp. 

2.  Lasmanis A. (2002) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un 

psiholoģijas pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga. Izglītības soļi. 

3.  Гудвин Дж. (2004) Исследование в психологии. Методы и   планирование. 3 издание.-  

Москва, С- Пб,  Нижний Новгород :  Питер , 557 с. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  www.csb.lv  

2.  Baltic Journal of Psychology. Baltijas psiholoģijas ţurnāls. - Rīga: LU. 

 

 

 

http://www.csb.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Vadībzinātľu  katedras sēdē 

2009. gada  28. decembrī, prot. Nr 4 

Kat. vad.: Ivars Muzis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Projekta vadība 

Project Management 

Studiju programmas 

nosaukums  

Personāla vadība 

Personnel Management 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas Organizāciju psiholoģija. Informātika un informācijas 

tehnoloģijas. Lietvedība. Stratēģiskā vadīšana. 

 

Studiju kursa autors – Dr. phil., docents E. Vēbers 

 

Studiju kursa docētāji – Dr. phil., docents E. Vēbers; Mg. sc.soc Līga Jankova 

 

Studiju kursa mērķis – sekmēt studentu zināšanu un prasmju pilnveidošanu par mūsdienu 

projektu vadīšanas (sagatavošanas, vērtēšanas, finanšu piesaistes, ieviešanas un kontroles) 

metodēm un projekta komandas veidošanu. 

 

Plānotais rezultāts – students ir apguvis projektu sagatavošanas (problēmas, idejas un mērķa 

formulēšanas; aktivitāšu, laika grafika, projekta budţeta un kopsavilkuma izstrādes) prasmes un 

projekta vadīšanas pamatus. Students ir ieguvis priekšstatu par Eiropas Savienības fondu darbības 

programmām un to administrēšanas nosacījumiem. Kursā iegūtais zināšanu un prasmju kopums 

atbilst iegūstamās Personāla vadītāja profesijas standartam un paver iespēju izmantot iegūtās 

zināšanas un prasmes praktiskajā un studenta pētnieciskajā darbā . 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. 

p. k. 
Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

stundas 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika  

tudijas 

1.  1.1.Vadīšanas jēdziens. Projektu vadīšanas jēdziens.  

1.2. Eiropas Savienības fondi, to atbalsta jomas 2007. – 

2013. gadā. ES fondu juridiskais regulējums un 

administrēšanas principi. 

 2 

 

 

2.  Projekta definīcija, projekta veidi, pazīmes, 

klasifikācija un juridiskā forma. 
 2  

3.  3.1. Projekta (pieteikuma) dokumentācija  

3.2. Projekta (īstenošanas) dokumentēšanas principi. 
 1 1. 

4.  Projekta (pieteikuma) saturs: 

4.1. Problēmas izvēle, tās kritēriji. 

4.2. Projekta ideja un mērķis. 

4.2. Projekta pamatojums, esošās situācijas 

 3  
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raksturojums. 

4.3. Aktivitāšu plānošana, sagaidāmie rezultāti, 

indikatori. 

 

5.  Projekta resursu plānošana (laiks, finanses, aprīkojums, 

materiāli): 

5.1. Projekta laika grafika plānošana. 

5.2. Projekta izmaksu plānošana. Attiecināmās un 

neattiecināmās izmaksas. 

5.3. Materiāli tehniskais nodrošinājums, projekta 

aprīkojums.  

 

 1,5 2. 

6.  6.1. Projekta ieinteresēta puse un mērķauditorija. 

6.2. Risku apzināšana, to analīze un vērtēšana, risku 

vadīšana. 

6.3. Projekta loģiskā matrica.  

6.4. Projekta publicitāte un informācijas izplatīšana. 

6.5. Horizontālās prioritātes. 

 

 1,5  

7.  Projekta vadības organizācija: 

7.1. Projektu komandas veidošana. 

7.2. Projekta vadītājs, pienākumi, tiesības un atbildība 

projektā. 

7.3. Projekta komandas sastāvs. Personāla vadīšana. 

7.4. Projekta īstenošanas galvenie principi. 

 

 2 3. 

8.  8.1. Projekta kontrole un uzraudzība.  

8.2. Auditējamā vērtība. 

8.3. Projekta sekmīga pabeigšana un noslēguma 

rezultātu pārbaude. 

8.4. Instrumenti ietekmes mērīšanai.  

 1  

 
KOPĀ 

 
16 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Pamatliteratūras apguve Semināri, konsultācijas 

2. Projekta veida izvēle, projekta pieteikuma 

sagatavošana. 

Patstāvīgā darba izstrāde, darbs grupās. 

Semināri, konsultācijas 

2. Projekta dokumentācijas sagatavošana 

prezentācijai.  

Sagatavotā projekta prezentācija un 

iesniegšana  

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite ar atzīmi. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – programmas apguves gaitas kontrolei studenti izpilda patstāvīgo 

darbu – iepazīstas ar ES fondu darbības programmām un sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši šo 

programmu prasībām. Studiju kursa noslēgumā studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaľas tiek vērtētas, prezentējot (grupas) sagatavoto projektu. Lai iegūtu sekmīgu vērtējumu, 

students piedalās lekcijās un praktiskajās nodarbībās (30%), veic patstāvīgo (grupas) darbu (30%), 

prezentē sagatavoto projektu (40%).    

 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgais darbs, 

prezentācija. 
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Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Dţouns R. Projektu vadības pamati. – Rīga, 2008.  

2.  Litke Hanss D., Kunova I. Projektu vadība. – Rīga, 2003. 

3.  Forands I. Projekta menedžments. – Rīga, 2006.  

4.  Geipele I., T.Tambovceva, Projektu vadīšana studijām un biznesam. – Rīga, 2004.  

5.  Uzulāns J. Projektu vadība. – Rīga, 2004. 

 

Papildliteratūra 

1.  Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" (ESF). – Rīga, LR FM , 2008. – 236. 

lpp.; http://www.esfondi.lv/page.php?id=492 

2.  Darbības programma "Uzľēmējdarbība un inovācijas" (ERAF) – Rīga, LR FM , 2007. – 

117.lpp.; http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/op/2_dp_2009-07-

28.pdf 

3.  Darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi" – Rīga, LR FM , 2007. – 300. lpp.; 

http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/op/3_dp_2009-07-09.pdf 

4.   Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam – Rīga, LR FM , 2007. – 

80.lpp.; http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/VSID_2009.pdf 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  http://www.esfondi.lv – Eiropas Savienības fondu informatīvā mājas lapa 

2.  http://www.fm.gov.lv – LR Finanšu ministrijas mājas lapa 

3.  http://www.zm.gov.lv – LR Zemkopības ministrijas mājas lapa 

4.  http://www.viaa.gov.lv – Valsts izglītības attīstības aģentūra 

5.  http://www.apa.lv – Akadēmisko programmu aģentūra 

6.  http://www.esflatvija.lv – Eiropas Sociālā fonda informatīvā mājas lapa 

7.  http://www.em.gov.lv – LR Zemkopības ministrijas mājas lapa 

8.  http://www.raplm.gov.lv – LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājas 

lapa 

9.  http://www.liaa.gov.lv – Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras mājas lapa 

10.  http://www.izm.gov.lv – LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa 

11.  http://www.ec.europa.eu – Eiropas Komisijas mājas lapa 

12.  http://www.pmi.org/Pages/default.aspx – Project Management Institute 

13.  http://www.europamedia.org/ 

14.  http://www.about.com/ 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=492
http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/op/2_dp_2009-07-28.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/op/2_dp_2009-07-28.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/op/3_dp_2009-07-09.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/VSID_2009.pdf
http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/
http://www.zm.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.apa.lv/
http://www.esflatvija.lv/
http://www.em.gov.lv/
http://www.raplm.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.izm.gov.lv/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.pmi.org/Pages/default.aspx
http://www.europamedia.org/
http://www.about.com/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Vadībzinātľu  katedras sēdē 

2009. gada  28. decembrī, prot. Nr 4 

Kat. vad.: Ivars Muzis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Kvalitātes vadīšana 

Quality Management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Pamatzināšanas vadībzinībās, uzľēmējdarbībā, 

mārketingā, projektu vadībā 

 

Studiju kursa autors (i) – Mg.sc.vadībzinībās Irēna Bukrejeva 

 

Studiju kursa docētāji – Mg.sc.vadībzinībās Irēna Bukrejeva 

 

Studiju kursa mērķis - iepazīstināt studentus ar kvalitātes pārvaldības sistēmām, radīt izpratni par 

to prasību piemērošanu un ieviešanu, kvalitātes pārvaldības sistēmas galvenajiem pamatprincipiem, 

procesu pieeju un to priekšrocībām,  kvalitātes pārvaldības sistēmu integrēšanas iespējām, 

kvalitātes pārvaldības nepārtraukto pilnveidošanu. 

 

Plānotais rezultāts – students izprot kvalitātes pārvaldības sistēmas, to pamatprincipus, sistēmu 

ieviešanu, procesu pieeju pārvaldībā un to priekšrocības, students apzinās pārvaldības kvalitātes 

nepārtrauktas uzlabošanas nepieciešamību, integrētās kvalitātes pārvaldības iespējas. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Kvalitātes vadīšana 

Kvalitātes izpratne un tās mērķis 

1.1.Kvalitātes līmeľi 

1.2.Kvalitātes faktori 

1.3.Kvalitātes sistēmu veidi 

1.4.Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

 2  

2.  ISO 9001:2008 Kvalitātes pārvaldības sistēma 

2.1.Kvalitāres pārvaldības sistēmas principi 

2.2. ISO 9001:2008 prasības-procesu pieeja 

2.3.Prasības dokumentācijai:  

2.4.Dokumentu vadība, protokolu vadība 

2.5.Vadības atbildība 

2.6.Resursu pārvaldība 

2.7.Infrastruktūra/Darba vide 

2.8.Produkta īstenošana 

2.9.Mērīšana, uzturēšana un pilnveidošana 

 9 2.,3.,4.,6. 
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3.  ISO 14001 Vides pārvaldības sistēma 
3.1.ISO 14001 prasības 

3.2.Sistēmas ieviešanas soļi 

 1 1.,6. 

4.  HACCP – Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas 

sistēma 
4.1.Ieviešanas principi 

4.2.Ieviešanas soļi 

 1  

5.  OHSAS 18001  -Starptautiskie profesionālas 

veselības un darba drošības standarti 
5.1. OHSAS 18001  prasības. 

5.2. OHSAS 18001  prasību savietotība ar Darba 

aizsardzības likumdošanu. 

 1 5.,6 

6.  Savietotība ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 

18001 kvalitātes nodrošināšanas sistēmām vai to 

kopējie pamatelementi 

 1 1.,6. 

7.  Pašnovērtēšanas sistēma – Iekšējie auditi 
7.1.Auditu veidi 

7.2.Iekšējā audita profesionālās prakses standarti. 

7.3.Iekšējā audita likums. 

 0,5  

8.  TQM – Visaptverošā kvalitātes vadības sistēma 

(pieeja organizācijas vadīšanā, kas vērsta uz 

kvalitātes pilnveidošanu). 

 0,5  

 
KOPĀ 

 
16 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Noteikt kvalitātes nodrošināšanas pamatsistēmas 

un to savietotības pamatelementus 

Darba vērtējums pēc 10 ballu 

sistēmas (10%) 

2.  Izstrādāt vienu personāla vadības procesu un 

parādīt tā mijiedarbību ar citiem procesiem 

Darba vērtējums pēc 10 ballu 

sistēmas (10%) 

3.  Izstrādāt atsevišķa ekonomiskās  patdarbības 

procesa izvērtēšanas kritērijus. 

Darba vērtējums pēc 10 ballu 

sistēmas (10%) 

4.  Noteikt procesu vadības pamatelementus, to 

īstenošanas instrumentus un kādās ISO 9001: 2008 

nodaļās šīs prasības ir ietvertas.  

Darba vērtējums pēc 10 ballu 

sistēmas (10%) 

5.  Normatīvo aktu saistība ar kvalitātes pārvaldības 

sistēmām 

Darba vērtējums pēc 10 ballu 

sistēmas (10%) 

6.  Prezentāciju un praktisko darbu kvalitātes 

izvērtēšana. 

Darba vērtējums pēc 10 ballu 

sistēmas (10%) 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma  - ieskaite ar atzīmi testa veidā 40%;  

 - praktiskais darbs 60%   

Programmas apguves gaitas uzraudzībai un kontrolei studenti izpilda divus patstāvīgus darbus, kā 

arī teorijas izpratnei un zināšanu nostiprināšanai diagnosticēšanas testu. Praktiskos darbu studenti 

prezentē auditorijas priekšā, kuru vērtēšanā piedalās arī paši studenti. 

 

Prasības studiju kursa apguvei- strādāt patstāvīgi ar literatūru. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, konsultācijas, patstāvīgie darbi, modelēšana, 

prezentācija. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā, ir iespēja krievu valodā. 
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Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2009 

2.  Zygon Baltic Consulting: Kvalitātes vadības sistēma – KVS pamati (1.daļa). – Rīga. 

Biznesa partneri, 2002 

3.  Zygon Baltic Consulting: Kvalitātes vadības sistēma – KVS pamati (2.daļa). – Rīga. 

Biznesa partneri. 2003 

4.  Zygon Baltic Consulting: Kvalitātes vadības sistēmas Iekšējais audits (3.daļa ) – Rīga. 

Biznesa partneri 

5.  Zygon Baltic Consulting: Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un 

uzturēšana, Kvalitātes vadības sistēma (4.daļa) -Rīga: Biznesa partneri, 2005 

6.  J. Pildavs, I. Ruperte. Kvalitātes vadīšana-Rīga,  Kamene, 1999. 

7.  J. Pildavs, Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. –Rīga, Kamene 

8.  LVS EN ISO 9001:2000  Kvalitātes pārvaldības sistēma (standarts) 

9.  LVS EN ISO 14001:2004    Vides pārvaldības sistēma 

10.  OHSAS 18001 Starptautiskie profesionālas veselības un darba drošības standarti 

11.  LVS EN ISO 22000/HACCP  Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma 

 

Papildliteratūra 

1.  D. Hoyle,‖ SO 9000 Quality systems. Handbook. Third Edition‖, Butterworth – 

Heinemann Ltd 1998 

2.  Ch. A. Cianfrani, J.J. Tsiakals, J. E. West,‖ISO 9001:2000. Explained. Second Edition,‖, 

ASQ, 2001 

3.  F.X. Mahoney, C.G. Thor, „TQM triilogy‖ 

4.  R.M Hodgetts, „Implementimg TQM in small and mediom –sized organizations 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  www.iso.ch 

2.  www.lka.lv 

3.  Latvijas kvalitātes asociācija - ţurnāls ―Kvalitāte‖ 

 

 

http://www.iso.ch/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2009. gada 14. decembrī, prot. Nr. 9 

Kat. vad. Jānis Virţbickis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Lietvedība personāla vadītāja darbā 

Filling in HRM 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas  Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā, Latviešu 

valodas kultūras jautājumi, Personāla vadība (2 KP) 

 

Studiju kursa autors -Docents, Dr.paed. Nils Sautiľš, lektore Mg.sc.soc.Velga Simsone 

 

Studiju kursa docētāji - Docents, Dr.paed. Nils Sautiľš, lektore Mg.sc.soc.Velga Simsone 

 

Studiju kursa mērķis - sniegt studentiem zināšanas prasmes un iemaľas lietvedībā un veicināt 

lietišķa personāla vadītāja organizatorisko un komunikatīvo kompetenču attīstību.  

Plānotais rezultāts - 

 prot pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzľēmuma struktūrvienības 

efektīvai vadīšanai; 

 prot pieľemt lēmumus; 

 analizē, sistematizē, sintezē un integrē iegūto informāciju; 

 sagatavo dokumentus; 

 orientējas uzľēmuma darbu reglamentējošos dokumentos, LR darba attiecību 

reglamentējošos normatīvajos aktos; 

 rīkojas atbilstoši likumam un ētikas normām. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. k. Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Lietvedības loma un nozīme: 

lietvedību reglamentējošā tiesiskā bāze, 

lietvedības darba organizācija, 

dokumentācijas sistēmas, 

lietvedība, tās pamatuzdevumi, lietvedības 

procesa sastāvdaļas. 

 1 3. 

2.  Dokumentu izstrādāšana un noformēšana: 

dokumentu funkcijas, rekvizītu izvietojums 

un grupas, 

dokumentu noformēšanas vispārīgās 

prasības, 

dokumentu sastāvdaļu noformēšana, 

 1 1. 
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dienesta atzīmes, dokumenta teksts, 

daţādu dokumentu veidu noformēšanas 

pamatprincipi. 

3.  Dokumentu apgrozība: 

saľemto dokumentu kustība un izpildes 

kārtība, 

nosūtāmo dokumentu kustība,  

iekšējās lietošanas dokumentu kustība, 

dokumentu reģistrācija un kontrole. 

 1 8. 

4.  Dokumenta oriģināls, tā atvasinājumi.  0,5 1. 

5.  Lietu sakārtošana un nomenklatūras 

sastādīšana: 

lietu veidošana; glabāšanas ilguma 

noteikšana; numurēšanas; lietu 

aktualizācija, 

vērtēšanas ekspertīzes organizēšana; 

dokumentu iznīcināšanas kārtība, 

pamatprasības lietu nodošanai arhīvā. 

 1 2. 

6.  Lietvedības dokumentu valoda.  0,5 1 

7.  Konkursa uz brīvo amata vietu organizācijas 

un norises lietvedības aspekti: 

personāla pieprasījuma veidlapas 

noformēšana; 

konkursa sludinājums, 

apliecinājuma, uzaicinājuma, atteikuma 

vēstules noformēšana, 

personāla atlases komisijas protokols un 

prasmju karte, 

darba piedāvājums, 

pārbaudes rezultātu noformēšana. 

 1 8., 1. 

8.  Darba līguma sastādīšana atbilstoši 

tiesiskām normām un tā noformēšana. 

 2 8., 1. 

9.  Rīkojumu par personālsastāvu 

noformēšana. 

 1,5 8., 1. 

10.  Amata apraksta izveidošanas pamatprincipi 

un tā tiesiskā bāze. 

 1,5 1. 

11.  Personas lietas izveide un uzturēšana.  1 1. 

12.  Vienošanās par darba līguma izbeigšanu.  1 8., 1. 

13.  Atvaļinājuma dokumentācijas uzľēmumā 

izveide. 

 1 1. 

14.  Vienošanās par atvaļinājuma pārcelšanu.  1 8., 1. 

15.  Uzľēmuma līgums, darba nodošanas – 

pieľemšanas akts 

 1,5 8., 1. 

16.  Komandējuma dokumentācijas 

noformēšana. 

 1 8., 1. 

17.  Uzteikums par darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu. 

 1 8., 1. 

18.  Darba kārtības noteikumi uzľēmumā.  1 4. 

19.  Konfidencialitātes un interešu konflikts 

lietvedības aspektā. 

 1 5. 

20.  Amatu sarakstu izveidošanas 

pamatprincipi. 

 1 1. 

21.  Iesniegumu lietvedība.  0,5 8., 6. 

22.  Personāla programmas izveides  2 7. 
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pamatprincipi uzľēmumā. 

 
KOPĀ 

 
24 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Dokumentu izstrādāšana un noformēšana 

atbilstoši LR likumdošanas prasībām. 

Kontroldarbs 

2.  Lietu veidošanas pamatprincipi Darba aizstāvēšana 

3.  Lietvedību reglamentējošās likumdošanas 

analīze 

Kontroldarbs 

4.  Darba kārtības noteikumu izstrāde 

uzľēmumā ― X‖ 

Darba aizstāvēšana 

5.  Konfidencialitātes dokumentācijas izstrāde 

uzľēmumā ― X ―. 

Darba aizstāvēšana 

6.  Iesniegumu izskatīšanas sistēmas modeļa 

izveide. 

Darba aizstāvēšana 

7.  Personāla programmas piedāvājums 

uzľēmumā ― X ―. 

Darba aizstāvēšana 

8.  Dokumentu reģistrācija Kontroldarbs 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens: tests zināšanu un izpratnes pārbaudei par 

lietvedības funkcijām personāla vadībā; pēc docētāja norādes viena dokumenta praktiska izstrāde 

un aizstāvēšana.  

 

Prasības studiju kursa apguvei  - patstāvīgi veicamo darbu izpilde – 40%; eksāmens: tests – 

20%; dokumenta izstrāde – 40%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, 

praktiskie darbi , prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  LR Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr. 154. ―Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas noteikumi‖. 

2.  LR Ministru Kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr. 295. ―Noteikumi par vārdu un 

uzvārdu rakstību un identifikāciju‖. 

3.  „Informācijas atklātības likums‖, pieľemts 29.10.1998 

4.  ―Fizisko personu datu aizsardzības likums‖, pieľemts 23.03.2000. 

5.  ―Valsts valodas likums‖, pieľemts 09.12.1999. 

6.  Likums ―Par Latvijas Valsts ģerboni‖, pieľemts 19.02.1998. 

7.  Likums ―Par valsts noslēpumu‖, pieľemts 17.10.1996. 

8.  Likums ―Elektronisko dokumentu likums‖ 20.11.2002. 

9.  LR Ministru Kabineta 28.05.2002. instrukcija Nr.3. ―Ministru kabineta kārtības rullī 

noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība‖. 

10.  LR Ministru Kabineta 02.04.2002. noteikumi Nr.141. ―Informācijas sistēmās esošo 
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dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi‖. 

11.  „Darba likums‖, pieľemts 20.06.2001. 

12.  Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 10.10.1995., ―Instrukcija par juridisko 

personu arhīva dokumentu uzrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu‖ 

13.  LVS ISO 9706:1994 ―Informācija un dokumentācija. Dokumentu papīrs. Ilgizturības 

prasības‖. 

14.  LR Ministru Kabineta 22.08.2000 „Noteikumi par svešvalodu lietošanu zīmogu, 

spiedogu un veidlapu tekstā‖. 

15.  LR Ministru Kabineta 22.08.2000 „Kārtība kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 

valsts valodā‖. 

16.  Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 17.12.1996 „Valsts institūciju tipveida 

dokumentu glabāšanas termiľu saraksts‖. 

17.  „Iesniegumu likums‖, pieľemts 27.09.2007. ( stājas spēkā no 01.01.2008). 

18.  Likums ― Par arhīviem‖ pieľemts 20.06.2001. 

19.  Urtāne R. Lietvedība un arhīvs. Rīgā: LUMA,2007, 350.lpp. 

20.  Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīgā:Kamene,2005, 256 lpp.  

21.  Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīgā: Biznesa augstskola Turība, 2002., 

231.lpp. 

22.  Bahanovskis Vilhelms. Lietvedības instrukcija: Lietu nomenklatūra, arhīva darbības 

noteikumi, elektroniskie dokumenti. - Rīga: Kamene, 2003. - 202 lpp. - ISBN 9984-

758-05-2 

 

Papildliteratūra 

1.  Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. - Oxford: Oxford 

University Press, 2007. - 304 lpp. - ISBN 0-19-45713-7 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Latvijas likumi – www.likumi.lv 

2.  LR Saeima – www.saeima.lv 

3.  Latvijas Republikas Ministru kabinets – www.mk.gov.lv 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.mk.gov.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Informātikas un dabaszinību katedras sēdē 

2009. gada  21. decembrī , prot. Nr. 4 

Kat. vad.: Juris Porozovs 
 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Personāla informācijas sistēmas 

Information systems inHuman Recource 

Management 

Studiju programmas nosaukums 

 

Personāla vadība 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  Nepieciešamas priekšzināšanas MS Windows un 

MS Office datorlietotāja līmenī. 

 

Studiju kursa autors -  Mag.sc.ing. Inese Urpena.  

 

Studiju kursa docētāji -  Mag.sc.ing. Inese Urpena 

 Mg. sc. soc., lektors Gustavs Elers  

 Mg. sc. soc., lektors Alvis Valdemiers 

 

Studiju kursa mērķis - studiju kursā studenti iegūst izpratni par informācijas sistēmām, to izstrādi 

un pārvaldību, uzturēšanai nepieciešamo tehnisko un programmnodrošinājumu. 

 

Plānotais rezultāts - studentiem jāsasniedz tāds izpratnes līmenis, kurā iestādes/uzľēmuma IS tiek 

uztverta un lietota kā līdzeklis veiksmīgai profesionālajai darbībai. Studenti praktiski apgūst datu 

iegūšanas un uzkrāšanas metodes, datu struktūru izveidi, prasību definēšanu, kvalitātes un drošības 

nodrošināšanas prasības, spēj novērtēt informācijas sistēmas nozīmi iestādes/uzľēmuma stratēģisko 

mērķu sasniegšanai. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. 

p.k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1. 1

. 

Informācijas sistēmu resursi, funkcionalitāte 

un tiesiskā vide. 
 

4  

2.  Informācijas sistēmu drošības politika.  4  

3.  IS projektēšana, ieviešana, uzturēšana un 

izmantošana. 
 

6 1. 

4.  Datu bāzes struktūras projektēšana, datu bāzes 

vadības programmatūra. 
 

4  

5.  Datu bāzes tabulas, relāciju saites starp 

tabulām, datu formas. 
 

6 2. 

6.  Pieprasījumu un pārskatu veidošana.  4  

7.  Datorizētās personāla vadības sistēmas.  4  
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 KOPĀ  32  

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1.  
Iestādes/uzľēmuma e-pārvaldes IS projekts. Grupu darbs (2-3 studenti), darba 

prezentēšana un diskusija studiju grupā. 

2.  
Iestādes/uzľēmuma struktūrvienības datu 

bāzes izveide. 

Individuāls darbs un docētāja vērtējums, 

saziľai izmantojot e-pastu. 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - eksāmens. Pārbaudījuma uzdevumi ir veidoti 

tā, lai katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes visos 

attiecīgā pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeľos (vērtējot pēc 10 ballu skalas). Galīgajā 

vērtējumā par studiju kursa apguvi tiek iekļauts patstāvīgā darba vērtējums. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – students var kārtot noslēguma pārbaudījumu, ja ir 

iesniegti un pozitīvi (vismaz 4 balles) novērtēti patstāvīgie darbi (veido 20% no kopējā 

vērtējuma), kā arī ir izpildīti visi praktiskajās nodarbībās veicamie darbi (20% no kopējā 

vērtējuma). Eksāmens veido 60% no kopējā vērtējuma. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, konsultācijas, praktiskie un 

patstāvīgie darbi, prezentācijas individuāli un grupās, iespēja nosūtīt darbus un saľemt 

vērtējumu no pasniedzēja elektroniskā formā. 

 
Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Informācijas tehnoloģiju projekts uzľēmumā / Maija Mikose. - Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 2006. - 244 lpp. - (Uzľēmējdarbības bibliotēka). - ISBN 

9984-766-78-0 
2.  M. Ruķers. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2000. – 192 lpp. 

 

Papildliteratūra 

1.  Dz. Lukaţis. Datu bāzu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 

108 lpp. 

2.  Datorzinību pamati. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana/ V. Vēţa 

redakcijā. - Rīga: Mācību grāmata, 2000. – 116 lpp.  

3.  O'Brien, JA & Marakas, GM 2006, Management information systems, 7th edn, 

McGraw- Hill/Irwin, Boston, Massachusetts.. 592 p.  

4.  E. Karnītis Informācijas sabiedrība-Latvijas iespējas un uzdrošināšanās. Rīga. 

Pētergailis, 2004. 208.lpp. 

5.  U.  Miķelsons Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas īpatnības Rīga. 

Biznesa augstskola Turība 2003. 392 lpp. 

6.  Renāte Sprice Informācijas sistēmas lietderības novērtēšana. Rīga, 2005. 153. 

lpp. 

7.  D. Šmite, D. Dosbergs, J. Borzovs Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

nozares tiesību un standartu pamati. Rīga. LU Akadēmiskais apgāds, 2005 

8.  Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными технологиями. 7-е 

издание. Питер, 2005 
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Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  LETA aktuālā biznesa informācija: http://www.nozare.lv 

2.  Likumu apkopojums: http://www.likumi.lv/ 

3.  Microsoft Internet resursi: http://www.microsoft.lv 

4.  Normatīvo aktu IS: http://www.akti.lv 

5.  Biblio Tech Review [Elektroniskais resurss] : news, analysis and comment. - 

Tiešsaistes ţurnāls. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.biblio-

tech.com/. - ISSN 1463-7146.  

6.  Ieteikumi RPIVA studentiem: http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud 

 

http://www.nozare.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.microsft.lv/
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Vadībzinātľu  katedras sēdē 

2009. gada  28. decembrī, prot. Nr. 4 

Kat. vad.: Ivars Muzis 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Profesionālā ētika personāla vadībā 

Professional Ethics of Human Resources 

Management 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 4  

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  Filozofijas pamati, Personāla vadība, Menedţmenta 

pamati, Uzľēmējdarbības tiesību pamati 

 

Studiju kursa autors -Mg. psych Baiba Skrauce 

 

Studiju kursa docētāji – Mg. psych. Baiba Skrauce, Mg sc.soc. Agita Miķelsone, 

 Mg psych. Signe Enkuzena 

 

Studiju kursa mērķis – radīt izpratni par profesionālās un biznesa ētikas teorētiskajiem aspektiem, 

veidojot priekšstatu par ētikas pamatprincipiem un to pielietojumu praktiskajā darbībā, daţādu 

sareţģītu darba situāciju risināšanā, ievērojot profesionālās ētikas standartus, attīstot profesionālās 

iemaľas, ētisku attieksmi pret sevi kā personību, pret kolēģiem, sadarbības partneriem un 

sabiedrību kopumā 

 

Plānotais rezultāts - iegūtas zināšanas, kā analizēt personāla vadību no profesionāli ētiskā 

viedokļa – taisnīguma, godīguma, sociālā viedokļa; iegūtas prasmes, kā analizēt personāla vadītāja 

kompetences, darba stilu, iemaľas zināšanas, attieksmes darbā ar personālu; students prot analizēt 

savas vērtību kategorijas attieksmē pret sevi un sabiedrību. apzināta un izvērtēta gatavība rīkoties 

atbilstoši ētikas prasībām. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Ētikas jēdziens. Profesionālās ētikas 

vērtības, principi, normas 

 2  

2.  Saskarsmes ētiskie aspekti  2  

3.  Ētika un juridiskās normas 

Profesionālie ētikas kodeksi  

 3 1. 

4.  Organizācijas kultūra un profesionālā ētika  3  

5.  Biznesa ētikas būtība un pamatprincipi. 

Uzľēmējdarbības ētika Latvijā 

 4 2. 

6.  Strādājošo izpratne par ētiskajām normām 

darbavietās (seminārs) 

 2 3. 
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7.  Ētiskās kategorijas personāla vadītāja darbā: 

Godīgums, taisnīgums 

Brīvība un atbildība  

Konfidencialitāte  

Vara 

Profesionālā pilnveide un profesionālisms 

 6 4. 

8.  Ētiskas dilemmas uzľēmuma personāla 

vadības funkciju īstenošanā 

 4 5. 

9.  Darbinieku lojalitātes jēdziens 

1. Lojalitātes teorijas; 

2. Lojalitāti veidojošie faktori; 

3. Nelojālās  uzvedības formas 

 3  

10.  Mobings, bosings un bulings darba vietā  3 6. 

 
KOPĀ  32  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1.  Ētikas kodeksu analīze-kopīgās un 

atšķirīgās tendences 

Grupu diskusija  

2.  Uzľēmējdarbības ētika Referāts, seminārs 

3.  Intervija- strādājošo izpratne par ētiskajām 

normām darbavietā 

Rezultātu prezentēšana, apkopojums 

4.  Ētiskās vērtības personāla vadītāja 

darbā 

Personāla vadītāja ētikas kodeksa projekta 

izveide-darbs grupās un prezentācija. 

Kolāţa 

5.  Ētiskās dilemmas personāla vadības 

funkciju īstenošanā (atlasē, pieľemšana 

darbā, atbrīvošana, darba izpildes 

novērtēšanas ētiskā puse, apmācību 

organizēšanas ētika) 

Problēmsituāciju analīze, diskusija 

6.  Mobings, bosings, boulings darba vietā Problēmsituāciju analīze, diskusija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencēta ieskaite: teorētiski jautājumi un 

profesionāli ētiskas dilemmas risinājums 

 

Prasības studiju kursa apguvei – patstāvīgo darbu izpilde ar izpratni par apgūtajām tēmām un 

dalība grupu diskusijās– 70%, eksāmens – teorētiski jautājumi un profesionāli ētiskas dilemmas 

risinājums – 30%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi: 

referāts, problēmsituāciju risināšana, literatūras un avotu studijas, prezentācijas.  

 

Temati studentu pētnieciskajam darbam  

1. Profesionālā ētika personāla vadītāja darbā–teorija un prakse 

2. Ētiskās dilemmas personāla vadībā. 

3. Profesionālās ētikas ievērošana uzľēmumā kā organizācijas kultūras izpausme. 

4. Ētiskas vērtības personāla vadītāja darbā. 

5. Personāla vadītāju profesionālā ētika Latvijā. 

6. Uzľēmējdarbības ētikas nostādľu ietekme uz personāla vadītāju darbu Latvijā.   

7. Uzľēmuma ētisko principu ietekme uz personālvadības funkciju īstenošanu.  
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Kursu apgūst latviešu valodā 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Lasmane S. 20.gadsimta ētikas pavērsieni. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 

2.  Milts A. Ētika: Saskarsmes ētika. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 

3.  Milts A. Ētika :Personības un sabiedrības ētika. R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

4.  Rogenbuka I. Uzľēmējdarbības ētika, R: Zvaigzne ABC, 2000 

5.  Фритцше Деивид Дж. Этика бизнеса: Глобальная и управленческая перспектива. - 

Москва: Олимп - Бизнес, 2002. 

 

Papildliteratūra 

 

1.  Templers Ričards. Veiksmīgas karjeras likumi: Personiskās veiksmes formula. - Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2007 

2.  Bakingems Markuss, Kofmans Kurts. Vispirms pārkāp visus likumus: Ko pasaules 

izcilākie menedţeri dara citādāk. - Rīga: Trīs, 2005 

3.  Rifkins Dţ. Jaunās ekonomikas laikmets, R: Jumava, 2004. 

4.  Geiselharts R., Hofmane – Burkarta K. Stresa menedţments, 2003. 

5.  Halta K. Veiksmīga karjera jeb mobings-psiholoģiskais terors darbavietā, R: Jumava, 

2003 

 

Periodika un citi materiāli  

 

1.  Biznesa psiholoģija. 

2.  Kapitāls.  

3.  http.//www.biznesam.lv/ 

4.  http.//www.lpva.lv/ 

5.  http.//www.lbka.lv/ 

6.  http.//www.delna.lv/ 

7.  http.//www.politika.lv/ 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 

Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Informātikas un dabaszinību katedras sēdē 

2009. gada  21. decembrī, prot. Nr. 4 

Kat. vad.: Juris Porozovs 

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Civilā un darba aizsardzība 

Civil Defence and Occupational Safety 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadītājs 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  Īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas 

 

Studiju kursa autors (-i) – Dr. chem., asoc. prof., Jānis Gedrovics 

 

Studiju kursa docētāji – Dr. chem., asoc. prof. Jānis Gedrovics, Dr. biol, asoc. prof. Juris 

Porozovs 

 

Studiju kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar valsts civilās aizsardzības sistēmu un darba 

drošības nostādnēm Latvijas Republikā, radīt priekšstatu par valstī iespējamām katastrofām, 

preventīvajiem un seku likvidēšanas pasākumiem to gadījumos, iemācīt operatīvi rīkoties ārkārtas 

situācijās un sniegt pirmo palīdzību, padziļināt studentu izpratni par cilvēka veselības saglabāšanu 

un veselīgu dzīvesveidu, tajā skaitā darba vietā.  

 

Plānotais rezultāts - 

1. Zināšanas: zina tiesisko regulējumu civilās aizsardzības sistēmas un darba aizsardzības 

sistēmas nodrošināšanai, valsts civilās aizsardzības struktūru, valsts institūciju pašvaldību 

un komersantu uzdevumus civilajā aizsardzībā, kā arī iedzīvotāju, tajā skaitā strādājošo 

tiesības un pienākumus civilajā aizsardzībā. Pārzina valsts civilās aizsardzības sistēmu 

veidošanās un funkcionēšanas pamatprincipus Izprot civilās aizsardzības likumu, civilās 

trauksmes un apziľošanas sistēmu, jautājumus par paaugstinātas bīstamības objektiem; 

pārzina strādājošo veselības un dzīvības nodrošināšanas principus un paľēmienus, 

apzinoties arī savu līdzatbildību par šo principu un paľēmienu ievērošanu un izmantošanu 

darbā. Izprot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē darba vides, tajā skaitā 

darba drošības, jautājumus strādājošajiem (darba devējiem un darba ľēmējiem).  

2. Prasmes: prot adekvāti rīkoties katastrofu un ārkārtas situāciju gadījumos, sniegt pirmo 

palīdzību nelaimes gadījumos, organizēt un uzturēt ergonomiski atbilstošu veselīgu darba 

vidi. 

Prot pielietot darba un darba aizsardzības tiesību sistēmas normatīvus, prasības un 

zināšanas darba aizsardzības speciālistu darba vadīšanā; prot organizēt spēkā esošo darba 

aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildes kontroli. 

3. Attieksmes: studenti tiek sagatavoti adekvātai situācijas novērtēšanai un rīcībai katastrofu, 

nelaimes gadījumu un ārkārtas situāciju gadījumos, tiek veidota pozitīva attieksme pret 

savu darba vidi studiju procesā RPIVA. 
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Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūra, 

organizācija un vadība. Pašvaldību civilās aizsardzības 

komisijas. Latvijas Republikas Civilās aizsardzības 

likums. 

 1  

2.  Jēdziens par darba drošību. Darba aizsardzības sistēmas 

pamati Latvijas Republikā. Latvijas Republikas Darba 

aizsardzības likums. 

 2  

3.  Valsts institūciju, pašvaldību un komersantu uzdevumi 

un tiesības civilajā aizsardzībā un darba drošības 

jautājumos. Iedzīvotāju, t.sk., nodarbināto pienākumi un 

tiesības.   

 3  

4.  Valstī iespējamās katastrofas un to sekas. Paaugstinātas 

bīstamības objekti. Tehnogēnās un dabas katastrofas. 

Iedzīvotāju un strādājošo rīcība tehnogēno un dabas 

katastrofu gadījumos. 

 3  

5.  Civilās trauksmes un apziľošanas sistēma un tās 

darbības principi.  Evakuācijas pasākumu organizēšana 

katastrofu gadījumos.  

 1  

6.  Seminārs par valsts civilās aizsardzības sistēmu, 

iedzīvotāju aizsardzību, katastrofām un to seku 

likvidēšanu. 

 2 1 

7.  Terorisms un tā izpausmes. Bruľoti konflikti. Masu 

iznīcināšanas līdzekļi mūsdienās. 

 2  

8.  Seminārs par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu, 

radiācijas drošību, bruľotajiem konfliktiem un 

terorismu. 

 2 2 

9.  Jēdziens par ergonomiku. Darbs, darba veidi un tipi. 

Darbs uzľēmumā kā specifiska garīgā darba forma.  

 2  

10.  Cilvēka organisma uzbūve un tās saistība ar darba 

drošību. Ergonomikas praktiskais pielietojums kā darba 

aizsardzības sistēmas pamatkomponents. 

 2  

11.  Darba vides iekšējās uzraudzības sistēma un tās 

funkcionēšana iestādē. Personāla vadītāja pienākumi un 

tiesības darba aizsardzības sistēmas izveidē un tās 

darbības kontrolē 

 2  

12.  Darba vides ergonomiskā analīze. Vides faktoru 

mērīšana. Darba vides ergonomisko parametru 

noteikšana. (Laboratorijas darbs). 

 2  

13.  Darbstacija un biroja tehnika. Darba drošība un 

strādājošo darba aizsardzība, strādājot ar datoru. 

 2  

14.  Arodveselība. Ar darbu saistītās slimības un arod-

slimības. Arodslimību profilakse. 

 2  

15.  Nelaimes gadījumu un avāriju profilakse iestādē.  2  

16.  Seminārs: Darba vides organizācijas vispārējie principi 

iestādē. 

 2  
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 KOPĀ  32  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā 

darba pārbaudes forma 

1.  Civilās aizsardzības struktūra Latvijā. Katastrofas, preventīvie 

pasākumi to novēršanai un katastrofu seku likvidēšana. Nelaimes 

gadījumu riska novērtējums. 

Diskusija seminārā 

2.  Civilās aizsardzības institūciju un iedzīvotāju rīcība katastrofu, 

radiācijas avāriju, bruľotu konfliktu un cita veida ārkārtas 

situāciju gadījumos. 

Diskusija seminārā 

3.  Personīgās darbstacijas ergonomiskais izvērtējums. Patstāvīgs praktiskais 

darbs 

4.  Garīgā darba higiēna.  Diskusija seminārā. 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: eksāmens (rakstveida). 

 

Prasības studiju kursa apguvei: lekciju un seminārnodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība 

semināros saskaľā ar RPIVA priekšrakstiem; 1 laboratorijas darba protokols un 1 patstāvīgais 

darbs. Ieskaitei ir diferencēts vērtējums (80% ieskaites darba vērtējums; 20% laboratorijas un 

patstāvīgā darba vērtējums). 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Darba aizsardzības likuma vadlīnijas. – Rīga: Labklājības ministrija. 2003. 

2.  Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. Sast. V. Kaļķis, Ţ. Roja. – Rīga: 

Elpa, 2001. 

3.  Ergonomika darbā. – Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 

4.  Ozoliľš R.A. Civilās un darba aizsardzības pamati. – Rīga: 2004. - 

http://fizmati.lv/faili/macibu_materiali/macibu_materials.pdf 

5.  Roja Ţ. Ergonomikas pamati. – Rīga; Drukātava, 2008. 

Papildliteratūra 

1.  Darba apstākļi un riski Latvijā. – Rīga: 2007.. 

2.  Darba apstākļi un veselība darbā. - Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 

3.  Drošs darbs Latvijā. Nacionālā konference par darba aizsardzības sistēmas attīstību Latvijā. – 

Rīga: 2007  

4.  Jemeļjanovs A. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzľēmumos 

ārkārtēju situāciju gadījumos. Rīga: RTU, 1997. 

5.  Jemeļjanovs A., Jemeļjanovs O., Pālītis A. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju un risku 

novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004. 

6.  Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana tehnogēna 

rakstura un dabas parādību izraisītajās ekstremālajās situācijās. Rīga: RTU, 1997. 

7.  Kaļķis V. Darba vides novērtēšanas metodes. – Rīga: 2008.  

8.  Psihosociālā darba vide. – Rīga: Labklājības ministrija, 2003. – 142 lpp. 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  LR Civilās aizsardzības likums. www.likumi.lv 

http://www.likumi.lv/


381 

2.  LR Darba aizsardzības likums.www.likumi.lv  

3.  Risku novērtēšana daţādās nozarēs. Informatīvi skaidrojoši materiāli darba aizsardzībā. – 

[Rīga]: VSAA & Inspecta, 2008. [CD formātā]. 

4.  Videomateriāli RPIVA IS 

5.  www.likumi.lv (Latvijas Republikas Likumi un Ministru kabineta noteikumi)  

6.  www.osha.lv (Eiropas Darba drošības un arodveselības aģentūras Latvijas kontaktpunkta mājas 

lapa) 

7.  www.vdi.lv (Valsts darba inspekcijas mājas lapa). 

8.  Ţurnāls „Ofice Manager‖[profesionāls ţurnāls biroja darbiniekiem], daţādi gadi 

http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.osha.lv/
http://www.vdi.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2009. gada 14. decembrī, prot. Nr. 9 

Kat. vad. Jānis Virţbickis 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Darba likumdošana 

Labour Legislation  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība/ Personnel management 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Ekonomikas pamati, Personāla vadība, Lietvedība 

personāla vadītāja darbā, Uzľēmējdarbības tiesību 

pamati 

 

Studiju kursa autors (i) – Mag. iur. Uvis Kozlovskis 

 

Studiju kursa docētājs (i) – Mag. iur Uvis Kozlovskis 

 

Studiju kursa mērķis – ievērojot profesijas standartu, dot topošajiem personāla vadītājiem 

priekšstatu par darba tiesību vietu nacionālajā tiesību sistēmā, iepazīstināt studentus ar darba 

tiesību normatīvo bāzi Latvijā, veidojot priekšstatu par pārnacionālo starptautisko veidojumu 

normatīvo aktu ietekmi uz darbinieka un darba devēja tiesībām un pienākumiem, attīstot prasmi 

izmantot iegūtās zināšanas praksē. 

 

Plānotais rezultāts – pilnveidotas komunikatīvās prasmes, sekmēta vērtību sistēmas 

pilnveidošanās, prot sagatavot dokumentus un vadīt darba intervijas atbilstoši Darba likumam, 

apgūtas iemaľas: nodrošināt uzľēmumu ar nepieciešamo personālu, patstāvīgi risināt juridiska 

rakstura jautājumus, orientēties darba tiesības un darba aizsardzību reglamentējošajās tiesību 

normās, pielietot darbu un darba aizsardzību reglamentējošās normas. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1.  Darba līgums.  

(Darba tiesisko attiecību nodibināšana un 

izbeigšana. Darba devēja un darba ľēmēja 

tiesības un pienākumi. Darba samaksa. 

Nodarbināšanas ierobeţojumi.) 

 4 1. 

2.  Darba koplīgums. 

(Koplīgums un ģenerālvienošanās. 

Koplīguma spēks laikā. Koplīguma 

noslēgšanas un grozīšanas īpatnības.) 

 2 1. 

3.  Darba laiks un atpūtas laiks. 

(Darba laika organizācija. Pārtraukumi. 

Atvaļinājumi.) 

 2  

4.  Darba strīdi.  3 2. 
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(Individuālie tiesību strīdi. Kolektīvie tiesību 

strīdi. Kolektīvie interešu strīdi. Strīdu 

izšķiršanas institūcijas.) 

5.  Nodarbinātības īpatnības publiskajā un 

privātajā sektorā. 

(Atšķirības likumdošanā ierēdľu 

nodarbinātības jomā. Ierēdľu nodarbinātības 

īpatnības. Ierēdľu sociālās un citas 

garantijas.) 

 5 3. 

 
KOPĀ  16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Konkrētu darba līgumu un koplīgumu 

atbilstības likumu normām analīze 

Rakstiska analīze – docētāja vērtējums 

2.  Referāts par izvēlētu tēmu Prezentācija 

3.  Streika tiesības – likumdošanas aktu un 

situāciju analīze 

Prezentācija 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens (rakstveida): 3 situāciju analīze, parādot 

prasmi identificēt darba drošības un darba tiesību pārkāpumus, analizēt iespējamos risinājumu 

variantus, kurus var izmantot personāla vadītājs savas kompetences robeţās. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – izstrādāti patstāvīgie darbi – 45%, 75% lekciju apmeklējums – 

15%, sekmīgi nokārtots eksāmens – 40%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, diskusijas, konsultācijas, patstāvīgie darbi: 

avotu analīze, referāts; prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  - Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga, „Turība‖, 2004 

2.  - LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Rīga, „Mans īpašums‖ (500-542. lpp.) 

 

Papildliteratūra 

1.  - Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. (3 daļās) Rīga, 2002, 2004 

2.  -Dindūne I. Darba likuma komentāri. Rīga, ―LV‖ 2002-2008 (ar papildinājumiem) 

 

Normatīvie akti 

1.  - Latvijas Republikas Satversme (pieņemta 15.02.1922.) 

2.  - Darba likums (pieņemts 20.06.2001.) 

3.  - Darba aizsardzības likums (pieņemts 20.06.2001.) 

4.  - Darba strīdu likums (pieņemts 26.09.2002.) 

5.  - Valsts civildienesta likums (pieņemts 07.09.2000.) 

6.  - Darba devēju organizāciju un to apvienību likums (pieņemts 29.04.1999.) 

7.  - Likums „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā‖ (pieņ. 

20.12.2001.) 

8.  - Likums „Par arodbiedrībām‖ (pieņemts 13.12.1990.) 

9.  - Civillikums. IV daļa. Saistību tiesības (spēkā no 01.03.1993.) 
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Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  www.nais.lv    

2.  www.likumi.lv 

3.  www.vestnesis.lv 

4.  www.b2binfo.lv 

5.  www.ius.lv 

 

http://www.nais.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.b2binfo.lv/
http://www.ius.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoģijas katedras sēdē 

2009. gada 14.decembrī, prot Nr. 3 

Kat. vad.: Inta Tiltiľa - Kapele 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Sabiedriskās attiecības 

Public Relations 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 

 

Studiju kursa autors – Mg.soc.Jana Veinberga 

 

Studiju kursa docētājs - Mg.soc.Jana Veinberga, Mg.hrm. Rita Zālīte 

 

Studiju kursa mērķis – dot iespēju studentiem iegūt zināšanas par organizācijas sabiedrisko 

attiecību veidošanas būtību, īpaši uzsverot iekšējo sabiedrisko attiecību nozīmīgumu un to 

veidošanas specifiku; apgūt prasmes lietot galvenās sabiedrisko attiecību metodes un veidot 

sadarbību ar organizācijas sabiedrisko attiecību speciālistu darbinieku informēšanā, konfliktu 

novēršanā un risināšanā un motivācijas veicināšanā.  

 

Plānotais rezultāts -  

 zina par sabiedrisko attiecību būtību, to veidošanas principus organizācijā; 

 informēts par iekšējām sabiedriskajām attiecībām, iekšējo komunikāciju un tās veidošanas 

principiem; 

 pārzina iekšējo sabiedrisko attiecību lomu organizācijas reputācijas veidošanā, darbinieku 

informēšanā un motivācijas paaugstināšanā.  

 prot lietot galvenās sabiedrisko attiecību metodes;  

 prot veidot iekšējās komunikācijas stratēģiju,  

 prot veidot darbinieku informēšanas sistēmu, darbinieku lojalitātes un motivācijas 

paaugstināšanas pasākumus.  

 izpratne par sabiedrisko attiecību veidošanas nozīmi organizācijā;  

 izpratne par personāla vadītāju un sabiedrisko attiecību speciālistu sadarbības 

nepieciešamību un iespējām organizācijā. 

 

Kursa saturs 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Sabiedrisko attiecību (SA) jēdziens un darbības 

virzieni organizācijā 

Komunikācijas jēdziens un modeļi  

Sabiedrisko attiecību un personāla vadības speciālistu 

sadarbība 

 2  

2.  Organizācijas tēls un reputācija, to veidošana  2 1 
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3.  Organizācijas iekšējās SA un iekšējā komunikācija 

Darbinieku informēšanas sistēmas izveide 

Iekšējo SA nozīme darbinieku motivācijas veidošanā 

Iekšējās komunikācijas stratēģijas izstrāde 

 4 2 

4.  Attiecību veidošana ar plašsaziľas līdzekļiem 

Intervijas. Viedokļa formulēšana 

 2 3 

5.  SA tekstu rakstīšana. Paziľojums presei  1 4 

6.  Pasākumi presei. Preses konference  1 5 

7.  Pasākumi darbinieku lojalitātes un motivācijas 

paaugstināšanai.  

Pasākuma koncepcijas izstrāde 

 4 6 

 
KOPĀ 

 
16 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Organizācijas tēla formulēšana. 

Studenti formulē kādas organizācijas tēlu  

Grupu darbs, darba aizstāvēšana 

2.  Iekšējās komunikācijas stratēģijas izstrāde Grupu darbs, darba aizstāvēšana 
3.  Viedokļa formulēšana. Studenti apraksta kādas 

organizācijas problēmu un izstrādā par to viedokli, 

kādu paustu plašsaziľas līdzekļu pārstāvjiem  

Grupu darbs, darba aizstāvēšana 

4.  Informācija presei. Studenti uzraksta informāciju 

presei par kādu jaunumu organizācijā, kurā viľi 

strādā 

Patstāvīgais darbs, darba 

aizstāvēšana 

5.  Preses konferences rīkošana Grupu darbs, darba aizstāvēšana 
6.  Pasākuma plāna izstrāde Grupu darbs, darba aizstāvēšana 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite ar diferencētu vērtējumu.  

 

Prasības studiju kursa apguvei – lai saľemtu sekmīgu atzīmi (zemākais vērtējums „4‖) aktīvi 

jāpiedalās praktiskajos darbos, jāizpilda patstāvīgais darbs un sekmīgi (zemākais vērtējums „4‖) 

jāuzraksta tests par teoriju. Gala atzīmi veido praktisko darbu un patstāvīgā darba novērtējums 

(30%) un eksāmena atzīme(70%). 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, pastāvīgie darbi, praktiskie darbi, darbu 

aizstāvēšana. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra 

1.  Herbsts,D. Sabiedriskās attiecības. Rīga, Zvaigzne ABC, 2006., 231.lpp. 

 

Papildliteratūra 

1.  Veinberga, S. Publiskās attiecības. Teorija un prakse. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004., 327.lpp. 

2.  Herbsts, D. Komunikācija organizācijā. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  www.lasap.lv  

2.  www.7guru.lv 

 

http://www.lasap.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Uzľēmējdarbības katedras sēdē 

2009. gada 14. decembrī, prot. Nr. 9 

Kat. vad. Jānis Virţbickis 

 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Darbaspēka situācija Latvijā un Eiropas Savienībā 

Labor Situation in Latvia and the EU  

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikā, 

uzľēmējdarbības tiesību pamatos, darba likumdošanā 

un menedţmenta pamatos 

 

 

Studiju kursa autore - lektore, Mg.sc.soc. Irēna Krustozoliľa 

 

Studiju kursa docētāja – lektore, Mg.sc.soc. Irēna Krustozoliľa 

 

Studiju kursa mērķis - sniegt zināšanas par nodarbinātības tendencēm Latvijā un Eiropas 

Savienībā. Sistematizēt iepriekšiegūtās zināšanas ekonomikā, uzľēmējdarbības tiesību pamatos, 

darba likumdošanā un menedţmenta pamatos nodarbinātības kontekstā. 

 

Plānotais rezultāts - studiju kursā iegūta izpratne par nodarbinātības tendencēm Latvijā un Eiropas 

Savienībā, izpratne par nodarbinātību kā būtisku virzošo spēku valsts tautsaimniecības sistēmas 

harmoniskā attīstībā. 

 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. p. 

k. 
Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Darbaspēka nozīme valsts attīstībā  1  

2.  Darbaspēka pieprasījums, piedāvājums, dzīves 

cikli un elastība 

 2  

3.  Darba algas veidošanās principi  1  

4.  Darbaspēka tirgus raksturojums un vēsturiskā 

attīstība Latvijā un Eiropas Savienībā. 

 2  

5.  Starptautiskā darbaspēka tirgus funkcionēšanas 

principi 

 2  

6.  Darbaspēka migrācijas sekas (pozitīvās, 

negatīvās), problēmu iespējamie risinājumi 

 2  
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7.  Darba likumdošanas pamatprincipi Latvijā un 

Eiropas Savienībā 

 2  

8.  Tautsaimniecības attīstība un nodarbinātības 

politika Latvijā un Eiropas Savienībā (seminārs) 

 4 1. 

 KOPĀ  16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.   Nodarbinātības un ar to saistīto jomu 

makroekonomiskie rādītāji 

 Nodarbinātības politika tautsaimniecības 

attīstības kontekstā Latvijā un Eiropas 

Savienībā (seminārs) 

Seminārs 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma - ieskaite ar atzīmi. 

Ieskaites saturs: 

 jēdzienu skaidrojums; 

 tests par teorijas jautājumiem; 

 docētāja piedāvātās situācijas raksturojums valstī no nodarbinātības viedokļa, tās iespējamo 

cēloľu un prognozējamo seku skaidrojums; 

 valsts nodarbinātības politikas veidošanas teorētisko pamatprincipu un prakses Latvijā un 

Eiropas Savienībā raksturojums. 

 

Prasības studiju kursa apguvei 
Aktivitātes lekcijās 20%, darbs seminārā 30%, ieskaite 50%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas 
Lekcijas, seminārs, patstāvīgais darbs, situāciju analīze. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Pamatliteratūra 

1.  Šenfelde M., Ľikitina V., Kullesa I. Makroekonomika: Mācību līdzeklis. - Rīga: 

Kamene, 2002. - 158 lpp. - ISBN 9984-636-40-2. 

2.  Šenfelde Maija, Ľikitina Vilhelma, Lapiľa Inga. Makroekonomika: Mācību līdzeklis. - 

Rīga: Kamene, 2002. - 220 lpp. - ISBN 9984-636-56-0. 

3.  Ziľojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. - Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas 

ministrija 

 

Papildliteratūra 

1.  Lībermanis Georgs. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. 2. 

daļa = Makroekonomika. - Rīga: Kamene, 2000. - 520 lpp. - ISBN 9984-636-44-5 

 

Datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  LR Labklājības ministrija, http://www.lm.gov.lv/ 
2.  http.//www.likumi.lv/ 
3.  http.//www.csb.gov.lv/ 
4.  www.ebscohost.com/ datu bāze: pētījumi  
5.  EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls, http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=lv 
6.  Lisabonas līgums, http://europa.eu/lisbon_treaty/index_lv.htm 
7.  Eiropas Savienības informācijas aģentūra, http://www.esia.gov.lv/ 
8.  Eiropas nodarbinātības stratēģija, http://www.europarl.europa.eu/highlights/lv/1101.html 
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9.  Latvija un Eiropas Savienība, LR „Ārlietu ministrija, http://www.am.gov.lv/lv/eu/ 
10.  Nodarbinātības valsts aģentūra, http://www.nva.gov.lv/ 
11.  Ekonomiskās sadarbības un attīstības (OECD) mājas lapa, www.oecd.org/ 
12.  Starptautiskās darba organizācijas (ILO) mājas lapa , www.ilo.org/ 
13.  Starptautiskā darba tirgus rekomendācijas, 

http://www.ilo.org/ilolex/englicsh/recdisp1.htm 

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 
 

 

 

http://www.nva.gov.lv/
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 

2008. gada 27.oktobrī  

Kat. vad. Diāna Liepa 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Otrā svešvaloda (krievu) 

Second Foreign Language (Russian) 

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība 

Kredītpunkti 6 

Kredītpunkti ECTS 9 

Priekšzināšanas  Krievu valodas prasmes A1 līmenī atbilstoši Eiropas 

kopējai sistēmai valodu apguvē 

 

Studiju kursa autors (i) – Mag. philol. M. Aleksandrovska 

 

Studiju kursa docētāji – Dr. paed. M. Kaltigina, Mag. paed. A. Stankēviča, 

 Mag. paed. J. Zasčerinska, Mag. philol. M. Aleksandrovska 

Studiju kursa mērķis – uzľēmuma iekšējās un ārējās komunikācijas vajadzībām nepieciešamās 

krievu valodas prasmes, kas dod iespēju sekmēt uzľēmuma sadarbību ar ārvalstu partneriem 

(piedaloties sarunās - tikšanās, telefonsarunas, prezentējot uzľēmumu, organizējot vizītes utml.), 

ievērojot starpkultūru komunikācijas specifiku un lietišķo etiķeti. 

 

Plānotais rezultāts – students apguvis krievu valodas prasmes A2 – B1 līmenī atbilstoši Eiropas 

kopējai sistēmai valodu apguvē (standarttekstu izpratne, prasmes izteikt savu viedokli, sniegt īsu 

informāciju par uzľēmumu/ iestādi, standarta informācijas izpratne saistībā ar profesionālo 

darbību). 

 

Kompetences – pratīs sastādīt vēstules, elektroniskās un citas, lietišķos tekstus, pratīs atrast un 

analizēt nepieciešamo informāciju, izzināt citu valstu pieredzi, dalīties pieredzē par komandas 

darbu un biznesa plāniem. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. 

p. k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Lietišķās sarunas, t.sk. telefonsarunas   4 1. 

2.  Darba intervijas, to veidi  4 2. 

3.  Uzľēmuma profils un struktūra, tā mērķis, 

uzdevumi 

 4 3. 

4.  Korporatīvās darba attiecības 

(konfliktsituācijas, to risināšana) 

 4 4. 

5.  Personāla vadības profesionalitāte  4 5. 

6.  Lietišķo sarunu tulkošana  4 6. 

7.  Darba tirgus Latvijā, Krievijā u.c.  4 7. 

8.  Starptautisku projektu iespējas  4 8. 
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 KOPĀ  32  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Lietišķās sarunas, t.sk. telefonsarunas (tekstu 

lasīšana, tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Dialogi, lomu spēles 

2.  Darba intervijas, to veidi (tekstu lasīšana, 

tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Dialogi, lomu spēles 

3.  Uzľēmuma profils un struktūra, to mērķi, 

uzdevumi (tekstu lasīšana, tulkošana, 

terminoloģijas apguve) 

Prezentācijas, lomu spēles 

4.  Korporatīvās darba attiecības, 

konfliktsituācijas, to risināšana (tekstu 

lasīšana, tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Diskusijas, dialogi 

5.  Personāla vadības profesionalitāte (tekstu 

lasīšana, tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Tekstu tulkojums, argumentācija 

6.  Lietišķo sarunu tulkošana (tulkojumu 

salīdzinājums) 

Konsekutīvā tulkošana 

7.  Darba tirgus Latvijā, Krievijā u.c. (tekstu 

atlase, analīze) 

Prezentācijas, diskusijas 

8.  Starptautisku projektu iespējas (informācijas 

atlase, analīze) 

Prezentācijas, diskusijas 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens, ieskaite ar vērtējumu. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās - 20%, 

patstāvīgo darbu izpilde paredzētajā laikā (apgūstamās literatūras apjoms – min. 20. lpp) - 20%, 

gala pārbaudījums - 60%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas – konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, lomu 

spēles, diskusijas. 

 

Kursu apgūst krievu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Язык делового общения. М., 2001. 

 

Papildliteratūra 

1.  Культура предпринимательства. СПб., 2000. 

2.  Бизнес - этикет или игра по правилам. М., 2001.  

3.  Справочник  руководителя. Практическое пособие. СПб., 2000.  

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  www.aup.ru/docs/dl 

2.  www.tekstrus.com   

 

http://www.aup.ru/docs/dl
http://www.tekstrus.com/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija 1, Rīgā, LV – 1083, telefons 67808010, fakss 67808034, e-pasts: rpiva@rpiva.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 

2008. gada 27.oktobrī  

Kat. vad. Diāna Liepa  

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums Otrā svešvaloda (vācu) 

Second Foreign Language (German) 

Studiju programmas nosaukums 

 

Personāla vadība 

(profesionālā studiju programma) 

Kredītpunkti 6 

Kredītpunkti ECTS 9 

Priekšzināšanas  Vācu valodas prasmes A1 līmenī atbilstoši Eiropas 

kopējai sistēmai valodu apguvē 

 

Studiju kursa autors (i) – Dr. paed. M. Kaltigina 

 

Studiju kursa docētāji – M. Paed.S. Smilga 

 

Studiju kursa mērķis – uzľēmuma ārējās komunikācijas vajadzībām nepieciešamās vācu valodas 

prasmes, kas dod iespēju sekmēt uzľēmuma sadarbību ar ārvalstu partneriem (piedaloties sarunās - 

tikšanās, telefonsarunas, prezentējot uzľēmumu, organizējot vizītes utml.), ievērojot starpkultūru 

komunikācijas specifiku un lietišķo etiķeti.   

 

Plānotais rezultāts – students apguvis vācu valodas prasmes  A2 – B1 līmenī atbilstoši Eiropas 

kopējai sistēmai valodu apguvē (standarttekstu izpratne, prasmes izteikt savu viedokli, sniegt īsu 

informāciju par uzľēmumu/ iestādi, standarta informācijas izpratne saistībā ar profesionālo 

darbību). 

 

Kompetences – pratīs sastādīt vēstules, elektroniskās un citas, lietišķos tekstus, pratīs atrast un 

analizēt nepieciešamo informāciju, izzināt citu valstu pieredzi, dalīties pieredzē par komandas 

darbu un biznesa plāniem. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr. 

p. k. 
Temats 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  Lietišķās sarunas, t.sk. telefonsarunas   4 1 

2.  Darba intervijas, to veidi  4 2 

3.  Uzľēmuma profils un struktūra, tā mērķis, 

uzdevumi 

 4 3 

4.  Korporatīvās darba attiecības   4 4 

5.  Personāla vadības profesionalitāte  4 5 

6.  Lietišķo sarunu tulkošana  4 6 

7.  Darba tirgus Latvijā, un ES  4 7 

8.  Uzľēmuma starptautiskās sadarbības iespējas  4 8 
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 KOPĀ  32  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1.  Lietišķās sarunas, t.sk. telefonsarunas (tekstu 

lasīšana, tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Dialogi, lomu spēles 

2.  Darba intervijas, to veidi (tekstu lasīšana, 

tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Dialogi, lomu spēles 

3.  Uzľēmuma profils un struktūra, to mērķi, 

uzdevumi (tekstu lasīšana, tulkošana, 

terminoloģijas apguve) 

Prezentācijas 

4.  Korporatīvās darba attiecības (tekstu lasīšana, 

tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Diskusijas 

5.  Personāla vadības profesionalitāte (tekstu 

lasīšana, tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Tekstu tulkojums, argumentācija 

6.  Lietišķo sarunu tulkošana (tulkojumu 

salīdzinājums) 

Konsekutīvā tulkošana 

7.  Darba tirgus Latvijā, un ES (tekstu atlase, 

analīze) 

Prezentācijas, diskusijas 

8.  Uzľēmuma starptautiskās sadarbības iespējas 

(informācijas atlase, analīze) 

Prezentācijas, diskusijas 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens, ieskaite ar vērtējumu. 

 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 20%, 

patstāvīgo darbu izpilde paredzētajā laikā (apgūstamās literatūras apjoms – min. 20. lpp) 20%, gala 

pārbaudījums 60%. 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas – konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, lomu 

spēles, diskusijas. 

 

Kursu apgūst vācu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Kerstin Namuth/ Thomas Luthi, Gesprächstarining Deutsch für den Beruf, 2007 

2.  Axel Hering/ Magdalena Matussek, Geschäftskommunikation – Besser Telefonieren, 2007 

 

Papildliteratūra 

1.  Norbert Becker/ Jorg Braunert, Alltag, Beruf & Co, 2007 

2.  Norbert Becker/ Jorg Braunert/ Karl –Heinz Eisfeld, Dialog Beruf Starter, 2007 

3.  Annette Keller/ Christiane Roy/ Monika Schluter/ Karin Van Hooff/ Marion Tardy – 

Riechers, Telefonieren für den Beruf, 2007 

4.  M. Kaltigina, u.c. Svešvalodu prasmju līmeľi. R., 2002 

5.  Deutsch im Geschäftsleben. R., 1997 

6.  Telefonieren, schriftliche Mitteilungen. Berlin, 1993 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Laikraksti: Presse und Sprache, Markt 

2.  www.passwort- deutsch.de 

 

http://www.passwort/
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20. pielikums. Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām programmām 

Augstskola University of Rijeka 
University of Worchester 

Nottingham Trent University 

Studiju 

programmas 

nosaukums Human Resources Management International Human Resources Management   Business Management and Human Resources 

Vispārējs 

programmas 

raksturojums 

 Pārvaldība un attīstība,  uzľēmumu 

un valsts cilvēkresursu pārvaldē, 

nozīme cilvēkresursu pārvaldībai 

valsts reģionos 

Cilvēkresursu vadība  saistīta ar  citu galveno biznesa funkciju apgūšanu, 

gatavo speciālistus darbam internacionālā vidē, lielajās korporācijās 

Koncentrējas uz vadības procesu, ar stingru uzsvaru uz 

jautājumiem, kas attiecas uz personisko kontaktu aspektu 

organizācijā, uzľēmējdarbības un nodarbinātības nozarēs. Tā ir 

izstrādāta, lai būtiski uzlabotu  izpratni par vadības procesiem. 

Iegūtā izglītība BA (Hons) BA (Hons) BA (Hons) 

Uzľemšanas 

noteikumi NA 

Studenti, kas sekmīgi pabeigušas pirmo  līmeni, vai ir iegūti HND vai 

Foundation Degree  International Business vai biznesa pieredze, studējot 

vai strādājot starptautiskā vidē. Ārvalstu studentiem ar līdzvērtīgu 

kvalifikāciju  arī , ka IELTS 6.0 vai augstāk.  Tos, kas ieguvuši atbilstīgu 

kvalifikāciju uzľēmējdarbībā, uzľem 3 gadā. 

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu , kurai jāpievieno Cv, 

izglītības dokumenti un rekomendācijas. Palīdz studiju finansējumā  

studentiem ar labiem zināšanu rādītājiem 

Studiju ilgums 3gadi pilna, 4 gadi neklātienes 3 gadi pilna, 4 gadi nepilna laika studijas 

Četru gadu kurss, kurā ir divi gadi pilna laika studiju , trešais 

prakse  un ceturto pētniecība. Nepilns laiks 3 gadi bez prakses 

Studiju progr. 

apjoms 

60 kontakstundas semestrī, 6 

semestri NA 240ECTS 

Prakšu apjoms NA NA Ceturtā daļa no visa studiju kursa apjoma 

Studiju apguves 

formas 

Individuālas mācības, konsultācijas, 

laboratorijas darbi, semināri, 

lekcijas 

Moduļu sistēma - Globālā stratēģija un Uzľēmuma pastāvīgās globālās 

sistēmas, Pētniecības metodes un Lietišķās studijas (dubultā moduļa). 

Trīs papildu modulis, kas atspoguļo  speciālās intereses starptautiskajā 

uzľēmējdarbībā, finansēs, personāla resursu vadībā vai tirdzniecībā. 

Lekcijas, semināri, case study, individuāls un grupu darbs 

Daţādas vērtēšanas metodes izmanto, ieskaitot case study, 

pētījumu projektus, ziľojumus, prezentācijas, biznesa simulācijas . 

Vērtēšanas sistēma 10 ballu sistēma 

A 10 IZCILI: izcils veikums tikai nelielas kļūdas 

B 25 ĻOTI LABI: virs vidējā līmeľa, ar daţām kļūdām 

C 30 Labi: labs darbs ar daţām būtiskām kļūdām 

D 25 Apmierinoši: izdarīts, bet ar nopietniem trūkumiem 

E 10 Pietiekami: sniegums atbilst obligātajiem kritērijiem 

FX - Neizturējis: daudzi vairāk darba, kas jāveic pirms kredītu var 

piešķirt 

F - Neizturējis: ievērojams papildu darbs ir vajadzīgs. 

Katra moduļa kursi novērtēti daţādos veidos. Novērtējums ietver 

rakstisku pārbaudes, ziľojumi, esejas, individuālo un grupu mācību 

kursi, prezentācijas un izpētes projektiem.   25% no vērtējuma dod 

2 gada darbs un 75% pēdējā gada darbs. 
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   Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām programmām Latvijā 6.tabulas turpinājums 

Augstskola Rīgas Tehniskā Universitāte Sociālā darba un pedagoģijas augstskola "Attīstība"  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Studiju progr 

nosaukums Cilvēku Resursu vadīšana Cilvēkresursu menedţments Personāla vadība 

Vispārējs 

programmas 

raksturojums   

Galvenais programmas akcents ir multikulturālas sabiedrības cilvēku savstarpējo 

attiecību izpratne, uzľēmumu vai iestāţu vadītāja loma organizācijas mērķu 

prasmīgā sasniegšanā un prasme izmantot mūsdienīgus informācijas tehnoloģijas 

līdzekļus veiksmīgai organizācijas vadībai. 

Studiju programmu raksturo pēctecības princips, 

vispirms students iegūst pamatinformāciju un tad attīsta 

profesionālās kompetences kādā no četrām studiju 

jomām: komunikācija; ekonomika, uzľēmējdarbība un 

vadība; psiholoģija; tiesības. 

Iegūtā izglītība 

 BA bakalaura profesionālais grāds 

iestāţu darba organizācijā un vadībā,  

kvalifikācija Personāla vadītājs 
BA  Piešķir profesionālā bakalaura grādu iestāţu, organizāciju un uzľēmumu 

darba organizācijā un vadībā un uzľēmuma un iestāţu vadītāja kvalifikāciju.  

BA, kvalifikācija "Personāla vadītājs"  

Imatrikulācijas 

noteikumi 

Vispārējā vai profesionālā vidējā 

izglītība, pirmā līmeľa augstākā 

profesionālā izglītība cilvēku resursu 

vadīšanas jomā 

Prasības iepriekšējai izglītībai – vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā 

izglītība .Nākamo studentu atlase notiek konkursa kārtībā divās pakāpēs:  

dokumentu konkurss un  iestājpārbaudījumi.  

Reflektantam jābūt labām angļu valodas zināšanām un 

datora lietošanas prasmēm un jābūt sekmīgam :       • 

obligātajos valsts vidējās izglītības eksāmenos (latviešu 

valoda, literatūra un svešvaloda),  

• arī tādos mācību priekšmetos kā matemātika, 

informātika un ekonomika 

Studiju ilgums 4 gadi pilna laika, 5  nepilna laika studijas 4-4,5 gadi 4 gadi 3 mēneši 

Studiju 

programmas 

apjoms 

160 kp, 240 ECTS apgūst 

vispārizglītojošos studiju kursus 14kp, 

nozares un teorētiskos pamatkursus, 

informācijas tehnoloģiju kursus36kp , 

nozares profesionālās specializācijas 

kursus 46kp, Obligātā izvēle 20kp, brīvā 

6kp 160 kp, 240 ECTS apgūst kursus 13 moduļu  sistēmā 

60 kp, 240 ECTS apgūst vispārizglītojošos studiju kursus 

14kp, nozares un teorētiskos pamatkursus, informācijas 

tehnoloģiju kursus36kp , nozares profesionālās 

specializācijas kursus 46kp, Obligātā izvēle 20kp, brīvā 

6kp 

Prakšu apjoms 26KP NA 26 kp 

Studiju 

apguves formas 

Lekcijas, semināri, grupu un individuālais 

darbs, prezentācijas, projekti, case study, 

prakses 

Lekcijas, semināri, grupu un individuālais darbs, prezentācijas, projekti, case 

study, prakses 

Lekcijas, semināri, grupu un individuālais darbs, 

prezentācijas, projekti, case study, prakses 

Vērtēšanas 

sistēma 10 ballu sistēmā 10 ballu sistēmā 

10 ballu sistēmā, norādot procentuāli no kā sastāv šis 

vērtējums. Izpildot patstāvīgos darbus, piedaloties aktīvi 

semināros, students saľem vērtējumu, kas veido noteiktu 

% daļu no galīgā vērtējuma, tā tiek īstenota precīzāka 

zināšanu, prasmju un attieksmju attīstība apgūstamo 

kompetenču ietvaros 
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