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1. TŪRISTU GIDU STUDIJU PROGRAMMAS M ĒRĖI UN UZDEVUMI, 

IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULT ĀTI 

 
Vidzemes Augstskolas (ViA) Studiju programmai Tūristu gids Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departaments piešėīra tiesības programmas 
īstenošanai, 26.04.2007. izsniedzot licenci uz trim gadiem. 
 
Studiju programma Tūristu gids (TG) ir profesionālā bakalaura studiju programma, kas 
paredz iegūt otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību (programmas kods atbilstoši 
noteikumiem Nr.990. (02.12.2008.) par Latvijas izglītības klasifikāciju – 4281201 – attiecīgi: 
Tūrisma un atpūtas organizācija → Tūrisma pakalpojumi) un piektā līmeĦa profesionālo 
kvalifikāciju tūristu gids (reăistrācijas numurs profesiju klasifikatorā 2447-03). 
 
Sekmīgi pabeigtas studijas TG programmā dod iespēju tālākai izglītībai gan Latvijā (saskaĦā 
ar MK noteikumiem Nr. 481 par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu (20.11.2001.)), gan ārzemēs maăistrantūras programmās. ViA Tūrisma un 
viesmīlības vadības fakultātē (TVVF) tiek realizēta akreditēta maăistrantūras programma 
Tūrisma stratēăiskā vadība, kas sniedz secīgu iespēju turpināt apgūt izglītību tūrisma un 
viesmīlības nozarē.  
 
Atbilstoši Tūrisma likuma (Tūrisma likums, 17.09.1998.) 11. panta 6. punktam tūristu gida 
profesija Latvijā atzīta par reglamentēto profesiju, nosakot tūristu gidu izglītību un 
sertifikāciju. Tas ir atbilstoši Pasaules Tūristu Gidu asociāciju federācijas (WFTGA), Eiropas 
Tūristu Gidu federācijas (FEG) un Starptautiskās Tūrisma menedžeru asociācijas (IATM) 
rekomendācijām tūristu gidu profesionālo izglītību balstīt uz plašu vispārēju izglītību. 
Atsaucoties uz MK noteikumiem Nr. 943 (20.11.2008.), kas izdoti saskaĦā ar Tūrisma likuma 
11.panta sesto daĜu un likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu" 3.panta pirmo un piekto daĜu un 32.2 panta otro daĜu, pirmās 
kategorijas tūristu gidam nepieciešama otrā līmeĦa profesionālā augstākā tūristu gida 
izglītība. Vidzemes Augstskola ir vienīgā augstākā mācību iestāde Latvijā, kas piedāvā šādu 
studiju programmu. 
 
SaskaĦā ar MK noteikumos Nr. 481 (“Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu”) izvirzītajiem vispārīgajiem stratēăiskajiem mērėiem un 
uzdevumiem un Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2004.–2008. un secīgi 2009.–
2015. izvirzītajām prasībām tūrisma izglītībai realizējamās studiju programmas Tūristu gids 
galvenie mērėi ir: 

• atbilstošajos dažādo nozaru zinātĦu teorētiskajos pamatos sakĦotu, tūristu gidu 
profesijas standartiem atbilstošu, praktiski piemērojamu profesionālo studiju 
nodrošināšana. 

 
• vispusīgi teorētiski izgl ītotu, profesionāli kompetentu, tūrisma tirgū pieprasītu un 

atbild īgu speciālistu – tūristu gidu – sagatavošana, kuri spētu uzĦemties un pildīt 
šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus un būtu sagatavoti Tūrisma likumā 
noteiktā sertifikāta iegūšanai. 

Mērėu sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: 

1. Sniegt studējošiem vispusīgas zināšanas un veicināt izpratni par tūrismu un 
viesmīlību kā tautsaimniecības nozari un saistību ar ilgtspējīgu valsts attīstību, uzsvaru 
liekot uz tūristu gida darbību kopējā tūrisma sistēmā un saskarsmi ar ceĜotājiem, kā arī 
tam nepieciešamajām zināšanām humanitārajās un dabas zinātnēs. 
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2. Veidot studējošiem prasmes un iemaĦas, atbilstoši izvirzītajiem mērėiem un 
profesijas standartam, izvēloties adekvātas un mūsdienīgas izglītības metodes, 
akcentējot lietišėo zināšanu ieguvi un pētniecības iemaĦu attīstīšanu, kas tiek 
nodrošināts ar gada projektu, diplomdarbu, mācību ekskursiju, praktisko nodarbību un 
mācību prakšu starpniecību. 
 
3. Veicināt studējošos apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas un 
konkurētspēju paaugstinošas prasmes un iemaĦas: piemēram, pastiprināta dažādu 
svešvalodu pielietošanas spēja, sadarbība komandā, prasme lietot ikdienai 
nepieciešamās datorprogrammas un multimedijus, spēja veikt pētnieciskos un 
praktiskos darbus, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzĦemties atbildību, 
saskarsmes prasmju pilnveide, publiskās uzstāšanās iemaĦu attīstīšana u.c. 
 
4. Sekmēt studējošo motivāciju tālākizglītībai, veicināt studējošā pilnveidošanos par 
patstāvīgu, sociāli atbildīgu, erudītu, dabas un kultūras vērtības respektējošu un radošu 
personību. 
 
5. Uzturēt TVVF materiāli tehnisko bāzi un veicināt tās papildināšanu un uzlabošanu 
kvalitatīvu studiju iespēju nodrošināšanai. 
 
6. Veicināt TVVF akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu, kadru papildināšanu 
ar pieredzējušiem savas nozares praktiėiem, mācībspēku piesaisti no citām ViA 
struktūrvienībām un citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs. 
 
7. Attīstīt sadarbību ar tūrisma uzĦēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, 
nevalstiskām organizācijām un augstākās izglītības iestādēm Latvijā un starptautiskā 
mērogā – tiktāl, lai no tā iegūtu studiju process un tā kvalitāte. 

 

Programmas mērėi tiks sasniegti, ja studējošais, sekmīgi pabeidzot studijas šajā programmā, 
pratīs:  
 

• attīstīt prasmes un izkopt iemaĦas patstāvīgai un radošai jaunu teorētisko zināšanu un 
jaunu profesionālās darbības prasmju un iemaĦu apgūšanai; 

• brīvi diskutēt par sabiedrībā aktuālām tēmām, kas iekĜautas kursu saturā gan latviešu 
valodā, gan arī apgūtajās svešvalodās, protot salīdzināt dažādu dabas, ekonomisko un 
sociālo procesu norisi Latvijā ar citām valstīm vai reăioniem; 

• sastādīt ekskursiju un ceĜojumu maršrutus, sniegt un interpretēt informāciju, vadīt 
ekskursijas un ceĜojumus, spēt objektīvi izvērtēt un salīdzināt dažādu ceĜojuma 
maršrutu realizācijas iespējas, sniegtos tūrisma pakalpojumus, to kvalitāti, trūkumus 
un stiprās puses; 

• prast izskaidrot dažādu procesu savstarpējās kopsakarības un cēloĦu likumsakarības 
ceĜojumu informatīvā satura kontekstā, izvēlēties objektīvus informācijas pirmavotus, 
aizstāvēt ilgtspējīga tūrisma idejas; 

• identificēt tūristu vajadzības un motivāciju dažādās situācijās, attīstīt labas saskarsmes 
spējas un brīvu komunikāciju; organizēt tūristu grupas vadīšanu dažādos apstākĜos, 
prast izvēlēties atbilstošās darba metodes, brīvi improvizēt; 

• plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu tūrisma nozarē. 
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2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZ ĀCIJA 
 
TG studiju programmas organizācijā ir ievēroti šādi principi: 
 

pēctecība un secīgums – atbilstoši studiju kursu satura loăikai un savstarpējai saiknei: 
pirmajos studiju gados tiek apgūti atsevišėu zinību pamati un zināšanas tiek 
padziĜinātas, paplašinātas un diferencētas vēlākajos studiju gados un nostiprinātas 
praksē un studējošo patstāvīgajā pētnieciskā darbā; 
 
atbilstība un integrācija – studiju kursu saturs tiek organizēts atbilstoši tūristu gidu 
profesijas standartam (apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2005. gada 
23.maija rīkojumu Nr. 365), Pasaules Tūristu Gidu asociāciju federācijas un Eiropas 
Tūristu Gidu federācijas rekomendācijām. Saturs ir atbilstošs un daudz izvērstāks par 
MK noteikumos Nr. 943. minētajām minimālajām prasībām tūristu gidu izglītības 
programmu saturam. Studiju procesa organizēšana iekĜaujas Vidzemes Augstskolas 
kopējā sistēmā, sadarbojoties visām atbildīgajām ViA struktūrvienībām; 
 
teorijas un prakses sasaiste – teorijas nostiprināšanai praksē dažādu kursu ietvaros 
tiek organizētas tematiskas ekskursijas uz tūrisma objektiem un uzĦēmumiem vai to  
pārstāvji tiek piesaistīti lekciju procesā; katrā studiju gadā studējošie dodas divu dienu 
mācību ekskursijā, trīs gadus pēc kārtas (sākot no otrā studiju gada) noteikta 6 nedēĜu 
mācību prakse atbilstoši mācību prakses nolikumam. 

 
TG studiju programmas plāns atbilst ViA un TVVF mērėiem un uzdevumiem, tajā integrētas 
augstāko stratēăisko dokumentu paustās vērtības un attīstības virzieni.  
Studiju process tiek organizēts atbilstoši ViA un TVVF spēkā esošajiem reglamentējošajiem 
dokumentiem, kas nav pretrunā Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. 
Zemāk uzskaitīti vairāki tiešie studiju procesu ietekmējošie dokumenti:  
 

- ViA Studiju nolikums; 
- ViA studiju gada plāns; 
- Nolikums par studējošo akadēmiskās ētikas ievērošanu ViA; 
- TG studiju programma; 
- TG studiju kursu apraksti; 
- TG studiju programmas nodarbību grafiks; 
- TG studiju programmas Mācību prakses – ekskursijas nolikums; 
- TG studiju programmas Prakses uzĦēmumā nolikums; 
- TVVF Metodiskie noteikumi gada projektu un bakalaura darbu izstrādāšanā un 
aizstāvēšanā bakalaura studiju programmām; 
- ViA noteikumi par drošību ekskursijās un pārgājienos u.c. 

 
Visi minētie aktuālie dokumenti gan administrācijai un docētājiem, gan arī studējošiem 
pieejami Vidzemes Augstskolas vienotajā informācijas aprites elektroniskajā vidē – sadaĜās e-
punkts vai iekštīkls. Paralēli daĜa dokumentu studējošiem pieejama Studentu rokasgrāmatā vai 
ar visiem tiem var iepazīties pie administrācijas. Konkrētā studiju kursa aprakstā katrs 
studējošais saĦem no docētāja, kursu uzsākot. Tās pieejamas arī jau minētajā elektroniskās 
vides sadaĜā e-punkts, kur katram studiju kursam tā vieglākai organizēšanai tiek izveidota 
sava sadaĜa. Tur tiek ievietota aktuālā informācija, lekciju prezentācijas, kā arī tiek organizēta 
studējošo rakstisko patstāvīgo un grupas darbu iesniegšana, veicinātas diskusijas u.tml. 
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Iekštīklā pieejami arī pārējie studiju procesu skarošie dokumenti, piemēram, nolikums par 
studijām ārvalstīs un to rezultātu akadēmisko atzīšanu, instrukcijas par ugunsdrošību, 
apelācijas nolikums u.c. 
 
Atbilstoši 2007.gada 28. februāra ViA Senāta lēmumam un Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta piešėirtajām tiesībām programmas 
īstenošanai (licence no 26.04.2007.), profesionālās augstākās studiju programmas Tūristu gids 
pilna laika studijas ir 4 akadēmiskie gadi, nepilna laika studijas ir 5 akadēmiskie gadi. Studiju 
apjoms ir 160 kredītpunkti. Prakses uzĦēmumos vai institūcijās, atbilstoši tūrisma un 
viesmīlības nozares izteiktajai sezonalitātei, plānotas vasarā. Pilna laika studijās prakses 
notiek pēc 4., 6. un 7. semestra. Nepilna laika studijās prakses notiek pēc 3., 5. un 7. semestra. 
 
Pagaidām divu akadēmisko gadu laikā studiju saturs notiek atbilstoši studiju programmas 
licencēšanas pieteikumā sagatavotajam plānam un nekādas saturiskas atkāpes līdz šim nav 
izdarītas. Izvērstāka TG studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismu 
darbība raksturota 7. un 8. nodaĜā. 
 

3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS 
 
Atbilstoši Tūrisma likuma (Tūrisma likums, 17.09.1998.) 11. panta 6. punktam un MK 
noteikumiem Nr. 943 (20.11.2008) tūristu gida profesija Latvijā atzīta par reglamentēto 
profesiju, nosakot tūristu gidu izglītības minimālās prasības un sertifikācijas kārtību. Tas ir arī 
saskaĦā arī ar koncepciju, ko rekomendē Pasaules Tūristu Gidu asociāciju federācija 
(WFTGA), Eiropas Tūristu Gidu federācija (FEG) un Starptautiskā Tūrisma menedžeru 
asociācija (IATM), tūristu gidu profesionālo izglītību balstīt uz plašu vispārēju izglītību, īpaši 
vēsturē, ăeogrāfij ā, kultūras vēsturē, reliăijā, tautsaimniecībā, socioloăijā, mūsdienu 
sociālajās un politiskajās norisēs. Studiju programmas saturs ir veidots, ievērojot šīs 
rekomendācijas atbilstoši otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības valsts standartam 
(MK noteikumi Nr. 481 20.11.2001.) un tūristu gida profesijas standartam (apstiprināts ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas 2005. gada 23. maija rīkojumu Nr. 365). TG studiju 
programmas saturs iekĜauj visas MK noteikumos Nr. 943. 18.punktā noteiktās minimālās 
prasības tūristu gidu izglītības programmu īstenošanai un piedāvā vēl izvērstāku tēmu loku. 
Tā ietver arī studiju kursus, kas nodrošina izpratni par tūrisma un viesmīlības nozares 
specifiku un attīstības tendencēm, komunicēšanas prasmju teorētisku un praktisku apguvi, 
vismaz trīs svešvalodas, kā arī paredz apgūt tūristu gida darba metodiku un nodrošina 
profesijai atbilstošu praksi. Studiju saturs plānots divās studēšanas formās atkarībā no 
studējošā iespējām iesaistīties studiju procesa norisē:  

pilna laika studijas – 160 kredītpunkti, 4 akadēmiskie gadi jeb 8 semestri, 

nepilna laika studijas – 160 kredītpunkti, 5 akadēmiskie gadi jeb 10 semestri. 

Lai iegūtu otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību, profesionālā bakalaura grādu sociālajās 
zinātnēs un piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju, pilnā apjomā jāapgūst studiju 
programmas teorētiskā daĜa, atbilstoši nolikumiem jāīsteno prakse 26 kredītpunktu apjomā un 
jānokārto valsts pārbaudījums, izstrādājot un valsts pārbaudījumu komisijas klātbūtnē 
aizstāvot bakalaura darbu, saĦemot pozitīvu vērtējumu (vismaz 4 balles). 
 
Studiju programmas sadalījums 
Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 481 (20.11.2001.) par otrā 
līmeĦa augstākās profesionālās izglītības valsts standartu, studiju programmas apjoms ir 160 
kredītpunktiem (kp), kas sastāv no šādām daĜām:  
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• vispārizglītojošie studiju kursi – A daĜa – 20 kp; 
• nozares teorētiskie pamat kursi – A daĜa – 36 kp; 
• nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 kp, kas sastāv no A daĜas studiju 

kursiem 42 kp apjomā, gada projektiem 6 kp apjomā un B daĜas – ierobežotās izvēles 
nozares profesionālās specializācijas kursiem 12 kp apjomā; 

• prakse 26 kp; 
• valsts pārbaudījums 12 kp; 
• brīvās izvēles C daĜas studiju kursi – 6 kp. 
 
Studiju kursu apjoms un sadalījums attēlots 1.tabulā un izvērstāks kursu saturs atrodams 
1.pielikumā ievietotajā studiju plānā pilna un nepilna laika studijām. 
 

1. tabula. Studiju programmas „Tūristu gids” studiju kursu apjoms un sadalījums 
 kp Obligātie studiju 

kursi  
(A daĜa) 

Ierobežotās 
izvēles kursi 
specialitātē  
(B daĜa) 

Brīvas izvēles 
kursi  
(C daĜa) 

Kursu sadalījums  kp % kp % kp % 
Vispārizglītojošie studiju kursi 20  20 12,5     
Nozares teorētiskie pamat kursi 36 36 22,5     
Nozares profesionālās specializācijas kursi 
(t.sk. obligātie gada projekti – 6 kp un 
ierobežotās izvēles kursi (B daĜa) – 12 kp) 

60 48 30 12 7.5   

Valsts pārbaudījums (bakalaura darbs) 12 12 7,5     
Prakse 26 26 16,25     
Brīvās izvēles kursi 6     6 3,75 

kopā 160 142 88.75 12 7.5 6 3,75 

 
Studiju saturs saskaĦā ar tūristu gida profesijas standartu 
 
SaskaĦā ar otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu studiju kursu izvēli 
profesionālajā bakalaura programmā, to saturu un apjomu un prakšu saturu nosaka profesijas 
standarts. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeĦa Tūristu gida profesijas standarts nosaka 
šādu profesionālajā darbībā nepieciešamo zināšanu saturu:  
 
Vispārizglītojošas zināšanas, kas nodrošina profesionālās darbības intelektuālo potenciālu. 
Šādas zināšanas veido TG programmas studiju kursi: filozofija, vēsture un kultūras vēsture, 
ăeogrāfija un vides zinības, tūrisms un tūrisma ăeogrāfija, sabiedriskās attiecības, Latvijas 
tautsaimniecība, ievads uzĦēmējdarbībā un pētījumu metodoloăija. Šādu kursu apjoms 
kredītpunktos ir vismaz 35 % no kopējā apjoma (neskaitot ierobežotās (B daĜas) un brīvās 
izvēles (C daĜas) studiju kursus). 
 
Profesionālās darbības specifiskās zināšanas. Lai apgūtu šādas zināšanas, TG programmā 
iekĜauti studiju kursi: tūristu gida darba metodika, sociālā psiholoăija, starpkultūru 
komunikācija, brīvās informācijas sistēmas, svešvalodas, informācijas avoti un to 
interpretācija, ceĜotāju psiholoăija un motivācija, viesmīlība, cilvēkresursu vadība, muzeju 
darbības pamati, ceĜojuma maršruta izstrāde pirmā gada projekta ietvaros. Šādu kursu apjoms 
kredītpunktos ir vismaz 23% no kopējā apjoma. 
 
Zināšanas, kas attīsta komunikatīvās spējas un veido komunikatīvās prasmes. Šo zināšanu 
kopumu nodrošina TG studiju kursi: starpkultūru komunikācija, publiskā runa un 
improvizācija, komunikāciju treniĦš, daĜēji gidu darba metodiskie pamati. Šādu kursu apjoms 
kredītpunktos ir 10 % no kopējā apjoma. 
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Iespēju apgūt praktiskās iemaĦas šo zināšanu pielietošanā nodrošina TG programmā plānotās 
prakses – mācību ekskursiju veidā un darbojoties tūrisma nozares uzĦēmumos vai institūcijās 
(atbilstoši attiecīgajiem nolikumiem). Prakšu kopējais apjoms pilna un arī nepilna laika 
studijās ir 26 kredītpunkti jeb 16% no kopējā studiju apjoma.  
 
Studiju saturs atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943. 
 
Studiju plānā un kursu saturā ietvertas visas minimālās prasības, kādas izvirzītas tūristu gidu 
izglītības programmām. ViA realizētajā TG studiju programmā atbilstoši minēto noteikumu 
18.punktam iekĜauti:  

1) pamat priekšmeti (pasaules vēsture un kultūra, filozofija, māksla, arhitektūra, 
reliăija, ăeogrāfija u.c.); 
2) Latvijas vidi raksturojošie priekšmeti (politiskā, sociālā un ekonomikas vēsture, 
kultūras mantojums; tūrisma pamati un tūrisma produkta veidošana, nodrošinot tā 
ilgtspēju u.c.);  
3) priekšmeti, kas attīsta tūristu gida praktisko kompetenci: (tūristu gida darbības 
metodiskie pamati, saskarsmes psiholoăija, lietišėā saskarsme (komunikācija), 
publiskā runa, svešvalodas, pirmās palīdzības sniegšana u.c.) 

 
TG studiju programmas saturā vairākas no minētajām tēmām izvērstas padziĜināti un 
piedāvātas arī vairākas zināšanu loku un praktiskās iemaĦas papildinošas tēmas, kas netiek 
minētas starp minimālajām prasībām. Tādejādi satura ziĦā ViA tiek piedāvāta visaptverošākā 
un padziĜinātākā tūristu gidu izglītības iespēja Latvijā un kā atsevišėa studiju programma 
augstākās izglītības līmenī – arī viena no pilnīgākajām Eiropā. 

 

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 
 
Vispārējie principi 
 
Studējošo zināšanu un prasmju vērtēšanā tiek ievēroti sekojoši vispārējie principi, kas balstīti 
uz studiju programmas mērėiem un Ministru kabineta noteikumi Nr. 481 (20.12.2001): 
 

• zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem TG studiju 
programmas mērėiem un uzdevumiem, kā arī katra studiju kursu mērėiem, ir noteikts 
prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

• vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 
programmas obligātā satura apguvi (minimālā prasība 4 balles 10 ballu skalā); 

• vērtējuma pakāpeniskums un objektivitāte – docētājiem censties sniegt vērtējumu 
pakāpeniski visa kursa norises laikā (tādejādi gala pārbaudījums ir daĜa no kopējā 
vērtējuma studiju kursā) un vērtēt zināšanas un prasmes, distancējoties no 
subjektīviem faktoriem (piemēram, studējošā personība, sniegums citos kursos, 
savstarpējā saprašanās u.tml.) 

 
Studiju kursu vērt ēšana 
 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Minimālais studiju 
kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 
programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā.  
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Zināšanu pārbaudes formas ir mutiskas un rakstveida. Katrā studiju kursā ir izstrādāti savi 
vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažāda veida pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā studējošie 
kārto rakstisku jeb mutisku eksāmenu vai ieskaiti. TG studiju programmā nav paredzētas 
sesijas, studējošie ieskaiti vai eksāmenu kārto uzreiz pēc attiecīgā kursa beigām, kas veicina 
regulāru un sistemātisku zināšanu apguvi. Studiju darba kopējais novērtējums tiek veidots pēc 
kumulatīvās sistēmas, kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem 
studējošā darbiem katrā kursā. Vērtēšanas sistēma ir katra kursa izvērstā kursa apraksta 
sastāvdaĜa, kuru docētājs studējošiem izsniedz pirmās nodarbības laikā un iepazīstina ar to, 
kursu uzsākot. Studiju kursa gala vērtējums tiek ierakstīts pārbaudījuma protokolā un 
docētājam tas jānodod ViA Studiju daĜā ne vēlāk kā 3 nedēĜu laikā pēc gala pārbaudījuma 
dienas. Prakse un mācību ekskursija atbilstoši attiecīgajiem TG programmas nolikumiem tiek 
vērtēta ar ieskaitīts vai neieskaitīts. 
 
Vērt ējuma objektivit āte un sekmju izvērt ēšana 
 
Vērtējuma objektivitātes nodrošināšanai studējošiem ir iespēja izmantot apelāciju, atbilstoši 
Vidzemes Augstskolas Apelācijas nolikumam. SaskaĦā ar to studējošam ir tiesības iesniegt 
apelāciju par valsts pārbaudījuma, studiju kursa, gada projekta vai kāda studiju kursa ietvaros 
veikta darba vērtējumu trīs darba dienu laikā pēc oficiāla vērtējuma paziĦošanas. Apelācijas 
nolikums reglamentē turpmāko vērtējuma pārskatīšanas kārtību. 
 
Studējošo sekmju rezultāti tika apkopoti un analizēti Tūrisma un viesmīlības vadības  
fakultātes docētāju kopsapulcēs (turpmāk TVVF docētāju kopsapulcē) vismaz reizi semestrī. 
Sekmju rezultāti tiek Ħemti vērā, nosakot studējošo rotāciju starp valsts un personīgā 
finansējuma studiju vietām, kā arī studējošo mobilitātes programmu kandidātu atlasē u.c. 
Katru gadu ViA īpaši tiek izcelti studējošie, kuri studiju procesā uzrādījuši labākos rezultātus. 
 
Valsts pārbaudījuma vērt ēšana 
 
Valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaĜa ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana, vērtē valsts 
pārbaudījuma komisija, kuras vadītāju un sastāvu attiecīgajam akadēmiskajam gadam 
apstiprina ViA Tūrisma vadības un viesmīlības fakultātes dome. Komisija darbojas saskaĦā ar 
augstskolas Senāta apstiprinātu nolikumu. Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz 
četri komisijas locekĜi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares 
profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji.  
 
Līdz šim raksturotā sistēma gada projektu un bakalaura darbu vērtēšanā ir teicami darbojusies 
otras TVVF bakalaura studiju programmas „Tūrisma organizācija un vadība” ietvaros. TG 
programmai šādas pieredzes vēl nav, taču var droši apgalvot, ka šajā ziĦā tiks pārĦemta 
kopējā ViA Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes pieredze kvalitatīva valsts 
pārbaudījuma vērtēšanas sistēmas norisei. Tas tiks saskaĦots arī ar gaidāmajiem MK 
noteikumiem par tūristu gida sertifikāta iegūšanas kārtību. 
 
Līdzšinējie TG studiju programmā uzrādītie studējošo sekmju rezultāti raksturojami kā labi. 
Vidējā atzīme pēc 1. semestra visos studiju kursos bija 6.75 balles, taču jau otrā semestra 
noslēgumā 7.15 balles. Tas norāda uz pieaugošu sekmību un motivāciju, kā arī studējošo 
tiekšanos pēc labākiem rezultātiem. Gada kopējā vidējā atzīme pēc pirmā studiju gada pirmajā 
kursā ir 6.95 balles, kas uzskatāms par labu rezultātu. Vērtējums uzskatāmi parāda arī 
studējošo individuālo zināšanu un prasmju novērtējumu. Sekmīgākā studējošā vidējā gada 
atzīme ir 8.75 balles, kamēr zemākais gada vidējās atzīmes rādītājs ir 5.25 balles.  
 

 



 10 

5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā ĪSTENOŠANA 
 
Studiju procesa pamats 
 
Jebkura jauna studiju programma, kas tiek izveidota ViA, iekĜaujas kopējā studiju procesa 
sistēmā, ko nodrošina labi izveidota administratīvā struktūra, teicams komandas darbs un 
pārdomāta atbildību, pienākumu un uzdevumu sadale. ViA studiju procesa administrēšanas un 
realizēšanas pieredze noderēja arī jaunās TG studiju programmas ieviešanā pirmajā studiju 
gadā. 
 
TG programma tiek piedāvāta divās studiju formās: pilna laika un nepilna laika. Līdz šim 
realizēta tika pilna laika studiju forma, jo nepilna laika studiju grupa 2008. gada sākumā 
netika nokomplektēta studiju uzsākšanai atbilstošā lielumā. Tomēr arī turpmāk nepilna laika 
studiju forma tiks piedāvāta kā alternatīva pilna laika studijām, apsvērumus skatot turpmākajā 
aprakstā. 
 
Studiju programmas praktisko jautājumu risināšana ikdienā norit, sadarbojoties studiju 
programmas direktoram, vecākajam speciālistam un pārējām Tūrisma un viesmīlības vadības 
fakultātes un ViA struktūrvienībām, atbilstoši ViA struktūrai, pārdomāti organizētajam 
lēmumu pieĦemšanas procesam un darba pienākumu aprakstiem.  
 
Studiju uzsākšana un savstarpējā komunikācija 
 
Pēc uzĦemšanas studiju programmā jaunajiem studentiem jau pirmajās studiju dienās sekoja 
vispārēja iepazīšanās gan ar studiju programmu, tās saturu, realizāciju un vispārējām attīstības 
tendencēm un karjeras iespējām (tikšanos organizēja Studiju programmas direktors) un sekoja 
iepazīšanās ar vispārējo studiju procesa norisi ViA: iepazīšanās lekcijas bibliotēkā, 
datorauditorijā, Studiju daĜā, īsa apmācība par augstskolas iekšējās elektroniskās vides 
lietošanu (īpaši uzsverot tās svarīgo lomu arī turpmākajā studiju procesa komunikācijā) un 
citiem jautājumiem. Minētās iepazīšanās nodarbības koordinēja vecākais speciālists un 
atbildīgie struktūrvienību darbinieki. 
 
Studiju nodarbību grafiku 2007./2008.ak.g. pilna un nepilna laika studējošiem izstrādāja TG 
studiju programmas direktors, sadarbojoties ar vecāko speciālisti, bet auditoriju plānojums 
tika saskaĦots ar Studiju daĜu. 
 
Tikšanos ar docētājiem ārpus studiju kursu laika nodrošina aktualizēts konsultāciju grafiks, 
kas pieejams gan uz ziĦojumu dēĜa augstskolā, gan elektroniski iekšējā augstskolas 
informācijas sistēmā. SaziĦa starp docētāju un studējošo iespējama, izmantojot iekštīkla vidi 
http://punkts.va.lv, kā arī ar elektroniskā pasta (ikvienam docētājam un studējošam ir 
augstskolas piešėirta e-pasta adrese) starpniecību. Tieši tādā pat veidā studējošie var uzzināt 
aktuālos jaunumus, izmaiĦas un citus ar studiju procesu saistītos paziĦojumus. TG 
programmā nelielais studējošo skaits nodrošina arī labākas tiešās komunikācijas iespējas ar 
docētājiem un administratīvo personālu. 
 
Studiju kursu pasniegšanas metodika un studiju process 
 
TG programmas studiju plānā norādīto kursu apguve pilna laika studējošiem notiek lekcijās, 
semināros, diskusijās, grupu darbos, ārpustelpu mācību ekskursijās, praktiskajās nodarbībās. 
Lekcija kā laika vienība var tikt izmantota gan tiešo, gan netiešo mācību metožu īstenošanai. 
Pie metodēm jāmin arī kontroldarbi, testi un motivējoši erudīcijas konkursi. Būtiska studiju 
procesa sastāvdaĜa ir studējošo patstāvīgais un pētnieciskais darbs: literatūras studijas, 
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referātu gatavošana, kursa darbu un gada projektu izstrāde. Tas norit gan individuāli (t.sk. 
veicinot bibliotēkas resursu izmantošanu), gan arī tiek veicināta sadarbība dažādiem darbiem 
nelielās grupās vai visa kursa ietvaros. Grupu nodarbībās studējošie attīsta spējas argumentēti 
aizstāvēt savu viedokli, respektēt citu domas un organizēt darbu. ĥemot vēra tūristu gidu 
profesijas specifiku, bieži tiek izmantota metode studējošam prezentēt izstrādāto darbu, 
attīstot uzstāšanās prasmi un runas kultūru. 
 
Lekciju un seminārnodarbību vai grupu nodarbību attiecība pilna laika studējošajiem lielākajā 
daĜā kursu ir vienādās proporcijās. IzĦēmums ir svešvalodas, kur nodarbības notiek grupās 
līdz 20 studējošiem (TG programmā 1. studiju gadā bija 2 grupas). Studiju programmas pirmā 
gada realizācijas laikā uzĦemto studējošo skaits Ĝauj brīvi kombinēt minētās metodes un 
studiju process bieži var tikt vadīts, veicinot studējošo lielāku iesaistīšanos un nodrošinot 
divvirzienu komunikāciju apmācības procesā. 
 
Lekciju satura kvalitatīvai pasniegšanai un labākai tā uztverei tiek izmantoti moderni 
tehniskie līdzekĜi: multimediju projektors (lielākā daĜa Tūrisma un viesmīlības vadības 
fakultātes docētāju lekcijas sagatavo Power Point prezentāciju veidā), arī kodoskops, tāfele. 
Teorētisko materiālu papildina vizuālie un audiālie materiāli. Studiju materiāli tiek ievietoti 
augstskolas iekšējā elektroniskajā vidē: https://punkts.va.lv. Pēc vajadzības studiju procesam 
var izmantot TV, video un DVD vai mikrofona sistēmu (pēdējais īpaši būtiski ir tūristu gidu 
darba specifikai studiju kursā „Gida darba metodiskie pamati”), kā arī dažas nodarbības tiek 
vadītas datorauditorijā. 
 
Lai arī nepilna laika studijas līdz šim nav realizētas, tomēr galvenā nepilna laika klātienes 
nodarbību forma ir paredzēta lekcija. Docētājiem lekcijas ietvaros paredzēts iekĜaut 
diskusijas, kā arī praktiskos darbus un kontroldarbus vai vienas dienas mācību ekskursijas 
tūrisma uzĦēmumos, objektos vai galamērėos atbilstoši studiju priekšmeta specifikai. Nepilna 
laika studijās pārējo laiku paredzētas patstāvīgās studijas. Īpaši var uzsvērt svešvalodu 
apmācību, kur arī nepilna laika studijās vienmēr tiek nodrošināta divvirzienu komunikācija 
valodas labākai apguvei. 
 
Prakšu īstenošana 
 
TVVF TG studiju programmas prakses plānojums uzĦēmumā vai institūcijā atšėiras no citu 
ViA studiju prakšu plānojumiem, jo tūrisma nozares specifika nosaka prakšu nepieciešamību 
vasaras sezonā (izĦēmums ir pēdējā studiju gada prakse, kad tiek attīstīta nesezonas studiju 
prakse vai studējošie izmanto ārvalstu prakses iespējas). Studējošo prakses uzĦēmumā vai 
institūcijā ir galvenā iespēja tiešai sadarbībai ar potenciālajiem darba devējiem. SaskaĦā ar 
TG studiju plānu prakse uzĦēmumos paredzēta trīs studiju gados, sākot ar 2. kursu (jo tad 
studējošais/-ā apguvis/-usi vairākus nepieciešamos studiju kursus, lai varētu šo zināšanu 
kopumu pielietot praktiski). 
 
TG studiju programmas studējošiem atbilstoši reglamentējošajiem nolikumiem paredzēts 
praktizēties dažādos tūrisma uzĦēmumos vai arī ar tūrisma darbību saistītās nevalstiskajās, 
valsts vai pašvaldību institūcijās. Pastāv iespējas ERASMUS programmas ietvaros iziet praksi 
arī ārvalstīs. 
 
TG programmas nosacījumi neierobežo studējošo vēlmi pašiem izvēlēties par prakses vietu 
kādu tūrisma organizāciju, taču TVVF palīdz atrast kontaktus. To jau šobrīd nodrošina 
savstarpējās sadarbības līgumi starp ViA un dažādām organizācijām (privātajā, nevalstiskajā 
vai valsts sektorā) par savstarpējo sadarbību prakšu vietu un praktikantu apmaiĦā. Papildu 
iespējas nodrošina arī ViA Starptautiskās sadarbības daĜas administrētie kopējie sadarbības 
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līgumi ar ārvalstu organizācijām. Līdzšinējā pieredze Tūrisma organizācijas un vadības 
bakalaura studiju programmas prakšu vietu izmantošanā ārvalstīs rāda, ka studējošie labprāt 
izvēlas doties uz ES vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, starp kurām var minēt Grieėiju, 
Spāniju, Franciju, Īslandi u.c. 
 
Praksi aizstāvot, studējošiem jāsagatavo prakses atskaite, kurai pievienota prakses devēja 
vērtējuma anketa par praktikanta darbu, kā arī publiski jāuzstājas ar ziĦojumu. Par praksi 
studējošie saĦem vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts. Prakses novērtēšanā piedalās Tūrisma 
un viesmīlības vadības fakultātes docētāji. Prakšu atskaites un darba devēju novērtējumi 
glabājas TVVF. 
 
Mācību prakse – ekskursija tika organizētas 2007./2008. akadēmiskā gada pavasara 
semestrī, atbilstoši studiju plānam un TG programmas mācību prakses – ekskursijas 
nolikumam. Tās mērėis ir studējošo praktisko prasmju pilnveidošana tūristu gidu darbības 
sfērā un tūrisma sistēmas iepazīšana kopumā. Studējošie pēc mācību ekskursijas iesniedza 
prakses brauciena izvērtējumu. Mācību praksei piešėirtie līdzekĜi 2007./2008. ak.g. – 350 Ls 
uz vienu mācību prakses grupu. 1. kursa studenti docētāju Andra Klepera (studiju 
programmas direktors, kursa „Gidu darba metodiskie pamati” u.c. lektors) un Lindas LotiĦas 
(kursa „Pasaules kultūras vēsture” u.c. docētāja) vadībā devās divu dienu mācību prakses 
braucienā uz Sēliju. 
 
TG studiju programmas studējošie brīvprātīgi iesaistījušies arī ārpus studiju plāna savu 
prasmju pilnveidē, praktiski palīdzot ViA administrācijai – gan vadot ekskursijas Baltijas 
vasaras skolas ietvaros, gan ārvalstu delegāciju vizītēm. 
 
Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā, gada projektu un bakalaura darbu izstrāde 
 
Studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas veicināšana tiek uzskatīta par būtisku 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaĜu TVVF. SaskaĦā ar TG studiju programmas 
studiju plānu gada projektus 2007./2008. ak.g. vēl neizstrādāja, taču tika organizēta studējošo 
pieteikšanās tēmu izvēlei un pētniecisko plānu saskaĦošana ar darba vadītājiem. Gada 
projektus pilna laika studijās paredzēts izstrādāt 2. un 3.kursā, bet 4. kursā studējošie izstrādā 
un aizstāv bakalaura darbu.  
Pirmā gada projekta tēmu saturs atbilstoši Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes 
Metodiskajiem noteikumiem gada projektu un bakalaura darbu izstrādāšanā un aizstāvēšanā 
bakalaura studiju programmām ir daĜēji noteikts – tam jābūt studējošo plānotam un teorētiski 
pamatotam ceĜojuma maršrutam, kurš tāpat aizstāvams atbilstoši organizētas komisijas 
priekšā. 
Katram gada projektam un bakalaura darbam ir darba vadītājs, kuru 2007./2008. ak.g. 
apstiprināja TOV nodaĜas sapulcē (turpmāk TVVF docētāju kopsapulce). TG programmas 
direktors proporcionāli katram docētājam nozīmēs recenzējamos darbus. Līdzīgs process 
paredzēts arī nepilna laika studiju programmā, kur gada projekta un bakalaura darba izstrāde 
tiek veikta pēc tiem pašiem kritērijiem un metodiskajiem noteikumiem, atbilstoši vienotam 
nolikumam. 
 
Savstarpēji sadarbojoties, docētāji iesaista studējošos arī nozīmīgākos pētniecības darbos 
tūrisma projektos (Baltijas vasaras skolas organizēšanā un aktivitātēs, ceĜotāju aptaujas 
Latvijas ZinātĦu akadēmijas tūrisma pētījuma granta ietvaros, Latvijas Tūrisma attīstības 
pamatnostādĦu komentēšanā un dažos citos lietišėajos tūrisma pētījumos). Pētnieciskā 
darbība akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai ir viena no ViA kopējām 
prioritātēm, tāpēc arī TG studiju programmas realizēšanā tas izpaužas līdzīgi. Vairāk par 
akadēmiskā personāla iesaistīšanos pētniecībā minēts 8.nodaĜā. 
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6. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 
 
6.1. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILST ĪBA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
IZGL ĪTĪBAS UN PROFESIJAS STANDARTAM. 
 
Studiju programma izstrādāta saskaĦā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un Latvijas 
Republikas Augstskolu likumu. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 
apstiprinātajiem noteikumiem (Nr. 481, 20.11.2001.) par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu, kā arī tūristu gida profesijas standartam (apstiprināts ar LR 
Izglītības un zinātnes ministrijas 2005. gada 23.maija rīkojumu Nr. 365).  
 
Studiju programma Tūristu gids (TG) ir profesionālā bakalaura studiju programma, kas 
paredz iegūt otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību, profesionālā bakalaura grādu 
sociālajās zinātnēs (programmas kods atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai 42812) un 
piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju tūristu gids (reăistrācijas numurs profesiju 
klasifikatorā 2447-03).  
 
Izstrādājot studiju programmu, ievērota ViA Satversme un studijas regulējošie normatīvie 
akti. Studiju programma izstrādāta atbilstoši LR Profesiju klasifikatorā formulētās profesijas 
„Tūristu gids” (kods 2447 03) profesionālas kompetences prasībām un profesijas “Tūristu 
gids” (apstiprināts ar LR IZM 2002.gada 16. maija rīkojumu Nr. 283) standartam.  
 
Saistībā ar ES kopējām stratēăijām – nav vienotu reglamentējošu dokumentu attiecībā uz 
tūristu gida profesijas izglītības standartu un kvalifikācijas kritērijiem. ĥemot vērā LR 
Ekonomikas ministrijas izstrādāto pētījumu par „Tūristu gidu profesijas reglamentēšanas 
jautājumu Eiropas Savienībā un Latvijā” (Rīga, 2004) pierādās, ka profesijas reglamentēšanas 
un sertificēšanas jautājums ir katras valsts individuālā kompetence. Tomēr profesiju 
pārstāvošo starptautisko profesionālo asociāciju (Pasaules Tūristu Gidu asociāciju federācija 
(WFTGA) un Eiropas Tūristu Gidu federācija (FEG)) stratēăija vērsta virzienā par 
savstarpēju sertifikātu atzīšanu (pielāgojot minimālas valsts specifiskās prasības) arī ES valstu 
starpā. Tas sniegtu papildu iespējas augsti kvalificētiem speciālistiem brīvi darboties ES 
kopējā ekonomiskajā telpā. Šādas stratēăijas ieviešana dotu daudz plašākas iespējas arī TG 
studiju programmas beidzējiem. 
 
Sekmīgi pabeigtas studijas TG programmā dod iespēju tālākai izglītībai gan Latvijā (saskaĦā 
ar MK noteikumiem Nr. 481 par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu (20.11.2001)), gan ārzemēs maăistrantūras programmās. ViA Tūrisma un 
viesmīlības vadības fakultātē (TVVF) tiek realizēta akreditēta maăistrantūras programma 
Tūrisma stratēăiskā vadība, kas sniedz secīgu iespēju turpināt apgūt izglītību tūrisma un 
viesmīlības nozarē.  
 
Tūristu gidu sertificēšanas aktualitāte 
 
Īpašu aktualitāti TG studiju programma iegūst apstākĜos, kad tūrisma un viesmīlības nozare 
vienojusies par tūristu gida standartu paaugstināšanu. SaskaĦā ar Tūrisma likuma 11. panta 6. 
punktu: Tūristu gida pakalpojumus Latvijas teritorijā var sniegt persona, kura normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā saĦēmusi profesionālās kvalifikācijas sertifikātu. Tūristu gida 
sertifikācijas un pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Tas tiek pamatots 
ar kvalitātes celšanas nepieciešamību šajā jomā un profesijas atbildīgo vietu valsts tēla 
veidošanā. 
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MK noteikumi Nr. 943. „Par tūristu gida sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 
apstiprināti 20.11.2008. un paredz, ka tūristu gida profesijā ir tiesības darboties personai, kura 
apguvusi šai profesijai atbilstošu akreditētu izglītības programmu vai ieguvusi profesionālo 
kvalifikāciju, ko apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Latvijas Republikā izdotie 
izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai citās valstīs izdotie izglītību 
vai profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas atzīti Latvijas Republikā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. SaskaĦā ar šo projektu tūristu gidus paredzēts iedalīt 
trīs kategorijās un pirmās kategorijas tūristu gidam nepieciešama otrā līmeĦa profesionālā 
augstākā tūristu gida izglītība.  
 
SaskaĦā ar šo punktu, ViA piedāvātā studiju programma „Tūristu gids” jau šobrīd pilnībā 
atbilst šiem nosacījumiem gan pēc formas, gan arī pēc MK noteikumu projektā ietvertā satura 
minimālajām prasībām. Tā ir vienīgā šāda veida programma Latvijā, kas tiešā veidā piedāvā 
iespēju apgūt tūristu gida profesiju atbilstošā kvalifikācijā. Cita alternatīva ir akadēmiskā vai 
profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar īso profesionālās augstākās izglītības 
programmu tūristu gidiem, kuru īsteno, ietverot šo noteikumu projektā minēto apgūstamo 
mācību priekšmetu minimumu. Atbilstoša sertifikāta iegūšana Ĝautu vadīt ekskursijas un 
ceĜojumus visā Latvijā, ieskaitot speciālajā sarakstā iekĜautajos vēstures objektos vai vietās un 
muzejos. 
 
Minētā sertificēšanās stājas spēkā ar 2009. gada 1.jūliju, taču pārejas periods ilgst turpmākos 
sešus gadus. Pēc 2016. gada 1.janvāra Latvijā varēs darboties tikai sertificēti gidi, kas 
paaugstinās augsti kvalificēta darbaspēka pieprasījumu tirgū. 
 
6.2. TŪRISTU GIDU PROFESIJA POTENCI ĀLO DARBA DEV ĒJU VĒRTĒJUMĀ. 
 
To, ka Latvijā trūkst augsti kvalificētu un labi sagatavotu tūristu gidu, apliecina arī Latvijas 
tūrisma uzĦēmumi un institūcijas, kas atbalstījuši gan tūristu gidu sertificēšanas 
nepieciešamību iestrādni Tūrisma likumā, gan arī noslēguši sadarbības līgumus par prakšu 
vietu piedāvāšanu topošajiem tūristu gidiem – profesionāĜiem. Dabas aizsardzības un tūrisma 
nozares diskusijā 2008. gada 7. novembrī viena no identificētajām problēmām bija: Latvijā ir 
aktuāls un katastrofāls profesionālu dabas gidu (t.sk., kas runā svešvalodās) trūkums. Līdz šim 
veiksmīgi realizēts vides gidu apmācības projekts VITILA, taču aktualitāte nozarē joprojām 
saglabājas. 
 
Tūrisma un viesmīlības nozare ir kĜuvušas par vienu no vadošajām nozarēm gan pēc 
ieĦēmumiem, gan arī pēc nodarbināto skaita pasaulē. Pēc Pasaules Tūrisma un ceĜojumu 
padomes datiem tuvākajā perspektīvā nodarbināto skaits vēl pieaugs par 6.5 miljoniem darba 
vietu un sasniegs 221.6 miljonus jeb katrs 13. cilvēks tiks nodarbināts tūrismā, kas ir 8.3 % no 
pasaules darbaspēka. Savukārt Eiropas reăions piesaista ik gadu ap 55–58 % no visiem 
pasaules ceĜotājiem. Līdz ar Latvijas iestāšanos ES ceĜotāju skaits ir būtiski palielinājies, kas 
veicina arī pieprasījumu pēc kvalificētiem darbiniekiem tūrisma un viesmīlības nozarē. 
 
Izvērtējot TG studiju programmu no Vidzemes reăiona interešu viedokĜa, tā nodrošina un 
rada iespēju apgūt zināšanas Vidzemes reăiona attīstībai tūrisma un viesmīlības nozares jomā, 
jo, kā minēts Ekonomikas ministrijas Tūrisma attīstības politikas pamatnostādnēs, galvenais 
nosacījums tūrisma nozares pieaugumam Latvijā ir kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana. 
Vidzemes reăiona Teritorijas attīstības programmā kā reăiona vispārējais attīstības virziens ir 
noteikts cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana, kur TG programma var kalpot 
kā viens no instrumentiem šā mērėa sasniegšanai. Savukārt TG programmas realizēšana 
Valmierā dod stratēăisku iespēju apmācībā izmantot gan tuvāko lielo kultūras tūrisma centru 



 15 

– Cēsu un Siguldas, gan izcilo dabas tūrisma galamērėu – Gaujas nacionālā parka un 
ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta resursus. 
 
Darba devēju aptaujas līdz šim nav veiktas, jo studiju programma „Tūristu gids” tiek īstenota 
tikai otro gadu un pagaidām neviens šīs studiju programmas absolvents nav uzsācis algotu 
darbu savā profesijā pēc sekmīgas studiju pabeigšanas. 
Taču no praktiskās puses darba devēju ieinteresētību pierāda noslēgtie sadarbības līgumi par 
prakšu vietu piedāvāšanu šajā programmā studējošajiem gan ar lielākajiem Latvijas 
tūroperatoriem (piemēram, Latvia Tours, Impro CeĜojumi u.c.), gan ar pašvaldībām vai to 
aăentūrām (piemēram, Cēsu pašvaldības aăentūru „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” 
u.c.) un citām organizācijām. No darba devēju puses nepieciešamību pēc kvalitatīvi 
izglītotiem tūristu gidiem pamato arī tūristu gidu sertificēšanas nepieciešamības 
apliecināšana, kas tika atbalstīta arī no tūrisma operatorus un aăentūras apvienojošās 
organizācijas ALTA (Latvijas Tūrisma Aăentu Asociācija) puses. Vajadzība pēc kvalitatīviem 
gidiem minēta arī vairākos tūrisma plānošanas stratēăiskajos dokumentos, kuru apspriešanā 
un jautājuma aktualizēšanā piedalījušies potenciālie tūristu gidu darba devēji. Vajadzību pēc 
labi sagatavotu tūristu gidu nepieciešamības pierāda arī vairāku lielāko tūrisma operatoru un 
arī pašvaldību organizētie tūristu gidu kursi (Piemēram, tūrisma operators ViA Hansa, Impro 
CeĜojumi, Ventspils pilsēta u.c.), taču kā norāda šo kursu organizatori – tas nav viĦu 
pamatdarbs, sagatavot un izglītot augsti kvalificētus gidus, ko arī ar viĦu kapacitāti ir grūti 
īstenot. Tas parāda darba iespējas un nodarbinātību tūristu gidu profesijā tuvākajos gados, 
veicinot arī absolventu augstāku konkurētspēju jau esošajā tūristu gidu saimē.  
 
7. STUDĒJOŠIE 
 
TG studiju programmas īstenošana uzsākta 2007. gadā. Tāpēc arī šajā ziĦojumā objektīvu 
apsvērumu dēĜ iztrūkst absolventu skaits un viĦu vērtējums par studiju programmu. Bet visi 
pārējie rādītāji par studējošiem attiecas uz vienu pilnu akadēmisko gadu (2007./2008.) un 
nākošā akadēmiskā gada (2008./2009.) imatrikulētajiem studentiem.  
 
7.1. PROGRAMMĀ STUDĒJOŠO SKAITA DINAMIKA. 
 
Šobrīd TG studiju programmā kopā ir 38 studējošie, no kuriem 14 ir otrajā studiju gadā, bet 
24 pirmajā studiju gadā – pilna laika studijās. 
 
2007./2008.ak.g. TG programmā, kurā bija paredzētas 10 valsts finansētas budžeta vietas un 
vēl 25 studiju vietas par personīgajiem līdzekĜiem, pavisam pretendēja 45 reflektanti 
(konkurss uz vienu budžeta vietu attiecīgi 4,5), bet, ieskaitot vietas par personīgajiem 
līdzekĜiem, konkurss vērtējams kā 1,3 uz vienu studiju vietu. 
 
Studēt izvēlējās un studiju programmā pavisam tika imatrikulēti 24 studējošie. Pēc pirmā 
semestra dažādu subjektīvu iemeslu dēĜ studijas pārtrauca seši studējošie – attiecīgi 18 
turpināja studijas otrajā semestrī. Starp iemesliem studiju pārtraukšanai bija gan veselības 
problēmas, finansējuma problēmas studiju maksas nomaksai par studiju programmu, kurai 
nav akreditācijas (bankas neizsniedza valsts galvotus studiju kredītus), dzīves vietas maiĦa, kā 
arī divos gadījumos studējošie tika imatrikulēti, taču reāli studijas tā arī neuzsāka. 
 
Ăeogrāfiski lielākā daĜa TG programmā studējošo ir no Vidzemes reăiona, taču pārstāvēts arī 
Rīgas, Kurzemes, Latgales un Zemgales plānošanas reăions (attiecīgi viens, divi vai trīs 
studējošie no katra minētā reăiona). 
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Nepilna laika studijas tika sagatavotas un piedāvātas 2008. gada sākumā, taču uz tām 
pieteicās tikai 8 pretendenti, kas bija par maz, lai atklātu nepilna laika studiju grupu. Tomēr 
nepilna laika studijas tiks piedāvātas arī turpmāk. Par to bija interese gan pēc uzĦemšanas, 
gan arī 2008./2009.ak.g. iesākoties divi studējošie pilna laika studijās vēlējās pāriet uz nepilna 
laika studiju formu. Mazā interese par nepilna laika studijām pamatojama ar vilcināšanos 
ieviest MK noteikumus par tūristu gidu sertificēšanu (apstiprināti 20.11.2008.). Jaunas studiju 
programmas popularitāte arī nav tūlītēja un vajadzīgs neliels laiks, lai studiju programma 
stabili ieietu apritē. 
 
Salīdzinājumam, var minēt, ka 2008./2009. akadēmiskajā studiju gadā uz TG programmu 
pieteicās 48 reflektanti un tika imatrikulēti 27, kas liecina par programmas stabilitāti un 
nelielu popularitātes pieaugumu. Starp reflektantiem, kuri stājās uz TG programmu, var 
minēt, ka daudzi vēl nav skaidri izlēmuši, ko īsti viĦi vēlas studēt, un nereti viĦi pieteikušies 
uz dažāda rakstura studiju virzieniem. Tomēr ir arī mērėtiecīgi studējošie, kuri skaidri apzinās 
studiju intereses un ir labāk sagatavoti studijām TG programmā. 
 
Būtiska loma jauno studējošo piesaistīšanā ir skolēnu zinātnisko darbu konkursam, kas tiek 
organizēts ViA, un dažādiem citiem pasākumiem, kas Ĝauj skolēniem iepazīt studējošo vidi 
(pasākumi „Studenta anatomija”, atvērto durvju diena u.c.), kā arī precīzai un aktuālai 
informācijai plašsaziĦas līdzekĜos. 
 
Imatrikul ācijas noteikumi 
Pretendējot studijām Vidzemes Augstskolas TG programmā, nav jākārto iestājpārbaudījumi 
vai pārrunu intervijas. Studējošo atlase studijām TG programmā notiek starp vidējo izglītību 
ieguvušiem pretendentiem, izvērtējot viĦu centralizēto eksāmenu atzīmes svešvalodā, latviešu 
valodā un literatūrā (50%), vidējo atzīmi visos mācību priekšmetos (15%) un vidējo atzīmi 
specifiskos tūristu gida darbībai būtiskos mācību priekšmetos (30%), bet Latvijas Republikas 
skolēnu zinātnisko darbu konkursu sasniegumi (2–3. vieta) sniedz vēl 5%.  
 
TG programmā bez konkursa par budžeta līdzekĜiem pilna laika studijās uzĦem "Junior 
Achievement - Latvija" organizētā konkursa "2007.gada labākais skolēns ekonomikā" 
uzvarētāju. Bez konkursa par budžeta līdzekĜiem uzĦem Latvijas Republikas un starptautisko 
olimpiāžu 1. vietu ieguvējus. TOV studiju programmā bez konkursa par budžeta līdzekĜiem 
uzĦem arī E.Birznieka Jauno Ăeogrāfu skolas 1.-3.vietas ieguvējus kopvērtējumā un 1.vietas 
ieguvēju kopvērtējumā no Vidzemes jauno ăeogrāfu skolas. 
 
Lai reflektants/-e tiktu imatrikulēts/-a studijām TG programmā, viĦš/-a noslēdz studiju 
līgumu. 
 
7.2. STUDĒJOŠO LĪDZDAL ĪBA STUDIJU PROCESA VEICIN ĀŠANĀ 
 
Par dažādām norisēm TG programmā studējošie tiek informēti e-pastā, informatīvajās 
sanāksmēs, kā arī ViA vienotajā informācijas sistēmā – iekštīklā un e-punktā (katram kursam 
tiek izveidotas „virtuālās kursa mājas”, kur atrodama aktuālā informācija, var notikt diskusijas 
par dažādiem jautājumiem – tajās piedalās arī studiju programmas direktors un vecākais 
speciālists un ieinteresētie docētāji.  
 
TG studējošo aktivitāte lielā mērā ir atkarīga no pašiniciatīvas. Neformāls amats katrā kursā ir 
kursa vecākais, kurš uzĦemas starpnieka pienākumus starp studējošiem un ViA 
administrāciju. TVVF domē ir trīs vietas studējošajiem un viĦi aktīvi l īdzdarbojās lēmumu 
pieĦemšanas procesā. Taču no TG programmas šajā akadēmiskajā gadā neviens nav ievēlēts. 
Kopumā studējošo iniciatīvu var vērtēt kā aktīvu, jo 2007./2008.ak.g. pirmajā kursā par kursa 
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vecāko vienlaicīgi vēlējās kĜūt pat vairāki pretendenti. Studējošie aktīvi piedalījušies dažādos 
ViA pasākumos, arī atvērto durvju dienas pasākuma organizēšanā potenciālajiem 
reflektantiem. No studējošo pašiniciatīvas ir atkarīga iesaistīšanās ViA Studentu valdē un 
citās ViA institūcijās, atbilstoši studējošo pārstāvniecībai un studiju procesa kvalitātes 
lēmumu ietekmēšanai, atbilstoši ViA struktūrai un reglamentējošajiem dokumentiem. 
 
Studiju procesa kvalitātes izaugsmes veicināšana 
Būtiska ir studējošo piedalīšanās akadēmiskās kvalitātes vērtēšanas procesā. Studējošie pēc 
kursa noslēguma aizpilda īpaši izstrādātu anketu, vērtējot kursa satura un tā norisi. Anketās ir 
iekĜauti jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto zināšanu un 
prasmju lietderību, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgo darbu nozīmes novērtējumu, iespēju 
konsultēties ar pasniedzēju un tehniskā nodrošinājuma vērtējumu. Anketās iespējams brīvā 
formā veidot savus ieteikumus kursa uzlabošanai. Anketā studējošie izvērtē arī docētāju no 
profesionālās kompetences viedokĜa, prasmes izraisīt interesi par studiju kursu, spēju sasaistīt 
teoriju ar praksi, darba organizācijas prasmi, attieksmi pret studējošiem.  
Anketas Ĝauj izvērtēt studējošo vērtējumu par kursu, tā saturu un docētāja sadarbību ar 
studējošiem. Atvērtie jautājumi Ĝauj studējošiem izteikt ierosinājumus, norādīt uz studiju 
kursa docēšanas stiprajām un vājajām vietām, kam pievērst papildu uzmanību. To anonīmā 
aizpildīšanas forma Ĝauj iegūt objektīvu viedokli un apkopotie rezultāti tiek nodoti zināšanai 
gan studiju programmas direktoram, gan individuālie vērtējumi nosūtīti izvērtēšanai katram 
docētājam. 
 
2007./2008.ak.g. TG programmas pilna laika studijās tika veikta anketēšana par visiem 11 
notikušajiem studiju kursiem (skatīt 2.pielikumu; vērtējumu skala: 1-negatīvi, 2-vāji, 3-
puslīdz, 4-viduvēji, 5-labi,6-Ĝoti labi, 7-izcili). Kopumā studējošie ir apmierināti ar studiju 
kursu saturu un pasniegšanas kvalitāti. Vidējais vērtējums par visiem studiju kursiem ir 5,62 
balles (7 ballu skalā), kas atbilst vērtējumam starp labi un Ĝoti labi. Visaugstāk ar 6,2 
punktiem novērtēta angĜu valoda ar ievirzi tūrisma terminoloăijā. Ir daudz atzinīgu izteikumu 
par kursa satura pasniegšanu, metodēm un docētāju prasmēm padarīt kursu tēmas interesantas 
un viegli saprotamas, kursa satura lietderīgumu u.tml. 
 
Pie kritiskajām piezīmēm dažādu studiju kursu vērtēšanā studējošie minējuši: studiju kursā 
veicamo uzdevumu skaidru prasību trūkumu, nepieciešamību teoriju skaidrot diskusiju veidā, 
lekciju satura izklāstā pieturēties pie sastādītās kursa apraksta, runāt ar auditoriju, nevis ar 
datoru, pieturēties pie stingriem vērtēšanas kritērijiem, vairāk lekciju laikā iesaistīt studējošos, 
laicīgi ievietot lekciju prezentāciju materiālus, būt iecietīgākiem svešvārdu un grūti 
uztveramas terminoloăijas lietošanā u.c. 
Kritiskie ieteikumi arī ir būtiski, jo katrs kursa docētājs saĦem sava vadītā kursa vērtējuma 
anketu kopsavilkumu. Tādejādi viĦam/-ai ir iespēja uzlabot studiju kursa pasniegšanas 
kvalitāti turpmākajās nodarbībās. 
 
8. AKADĒMISK Ā PERSONĀLA NOV ĒRTĒJUMS 
 
ViA stratēăiskā prioritāte ir augsti kvalificēts, kompetents, uz kvalitatīvu izaugsmi orientēts 
akadēmiskais personāls un profesionāli administratīvie darbinieki. TVVF akadēmiskais 
personāls ir tūrisma nozarē Latvijā atzīts un kompetents un noteikti vērtējams kā viena no 
stiprajām pusēm arī TG studiju programmas realizēšanā. 
 
8.1. AKADĒMISK Ā PERSONĀLA SKAITS UN RAKSTUROJUMS 
 
2007./2008.ak.g. TG programmas realizācijā piedalījās 3 docētāji ar doktora grādu un 9 
docētāji ar maăistra grādu. No tiem ViA pamatdarbā strādā 9 docētāji. Pēc vēlētajiem 
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amatiem sadalījums bija sekojošs: 6 lektori, 1 vieslektore, 2 viesdocenti, 2 docenti un viena 
asociētā profesore.  
Lielākā daĜa no piesaistītajiem docētājiem TG studiju programmai kopumā (sk. 1.attēlu) ir ar 
maăistra grādu (17), liels ir doktoru īpatsvars (7). Zinātnisko grādu kvalifikācijai ir tendence 
paaugstināties, jo vairāki no docētājiem turpina studēt maăistratūrā vai doktorantūrā. No 
vēlētajiem amatiem (sk. 2.attēlu) TG studiju programmā ir 2 profesori un 2 asociētie 
profesori, taču vislielākais īpatsvars ir ar lektoriem – attiecīgi 12.  
Precīzāk par visu nodarbināto akadēmisko personālu TG studiju programmā skatīt 
3.pielikumu. 
 

ViA TG studiju programmas akad ēmiskais person āls. 
Zinātniskie gr ādi (2008).

Bakalauri; 1
Doktori; 7

Maăistri ; 18

 
1.attēls. Vidzemes Augstskolas Tūristu gidu studiju programmas akadēmiskā personāla 
zinātnisko grādu dalījums. 
 

ViA TG studiju programmas akad ēmiskais person āls. Vēlētie amati 
(2008).

Lektori; 12

Vieslektori; 2

Profesori; 2

Asociētie profesori; 
2

Docenti; 5

Viesdocenti; 3

 
2.attēls. Vidzemes Augstskolas Tūristu gidu studiju programmas akadēmiskā personāla 
vēlēto akadēmisko amatu dalījums. 
 
8.2. AKADĒMISK Ā PERSONĀLA RADOŠAIS UN ZIN ĀTNISKI P ĒTNIECISKAIS DARBS, 
KVALIFIK ĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI, SABIEDR ĪBAS INFORMĒŠANA 
PAR JAUNUMIEM NOZAR Ē UN PĒTNIEC ĪBĀ 
 
2007./2008.ak.g. TVVF četri akadēmiskā personāla docētāji, kuri ir vai tiks iesaistīti TG 
programmas realizēšanā, turpināja promocijas darbu izstrādi: “Tūrisma ilgtspējīgas attīstības 
iespējas lielajās dabas aizsargājamās teritorijās (ZBR)” Latvijas Universitātē (I.Druva-
Druvaskalne), „Teritoriālās struktūras tūrismā Latvijā, to veidošanās un virzība tirgū.” 
Latvijas Universitātē (A.Klepers), “Investīciju vadības sistēma tūrisma un viesmīlības nozares 
uzĦēmumos Latvijā” Latvijas Universitātē (I.Ebele), “Ekonomiskā izglītība zināšanu 
sabiedrībā, tās pilnveides iespējas” Latvijas Universitātē (M.SiĦicins).  
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Kvalifik ācijas paaugstināšanas un tūrisma un viesmīlības nozares pētniecības jomā noritējis 
aktīvs darbs, kas izpaužas gan docētāju dalībā mobilitātes programmas ietvaros, dalībā 
tūrisma konferencēs, semināros, forumos. Atzinīgi vērtējama akadēmiskā personāla dalība 
starptautiskās konferencēs ar referātiem un sekojošām publikācijām gan konferenču tēžu 
krājumos, gan atsevišėos zinātniskajos žurnālos.  
 
2007./2008.ak.g pavisam atzīmējami vismaz 37 pasākumi, kuros piedalījušies 11 TG studiju 
programmas docētāji (raksturota lekciju lasīšanā līdz šim iesaistīto docētāju zinātniskā 
darbība) kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkos un sabiedrības informēšanā par jaunumiem 
tūrisma un viesmīlības nozares pētniecībā. (pilno sarakstu skatīt 4.pielikumā - A).  
 
Darbojoties dažādos pētniecības projektos, docētāji paaugstinājuši gan savu kvalifikāciju, gan 
arī snieguši tiešu labumu tūrisma un viesmīlības nozarei, veicinot gan tūrisma ilgtspējību, gan 
tūrisma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos. Svarīgi atzīmēt docētāju apriti tūrisma un 
viesmīlības nozares starptautiskajā mērogā. Tas veicina gan jaunu sadarbības kontaktu 
veidošanos, gan aktuālo pētījumu virzienu apzināšanu, gan Latvijas tūrisma un viesmīlības 
nozares zinātniskās darbības  respektēšanu ārpus Latvijas un ES. Arī šajā sfērā atzīmējamai 
vismaz 37 nozīmīgākie pasākumi, ko īstenojuši 9 TVVF docētāji, kas ir iesaistīti TG studiju 
programmas realizēšana tagad vai jau tuvākajā nākotnē (pilno sarakstu skatīt 4.pielikumā - B).  
 
Zinātniskās publikācijas ir vēl viens akadēmiskās un pētnieciskās aktivitātes mērs, kas norāda 
uz pētniecības iemaĦām un spēju zinātniskos rezultātus padarīt pieejamus plašākam 
interesentu lokam. Taču jo īpaši tas veicina diskusiju par pētniecības aktualitātēm tūrisma un 
viesmīlības nozarē. 2007./2008.ak.g. 9 docētāji pavisam publicējuši 11 zinātniskās 
publikācijas starptautiski pieejamos resursos (pilno sarakstu skatīt 4.pielikumā - C).  
 
Kvalifik ācijas paaugstināšanas darbs un zinātniskā darbība ir nepārtraukts process un tas ir 
vienlaicīgi jauns izaicinājums arī jaunai studiju programmai, jo iespējams veidot savu 
akadēmisko pamatu ar zinātniski pētniecisko darbību, kas veicina arī pašu studējošo izaugsmi 
un veidošanos par profesionāĜiem šajā sfērā. Tūristu gidu darbība ir dažādi pētīta un atzīta 
Eiropas un Pasaules telpā, taču Latvijas standarti šajā profesijā veidojas par vieniem no 
prasīgākajiem. Tas nozīmē gan pakāpenisku kvalitātes paaugstināšanos tūrisma un 
viesmīlības sektorā, gan iespēju plašam pieredzes apmaiĦas un pētījumu veikšanas laukam 
nākotnē. 
 
Akadēmiskā personāla novērt ējums studējošo skatījumā 
2007./2008.ak.g. tika veikta studējošo anketēšana par 11 TG studiju programmas kursiem 
pilna laika studijās. Kursu docētāji no Studiju programmas direktora saĦem anketu 
apkopojumus, kas palīdz apzināt pieĜautās kĜūdas un norāda uz veiksmēm un stiprajām 
pusēm. Vērtējums ir objektīvs, jo studējošie, anonīmi aizpildot anketas, var brīvi izteikt savas 
domas. 
 
Akadēmiskā personāla darbu studiju kursu pasniegšanā studējošie kopumā novērtējuši 
atzinīgi. Vidējais vērtējums par visiem 2007./2008.ak.g. pasniegtajiem studiju kursiem bija 
5,62 balles (7 ballu skalā). Pie docētāju stiprajām pusēm īpaši izcelta kompetence savā sfērā, 
spēja ieinteresēt kursa tēmās, mācīšanas metožu dažādība, teicami sagatavotās prezentācijas 
un citas vērtības. Kritizēta nekonsekvence atsevišėos vērtēšanas gadījumos, reizēm 
nepietiekoša komunikācija ar studējošiem un dažas citas kompetences (izvērstāk skatīt 
2.pielikumu; vērtējumu skala: 1-negatīvi, 2-vāji, 3-puslīdz, 4-viduvēji, 5-labi,6-Ĝoti labi, 7-
izcili).  
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TVVF akadēmiskais personāls koleăiāli un aktīvi iesaistījies ViA struktūrvienībās un 
sadarbībā ar administratīvo personālu. Šādas rīcības mērėis – nodrošināt studējošajiem 
pilnvērtīgu un kvalitatīvu studiju procesu visās trijās realizētajās tūrisma un viesmīlības 
nozares studiju programmās, tai skaitā arī TG studiju programmā. TVVF akadēmiskā 
personāla vidū valda pozitīvs sociālais klimats, koleăiāla sadarbība un tiek respektēta 
akadēmiskā brīvība attiecībā uz katra kursa satura realizēšanu, atstājot docētāja ziĦā izvēlēties 
atbilstošākās metodes satura pasniegšanai. Šādā gadījumā studējošo vērtējums ir būtisks un 
veido atgriezenisko saikni ar programmas direktoru un docētājiem. 
 
8.3. AKADĒMISK Ā PERSONĀLA ATLASES, ATJAUNOŠANAS, APM ĀCĪBAS UN 
ATT ĪSTĪBAS POLITIKA 
 
Akadēmiskā personāla nozīmība ir ietverta Vidzemes Augstskolas vīzijā, misijā un 
stratēăiskajos mērėos, uzsverot gan kvalitatīvas augstākās izglītības nodrošināšanu, gan 
pētniecības organizēšanu un sadarbību reăiona attīstībā un starptautiskajā telpā. Uz 
akadēmiskā personāla attīstīšanu attiecas viens no stratēăiskajiem mērėiem: attīstīt 
akadēmiskā personāla profesionalitāti un kompetences.  
 
Saistībā ar atlasi un jauna akadēmiskā personāla piesaistīšanu – studiju programmas direktors 
ierosina un TVVF docētāju kopsapulce apspriež vakances noteiktu studiju kursu vadīšanai. 
Kvalitatīvu docētāju atlasei tiek izsludināts konkurss uz vakantajām vietām, tādejādi 
piesaistot labākos speciālistus – vērtējot gan akadēmiskās un profesionālās, gan pedagoăiskās 
kvalitātes. Atjaunošana viesdocētāju amatā notiek katru akadēmisko gadu no jauna, balsojot 
TVVF domē. Šeit īpaši tiek Ħemtas vērā studējošo atsauksmes par iepriekšējo gadu un 
sadarbība un ieinteresētība kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanā. 
 
Akadēmiskā personāla apmācības un kvalifikācijas celšanas iespējas ir viena no ViA 
stratēăiskajām prioritātēm. Šeit tiek izmantoti dažādi konkrēti instrumenti, gan motivējot 
akadēmisko personālu iesaistīties zinātnē un pētniecībā, gan zinātniskā grāda paaugstināšanā, 
gan arī piedāvājot dažādus izglītojošus kursus (svešvalodas, IT u.c.). Docētāju mobilitātes 
veicināšana Erasmus, HESP u.c. mobilitātes programmu ietvaros  
Tas tiek īstenots ar konkrētu programmu palīdzību, kas ietvertas ViA stratēăijas rīcību plānā 
(Vispārējā personāla mobilitāte Erasmus/Socrates, HESP u.c. mobilitātes programmu 
ietvaros, Doktorantūras studiju atbalsta programma / atbalsts mācībspēkiem ar doktora 
zinātnisko grādu, Zinātniskās pētniecības atbalsta programma u.c.) 
 
9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKT ŪRAS NODROŠINĀJUMS 

Studiju programmas materiāli – tehniskā bāze  
ViA ir neliela reăionālā augstskola, kas realizē 13 studiju programmas, kurās pašlaik studē 
805 pilna laika un 458 nepilna laika studējošie bakalaura studiju programmās un 161 
maăistrants. Augstskolai nav mērėtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un finansu līdzekĜus 
atsevišėi katrai studiju programmai, tāpēc arī vērtējot TG programmu, šajā sadaĜā aplūkotas 
kopējās iespējas ViA.  
 
Pašreizējā studiju bāze ir 20 auditorijas (kopējā platība 920 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 
90 darba vietām un Interneta pieslēgumu (220 m2.), IT elektrotehnikas laboratorija un 
tulkošanas auditorija ar 12 datoriem. Visi datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu 
informācijas apriti. Visās ViA telpās ir nodrošināta pieeja bezvadu Interneta tīklam, tai skaitā 
zinātnisko rakstu datu bāzu izmantošanai. Studiju procesā tiek izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 
m2.) Mācību korpusos ir atpūtas telpas (280 m2.), kurās studējošie var gatavoties nodarbībām, 
kā arī veikt grupu darbu. Pēc renovācijas darbiem augstskolas ēkā Cēsu ielā 4 tika iegūtas 
papildus 5 auditorijas, 2 laboratorijas  un 1 semināru telpa, konferenču zāle 235 vietām, 
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plašāka bibliotēka,  arī garderobe – kopējā platība ViA telpām ir 2085 m² un 2100 m² platībā 
pieejams Integrētās bibliotēkas telpas. 
Kopējo datoru pieejamību papildina arī ViA portatīvie datori, kas izmantojami studiju 
procesā. Tehniskais nodrošinājums un studiju apstākĜi TG programmas studējošajiem 
uzskatāmi par optimāliem. 
 
Finansējums 
ViA TG studiju programmā paredzēts uzĦemt studējošos par valsts budžeta, fizisko un 
juridisko personu līdzekĜiem.  
 
Vidzemes Augstskolas budžeta ienākumu daĜu 2008.gadam galvenokārt veido sekojošie 
finansējuma avoti:  
 

valsts budžeta dotācija  56.2 % jeb 1098187 Ls,  
 

studiju maksa  36.7% jeb 717998 Ls,  
 

pārējie ViA ieĦēmumi  7.1%. jeb 147000 Ls.  
 
Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka ViA Senāts saskaĦā ar valstī noteiktajām studiju 
izmaksām. Studiju maksa 2007./2008.ak.g. TG studiju programmā bija LVL 950 + 10 % 
gadā, bet 2008./2009. ak.g. – LVL 1150+ 10 % gadā. 
 
Bibliot ēkas resursi 

ViA bibliot ēka ir Valmieras integrētās bibliotēkas sastāvdaĜa un atrodas vienās telpās ar 
Valmieras bibliotēkas mācību un uzziĦu lasītavu, Valmieras angĜu valodas mācību centra 
bibliotēku, EUROPE DIRECT informācijas punktu. Šāds sadarbības modelis Ĝauj racionālāk 
koncentrēt līdzekĜus jaunu informācijas nesēju iegādei. Zinātniskā, mācību, mācību metodiskā 
un uzziĦu literatūra tiek koncentrēta vienuviet. Studijām nepieciešamā zinātniskā literatūra, 
mācību grāmatas un mācību metodiskie materiāli studiju programmu nodrošinājumam tiek 
iepirkti ik gadu kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, kā arī saĦemti dāvinājumu kārtībā. 2003. gada ViA 
bibliotēka ieguva Pasaules Tūrisma Organizācijas depozītbibliotēkas statusu. 2005. gada 
pavasarī ViA bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. 
ViA bibliot ēkas telpas ir atklātas pēc rekonstrukcijas 2007. gadā un pretendē būt par vienu no 
modernākajām bibliotēkām Latvijā.  
 

3.tabula. ViA Bibliotēkas resursu raksturojums. 
 ViA 

bibliotēka 
(brīvpieejas 
fonds) 

VAK (Vidzemes 
Augstskolas 
bibliotēkas 
krātuve) 

Tūrisma 
literatūra 

Kopā 

 

Eksemplāri 16 369 2216 1124 19709 
Nosaukumi 10419 1179 562 12160 

 

TG programmas studiju kursos ir izmantojama ne tikai tūrisma un viesmīlības nozares 
literatūra, jo sociālo zinātĦu studiju kursu specifika paver iespējas izmantot daudz plašāku 
aktuālās literatūras klāstu. Starp izceltajām grāmatām par tūrisma tēmu īpaši jāpiemin arī 
tūristu gidu darbībai veltītās grāmatas, kuras lielākoties ir angĜu un vācu valodās. 
 

Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku ViA bibliotēka abonē 63 žurnālus un 16 laikrakstus, starp 
kuriem ir arī tūrisma un sociālo zinātĦu zinātniskā periodika 
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. 
Studējošajiem ir pieejami šādi tiešsaistes elektroniskie resursi: 

- Cambridge Journals (angĜu valodā) 
- EBSCO (angĜu valodā) 
- Emerald (angĜu valodā) 
- Springer Link (angĜu valodā) 
- SAGE (angĜu valodā) 
- Nozare.lv 
- LETAS arhīvs 
- BNS 
- Letonika 
- Travelnews.lv (tūrisma ziĦu portāls), Eiropa.lv, The Baltic Times u.c. brīvpieejas 
elektroniskie resursi. 
 

Minētās datu bāzes ir reăistrētas pēc IP numuriem un ir pieejamas no visiem datoriem 
augstskolas ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, kā arī studējošo kopmītnēs. 

- NAIS (pēc pieprasījuma) 
- Latvijas Vēstnesis (pēc pieprasījuma) 
- Dienas bizness (pēc pieprasījuma). 
 

ViA bibliot ēka piedalās valsts aăentūras „Kultūras informācijas sistēmas” piedāvātajos 
dažādu pilnteksta datu bāzu izmēăinājumos. ViA bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir 
automatizēti, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. Informācija par bibliotēkā 
pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem ir pieejama internetā Vidzemes Augstskolas mājas 
lapā, sadaĜā „Bibliot ēka”. Svarīgu lomu studiju procesa organizēšanai un nepieciešamās 
literatūras atlasei sniedz ViA Bibliotēkās elektroniski pieejamais krājuma katalogs ar 
dažādām grāmatu, žurnālu u.c. resursu atlases kritēriju meklēšanas iespējām. 
 

10. ĀRĒJIE SAKARI 
 
TG studiju programma neveic atsevišėi pilnu starptautiskās sadarbības organizēšanu 
programmas ietvaros, taču piedalās ar savu iniciatīvu kopējā darbā, ko īsteno ViA 
Starptautiskās sadarbības daĜa (speciāli izveidota struktūrvienība šim mērėim) sadarbībā ar 
TVVF, Attīstības daĜu, kā arī citām ViA struktūrvienībām.  
 
Līdz šim viena gada laikā studiju programmā nav noritējusi aktīva starptautiskā sadarbība, 
taču paredzama daudz plašāka aktivitāte turpmākajos studiju gados, jo turpina pieaugt 
programmā uzĦemto studējošo skaits un 2. kursā svešvalodu zināšanu līmenis TG studiju 
programmā studējošajiem ir atbilstošs šādas sadarbības loăiskai aktivizēšanai.  
 
TVVF 2007./08.ak.gadā nodarbības vadīja viesdocētāji Socrates Erasmus docētāju mobilitātes 
apmaiĦas programmas ietvaros Peter Vollstend, Noea Institute of Applied Management, 
Dānija; Christian Krogh, Lillehammer University College, Norvēăija; NOCFL programmas 
ietvaros Yi Lei, Communication University of China, Ėīna. 2009. gada februārī ieplānotas 
Īslandes gidu skolas vadītāja un Holaras Universitātes lektora Stefana Helgi Valssona 
vieslekcijas. 
 
Būtiskākās studējošiem ir ERASMUS pieejamās stipendijas studijām vai praksei ārvalstīs un 
šajā saistībā jau uzĦemti specifiski kontakti arī ar tūristu gidu apmācību  īstenojošām 
programmām (Īslande un Austrija). Šīs iespējas studējošiem pieejamas no 2.studiju gada. 
Norit regulāra informācijas apmaiĦa ar Tūrisma Attīstības valsts aăentūru, Eiropas Savienības 
parlamenta Transporta un tūrisma komitejas Latvijas pārstāvniecības biroju, uzsākta 
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komunikācija ar LR Ārlietu ministrijas struktūrvienību „Valsts Protokols” par oficiālo 
ārvalstu delegāciju ekskursiju programmu saturu. 
 
TVVF ir pilntiesīgs starptautiskās Tūrisma un brīvā laika izglītības asociācijas (ATLAS – The 
Association for Tourism and Leisure Education, www.atlas-euro.org). biedrs, TVVF 
koordinatore ir docente I.Druva-Druvaskalne. Esot šajā organizācijā TVVF saĦem aktuālāko 
informāciju tūrisma izglītības un pētniecības jomā, kā arī popularizē ViA vārdu tūrisma 
profesionāĜu aprindās Eiropā un pasaulē. 
 
2005.gada pavasarī Vidzemes Augstskola pēc TOV nodaĜas (tagad TVVF) iniciatīvas tiek 
uzĦemta kā asociētais biedrs Latvijas Tūrisma Aăentu Asociācijā (ALTA, www.alta.net.lv), 
kas nodrošina informācijas savstarpējo apmaiĦu starp TVVF un Latvijas tūrisma aăentiem un 
tūroperatoriem. 2006.gada aprīlī ViA tiek uzĦemta Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā, 
TVVF koordinatore Inese Ebele. Norit sadarbība ar Vidzemes Tūrisma asociāciju un tiek 
meklēti risinājumi ciešākas sadarbības veidošanai ar abām tūristu gidus vienojošajām 
profesionālajām asociācijām Latvijā. 
 
Vidzemes Augstskola aktīvi iesaistās starptautiskos sadarbības tīklos un programmās. Šobrīd 
ViA ir izveidojies plašs sadarbības tīkls ERASMUS programmas ietvaros. ViA studējošie 
regulāri brauc apmaiĦas studijās uz dažādām Eiropas valstīm, kā arī izmanto ERASAMUS 
prakses, kas dod starptautisku pieredzi. Docētāju mobilitātes programmas ietvaros šos 
resursus izmanto arī docētāji. 
 
Sadarbības partneri regulāri informē par iespējām piedalīties starptautiskos semināros, 
konferencēs, valodu kursos, vasaras skolās. Studējošajiem tiek piedāvātas dažādas citas 
stipendijas, kas sniedz iespēju mācīties ārvalstīs par daĜēji vai pilnīgi segtiem izdevumiem, 
kas saistīti ar dzīvošanu un mācībām. Populārākās no tām ir HESP, EEZ, Fulbraita, DAAD 
u.c. stipendijas.  
 
Katram TG studiju programmā studējošam vismaz vienu reizi būtu jāizmanto iespēja studiju 
vai prakses īstenošanai ārvalstīs papildu pieredzes un jaunu zināšanu apguvei daudznacionālā 
studentu vidē, kas nostiprinātu gan svešvalodu zināšanas, gan sniegtu plašāku pasaules 
uzskatu. 
 

Izejošā starptautiskā sadarbība 
 
I.Ābols un A.LīviĦa 2008.gada pavasarī devās pieredzes apmaiĦas braucienā uz Galīsiju, kur 
apmeklēja Lakorunjas Universitāti, Tūrisma skolu, Lugo pašvaldību un Azirisas pašvaldību; 
Vigo universitāti Orurensē, noslēdzot vairākas vienošanās par savstarpējo sadarbību. 
I.Ebele un L.LotiĦa 30.03.2008.- 7.04.2008. Socrates Erasmus mobilitātes programmas 
ietvaros devās komandējumā uz Grieėiju, kur tikās ar Aldemr pieczvaigžĦu viesnīcu ėēdes 
administrācijas pārstāvjiem un noslēdza sadarbības līgumu par studējošo praksēm, kā arī 
pieredzes apmaiĦas vizītē apmeklēja Thesoloniku universitāti un prezentēja ViA piedāvātās 
studiju programmas Erasmus Mundus projekta dalībniekiem no piecām dažādām valstīm. 
M.SiĦicins no 7. līdz 11. 04.2008. – ERASMUS ietvaros devās apmaiĦas braucienā uz 
Lillehammeres universitāti.  
15. 05.2008. docētājs M.SiĦicins apmeklējis forumu Creative Tourism Nordic Forum 
ietvaros.  
I.Sakne un A.Klepers 12.11.-16.11.2007. piedalījās Leonardo da Vinci  mobilitātes 
programmā  "Birding holidays and bird tours in Spain".  
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Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem  
 
Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem izpaužas vairākos veidos: 

• mācību ekskursijas uz uzĦēmumiem; 
• prakses un prakšu atskaišu analīze; 
• tūrisma profesionāĜu iesaistīšana bakalaura darbu vērtēšanā; 
• tūrisma profesionāĜu iesaistīšana gada projektu un bakalaura darbu konsultēšanā; 
• konkrētu gada projektu vai bakalaura darbu pētniecības tēmu pasūtījums; 
• konkrēti sadarbības un izpētes projekti; 
• studējošo iesaistīšana konkrētu darbu veikšanā. 

 
Sadarbība ar tūrisma organizācijām Latvij ā un pasaulē  
 

� ViA ir pilntiesīgs starptautiskās Tūrisma un brīvā laika izglītības asociācijas 
(ATLAS -The Association for Tourism and Leisure Education,  www.atlas-
euro.org). biedrs, koordinatore I.Druva-Druvaskalne. Esot šajā organizācijā, 
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte saĦem aktuālāko informāciju tūrisma 
izglītības un pētniecības jomā, kā arī popularizē ViA vārdu  tūrisma profesionāĜu 
aprindās Eiropā un pasaulē. 

� Informācijas apmaiĦa ar Tūrisma Attīstības valsts aăentūru, Eiropas Savienības 
parlamenta Transporta un tūrisma komitejas Latvijas pārstāvniecības biroju. 

� 2005.gada pavasarī Vidzemes Augstskola pēc ViA iniciatīvas tiek uzĦemta kā 
asociētais biedrs Latvijas Tūrisma Aăentu Asociācijā (ALTA, www.alta.net.lv), 
kas nodrošina informācijas savstarpējo apmaiĦu starp ViA un Latvijas tūrisma 
aăentiem un tūroperatoriem. 

� Kopš 2006.gada aprīĜa Vidzemes Augstskola ir Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācijā, ViA koordinatore Inese Ebele. 

� Sadarbība ar Vidzemes Attīstības aăentūru projekta pieteikumu sagatavošanā un 
realizēšanā. 

� Regulāri kontakti ar lielāko daĜu Latvijas TIC (prakšu un izpētes tēmu 
piedāvājumi) 

� ViA ir biedrs Vidzemes tūrisma asociācijā. 
� Dalība tūrisma organizāciju rīkotājos semināros, kursos. 

 
 Ar Biznesa augstskolu „Turība” ViA ir noslēgta vienošanās par izglītības 
turpināšanas nodrošināšanu ViA studiju programmas likvidācijas gadījumā.  
 

11. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBAS PLĀNS 

SaskaĦā ar Augstskolu likuma 55.panta septīto daĜu studiju programmas akreditējamas divu 
gadu laikā no to īstenošanas uzsākšanas dienas un ne retāk kā reizi sešos gados. Tas arī 
izvirzīts par studiju programmas „Tūristu gids” tuvāko mērėi. 
 
Kārtību, kādā tiek akreditētas augstskolas, koledžas un to īstenotās programmas, nosaka 
Ministru kabineta noteikumi Nr.821 „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu 
akreditācijas kārtība” (03.10.2006.). 
 
Ja studiju programmas īstenošana tiek pārtraukta (kā nodrošinājums, taču neparedzot šādu 
iespēju programmas attīstības plānos), studējošiem tiek nodrošināta iespēja turpināt studijas 
ViA studiju programmā „Tūrisma organizācija un vadība”. Kā otra iespēja programmas 
slēgšanas gadījumā ir vienošanās ar SIA Biznesa Augstskolas „Turība” par izglītības ieguves 
turpināšanu profesionālā bakalaura studiju programmā „Tūrisma organizācija un vadība”. 
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Būtiskākie rīcības programmas soĜi uzskaitīti zemāk tabulā. 
 
4.tabula. Studiju programmas „Tūristu gids” attīstības plāns. 

Pasākums Īstenošanas laiks Atbildība 
Veikt studiju programmas akreditāciju turpmākajiem sešiem 
gadiem 

Decembris, 2008 
(iesniegšana) 

Studiju 
programmas 
direktors, vecākais 
speciālists asistē 

Sekot līdzi MK noteikumu „Par tūristu gida sertificēšanas un 
pakalpojumu sniegšanas kārtību” saskaĦošanas un 
apstiprināšanas gaitai, reaăējot uz sertifikācijas iegūšanas 
kārtības noteikumiem un to integrēšanu studiju procesā. 

2008. gada oktobris – 
decembris, vai arī – 
līdz apstiprināšanai. 

Studiju 
programmas 
direktors 

Analizēt pieprasījuma izmaiĦas un tendences tūristu gidu un 
tūrisma nozares darba tirgū un atbilstoši tam koriăēt 
programmas saturu 

Regulāri Studiju 
programmas 
direktors, docētāji 

Sekot līdzi profesionālo nozares asociāciju (Pasaules un 
Eiropas mērogā) darbībai tūristu gidu jomā, sertificēšanas, 
izglītības un profesionālās darbības jautājumos, integrēt 
aktualitātes studiju programmā. 

Regulāri Studiju 
programmas 
direktors, docētāji 

Sadarboties ar vietējām tūrisma un viesmīlības nozares 
asociācijām un darba devējiem gan prakšu vietu, gan 
studiju procesa nodrošināšanā 

Regulāri ViA Starptautiskās 
sadarbības daĜa, 
Studiju 
programmas 
direktors 

Nostiprināt starptautiskās tūristu gidu dienas atzīmēšanas 
tradīcijas Latvijā (21.februāris) 

Februāris 2009 TG studējošie, 
TVVF, ViA 
Komunikāciju daĜas 
atbalsts 

Turpināt attīstīt starptautisko sadarbību, piesaistot 
viesdocētājus no ārvalstu augstskolām vai nozares 
profesionāĜus vieslekciju pasniegšanai. 

Pavasara semestris 
2009 

ViA Starptautiskās 
sadarbības daĜa, 
Studiju 
programmas 
direktors 

Pilnveidot studiju kursu saturu, atbilstoši studējošo 
sniegtajam vērtējumam pēc anketēšanas katra kursa 
noslēgumā.  

Regulāri pēc katra 
kursa noslēguma vai 
jau tā norises laikā 

Katra kursa 
docētājs 

Izstrādāt metodisko līdzekli tūrisma maršrutu plānošanā Pavasara semestris 
2009 

TVVF docētāji, 
savstarpēji 
sadarbojoties 

Turpināt papildināt ViA bibliotēku ar studiju kursu apguvei 
nepieciešamajiem mācību līdzekĜiem katrā studiju kursā un 
aktuālāko literatūru tūristu gidu sfērā pasaulē 

Regulāri ViA Bibliotēka, 
Studiju 
programmas 
direktors 

Veicināt docētāju un studējošo dalību nacionālos un 
starptautiskos projektos saistībā ar nozari 

Atkarībā no iespējām 
iesaistīties 

Studējošie, Studiju 
programmas 
direktors, docētāji 

Veicināt docētāju zinātnisko un pētniecisko darbu 
noteiktajos pētniecības virzienos un rosināt veidot 
atbilstošas publikācijas aktuālajos medijos vai nozares 
literatūrā 

Regulāri TVVF, Studiju 
programmas 
direktors, docētāji 

Rosināt docētājus regulāri paaugstināt savu kvalifikāciju, 
iepazīstoties ar jaunākajām publikācijām nozarē, apmeklējot 
un piedaloties semināros, konferencēs 

Regulāri TVVF, Studiju 
programmas 
direktors, docētāji 

Sekmēt docētāju studijas doktorantūrā, promocijas darba 
izstrādei un aizstāvēšanai un doktora grāda 

Regulāri ViA administrācija, 
TVVF  
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Iegūšanai 
Nodrošināt iespēju TG studiju programmas studējošajiem 
vienam apmaiĦas studiju posmam vai prakses iziešanai 
ārvalstīs (Studējošo motivācija – labi mācīties un 
iesaistīties). 

Sākot no otrā studiju 
gada - regulāri 

ViA Starptautiskās 
sadarbības daĜa, 
Studiju 
programmas 
direktors 

 
 
12. PIELIKUMI 
 
1.pielikums. TG studiju programmas studiju plāns pilna  

un nepilna laika studijām.      27. lpp. 
2.pielikums. TG studiju kursu novērtējuma anketu kopsavilkums  

11 studiju kursiem.       32. lpp. 
3.pielikums. TG studiju programmas akadēmiskais personāls.    33. lpp. 
4.pielikums. TG studiju programmas akadēmiskā personāla kvalifikācijas  

paaugstināšanas, zinātniskās darbības un zinātnisko  
publikāciju saraksts.        35. lpp. 

5.pielikums. Līgums ar Biznesa augstskolu „Turība” par studiju  
turpināšanu TG studiju programmas likvidācijas gadījumā.  44. lpp. 

6.pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas.  46. lpp. 
7.pielikums. Studiju kursu apraksti.       146. lpp. 
8.pielikums. TG studiju programmas salīdzinājums ar citām studiju  

programmām.        216. lpp. 
9.pielikums. TG studiju programmas diploms (9A) un diploma pielikums (9B). 219. lpp. 
 
NB! Pēc akreditācijas komisijas pieprasījuma iespējams iepazīties ar citiem studiju 
programmu „Tūristu gids” sasitošiem dokumentiem, kas pieejami ViA Augstskolas mājas 
lapā vai iekštīklā vai tos iespējams nosūtīt uz e-pastu, iepriekš vaicājot TG studiju 
programmas direktoram Andrim Kleperam: andris.klepers@va.lv. Ja kāds no dokumentiem 
nepieciešams angĜu valodā, lūgums par to brīdināt iepriekš kvalitatīvai tulkojuma 
nodrošināšanai. 
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  1.pielikums - PL 
    

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS VAD ĪBAS FAKULT ĀTE 
STUDIJU PROGRAMMA "T ŪRISTU GIDS" 

Studiju pl āns pilna laika studij ām 
    
Studiju programmas daĜa Kursa nosaukums Docētājs Kredītpunkti 

1. kurss 
RUDENS SEMESTRIS 

A Kultūras un mākslas vēsture  Linda LotiĦa 4 

A Publiskā runa un improvizācija  
Mudīte 
Maculēviča 4 

A Ievads uzĦēmējdarbībā  Mihails SiĦicins 4 

A AngĜu valoda tūristu gidiem 
Genoveva 
ViĜumsone 

2 

A Tūrisma pamati  Ilgvars Ābols 2 
A Brīvās informācijas sistēmās  Arnis Cīrulis 2 
A Ievads filozofijā Ansis Zunde 2 

PAVASARA SEMESTRIS 
A Eiropas vēsture Vija Daukšte 4 
A Pasaules ăeogrāfija un vides zinības Vija Hodireva 4 
A Latvijas tautsaimniecība  Aigars Andersons 4 
A Kultūras un mākslas vēsture  Linda LotiĦa 2 

A AngĜu valoda tūristu gidiem 
Genoveva 
ViĜumsone 

2 

A Ievads sabiedriskajās attiecībās Zane Leimane 2 
A Mācību prakses ekskursija Andris Klepers 2 

2. kurss 
RUDENS SEMESTRIS 

A Gidu darba metodiskie pamati  Andris Klepers 4 
A Sociālā psiholoăija  Agita ŠmitiĦa 4 
A Pirmā palīdzība  Alberts Baiks 2 

A AngĜu valoda tūristu gidiem 
Genoveva 
ViĜumsone 

2 

A Vācu valoda vai Anita Lutere 2 
A Franču valoda  Baiba Pāvule 2 
A Pētījumu metodoloăija  Sarma Cakula 2 
C **Brīvās izvēles kursi   4 

PAVASARA SEMESTRIS 
A Gidu darba metodiskie pamati  Andris Klepers 2 

A AngĜu valoda tūristu gidiem 
Genoveva 
ViĜumsone 

2 

A Vācu valoda vai Anita Lutere 2 
A Franču valoda  Baiba Pāvule 2 

A Baltijas tūrisma ăeogrāfija 
Iveta Druva-
Druvaskalne 4 

A Gada projekts   2 
A Mācību prakses ekskursija   2 
A Prakse uzĦēmumā   6 

 3. kurss 
RUDENS SEMESTRIS 

A Komunikāciju treniĦš Vineta Silkāne 4 
A Latvijas kultūras vēsture un tūrisms  Jānis Kalnačs 4 
A Tūrisma produkts  Ilgvars Ābols 2 
A Vācu valoda vai Anita Lutere 2 
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A Franču valoda  Baiba Pāvule 2 

B 
*Ierobežotās izvēles nozares 
profesionālās specializācijas kursi  

  
4 

A Mācību prakses ekskursija   2 
C **Brīvās izvēles kursi   2 

3. kurss  
PAVASARA SEMESTRIS 

A Baltijas vēsture Vija Daukšte 4 
A Vācu valoda vai Anita Lutere   
A Franču valoda  Baiba Pāvule 2 

A 
Tūrisma nozares likumdošana un 
tiesības 

Juris SmaĜinskis 2 

    

B 
*Ierobežotās izvēles nozares 
profesionālās specializācijas kursi  

  
2 

A Gada projekts   4 

A Prakse uzĦēmumā   6 

4. kurss 
RUDENS SEMESTRIS 
    

A Tūrisma tirgvedība Andris Klepers 4 
A Rīgas kultūras vēsture Jānis Kalnačs 2 
A Starpkultūru komunikācija tūrismā Vija Daukšte 4 
A Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms Juris SmaĜinskis 2 

B 
*Ierobežotās izvēles nozares 
profesionālās specializācijas kursi  

  
6 

A Mācību prakses ekskursija   2 
PAVASARA SEMESTRIS 

A Informācijas avoti un interpretācija Andris Klepers 2 
A Diplomdarbs   12 

A Prakse uzĦēmumā   6 
    

 
* - B da Ĝa - Ierobežot ās izv ēles nozares profesion ālās specializ ācijas 
kursi  

 
Kursa nosaukums Doc ētājs Kred ītpun

kti 

 Trešā svešvaloda (krievu/spāĦu) 

Erna 
Šuharževska/Gun
da Goldmane 8 

 Muzeju darbības pamatprincipi Tālis PumpuriĦš 2 
 CeĜotāju psiholoăija un motivācija Agita ŠmitiĦa 2 
 Cilvēkresursu vadība Inese Ebele 4 
 Lauku tūrisms Ilze Grīnfelde 4 
 Pilsētas tūrisms Ilgvars Ābols 2 
 Aktīvais tūrisms Ilze Grīnfelde 2 
 Tūrisma plānošana Agita LīviĦa 4 
 Viesmīlība Mairita Birăele 4 

 
Vai kāds cits studiju kurss atbilstoši tendencēm un nozares 
aktualitātēm   

 
** - C daĜa - Brīvās izvēles kursi atbilstoši ViA docētāju piedāvātajiem C daĜas 
kursiem. 

  1.pielikums - NL 
    

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS VAD ĪBAS FAKULT ĀTE 
STUDIJU PROGRAMMA "T ŪRISTU GIDS" 



 29 

Studiju pl āns nepilna laika studij ām 
    

Studiju 
programmas 

daĜa 
Kursa nosaukums Doc ētājs Kred ītpun

kti 

1. kurss 
PAVASARA SEMESTRIS 

A Kultūras un mākslas vēsture  Linda LotiĦa 4 

A Publiskā runa un improvizācija  
Mudīte 
Maculēviča 4 

A Ievads uzĦēmējdarbībā  Mihails SiĦicins 4 

A AngĜu valoda tūrisma nozarē 
Genoveva 
ViĜumsone 

2 

A Tūrisma pamati  Ilgvars Ābols 2 
1. kurss 

RUDENS SEMESTRIS 
A Eiropas vēsture Vija Daukšte 4 
A Brīvās informācijas sistēmās  Arnis Cīrulis 2 
A Latvijas tautsaimniecība  Aigars Andersons 4 
A Kultūras un mākslas vēsture  Linda LotiĦa 2 

A AngĜu valoda tūrisma nozarē 
Genoveva 
ViĜumsone 

2 

A Ievads sabiedriskajās attiecībās Zane Leimane 2 

2. kurss 
PAVASARA SEMESTRIS 

A Ievads filozofijā Ansis Zunde 2 
A Pasaules ăeogrāfija un vides zinības Vija Hodireva 4 

A Baltijas tūrisma ăeogrāfija 
Iveta Druva-
Druvaskalne 4 

A Gidu darba metodiskie pamati  Andris Klepers 2 

A AngĜu valoda tūrisma nozarē 
Genoveva 
ViĜumsone 2 

A Vācu valoda vai Anita Lutere 2 
A Franču valoda  Baiba Pāvule 2 

RUDENS SEMESTRIS 
A Gidu darba metodiskie pamati  Andris Klepers 4 

A AngĜu valoda tūrisma nozarē 
Genoveva 
ViĜumsone 

2 

A Vācu valoda vai Anita Lutere 2 
A Franču valoda  Baiba Pāvule 2 
A Sociālā psiholoăija  Agita ŠmitiĦa 4 
A Tūrisma produkts  Ilgvars Ābols 2 
A Mācību prakses ekskursija   2 

3. kurss 
PAVASARA SEMESTRIS 

A Komunikāciju treniĦš Vineta Silkāne 4 
A Latvijas kultūras vēsture un tūrisms  Jānis Kalnačs 4 
A Vācu valoda vai Anita Lutere 2 
A Franču valoda  Baiba Pāvule 2 
A Pētījumu metodoloăija  Sarma Cakula 2 
A Pirmā palīdzība  Alberts Baiks 2 
A Mācību prakses ekskursija   2 

RUDENS SEMESTRIS 
A Baltijas vēsture Vija Daukšte 4 
A Vācu valoda vai Anita Lutere 2 
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A Franču valoda  Baiba Pāvule 2 

A 
Tūrisma nozares likumdošana un 
tiesības 

Juris SmaĜinskis 2 

A Gada projekts   2 

A Prakse uzĦēmumā   6 

4. kurss 
PAVASARA SEMESTRIS 

A Tūrisma tirgvedība Andris Klepers 4 
A Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms Juris SmaĜinskis 2 

B 
*Ierobežotās izvēles nozares 
profesionālās specializācijas kursi  

  
6 

C **Brīvās izvēles kursi   4 
RUDENS SEMESTRIS 

A Gada projekts   4 
A Mācību prakses ekskursija Andris Klepers 2 
A Prakse uzĦēmumā   6 

B 
*Ierobežotās izvēles nozares 
profesionālās specializācijas kursi  

  
2 

C **Brīvās izvēles kursi 

  2 

5. kurss 
PAVASARA SEMESTRIS 

A Rīgas kultūras vēsture Jānis Kalnačs 2 
A Starpkultūru komunikācija tūrismā Vija Daukšte 4 
A Informācijas avoti un interpretācija Andris Klepers 2 
A Mācību prakses ekskursija   2 
A Prakse uzĦēmumā   2 

B 
*Ierobežotās izvēles nozares 
profesionālās specializācijas kursi  

  
4 

RUDENS SEMESTRIS 
A Prakse uzĦēmumā   4 
A Diplomdarbs   12 

    

 
* - B da Ĝa - Ierobežot ās izv ēles nozares profesion ālās specializ ācijas 
kursi  

 
Kursa nosaukums Doc ētājs Kred ītpun

kti 

 Trešā svešvaloda (krievu/spāĦu) 

Erna 
Šuharževska/Gun
da Goldmane 8 

 Muzeju darbības pamatprincipi Tālis PumpuriĦš 2 
 CeĜotāju psiholoăija un motivācija Agita ŠmitiĦa 2 
 Cilvēkresursu vadība Inese Ebele 4 
 Lauku tūrisms Ilze Grīnfelde 4 
 Pilsētas tūrisms Ilgvars Ābols 2 
 Aktīvais tūrisms Ilze Grīnfelde 2 
 Tūrisma plānošana Agita LīviĦa 4 
 Viesmīlība Mairita Birăele 4 

 
Vai kāds cits studiju kurss atbilstoši tendencēm un nozares 
aktualitātēm   

 
** - C daĜa - Brīvās izvēles kursi atbilstoši ViA docētāju piedāvātajiem C daĜas 
kursiem. 
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2.pielikums 
 

2007./2008. akadēmiskā gada Tūristu gidu programmas studiju kursu vidējie 
vērt ējumi pilna laika studij ās 

 
Vērtējumu skala: 1-negatīvi, 2-vāji, 3-puslīdz, 4-viduvēji, 5-labi, 6-Ĝoti labi, 7-izcili 
 

Nr. 
Studiju kursa nosaukums Kursa 

vidējais 
vērtējums 

Aptaujāto skaits % 
no studentiem, kuri 
klausījās kursu 

1. 
Tūrisma pamati 5.6 77 % 

2. 
Latvijas tautsaimniecība 5.7 76 % 

3. 
Br īvās informācijas sistēmas 5.3 68 % 

4. 
Publiskā runa un improvizācija 6.1 64 % 

5. 
Eiropas vēsture 5.7 76 % 

6. 
Ievads uzĦēmējdarb ībā 5.8 59 % 

7. 
Pasaules ăeogrāfija un vides zinības 5.3 76 % 

8. 
Ievads sabiedriskās attiecībās 6 76 % 

9. 
Kult ūras un mākslas vēsture 5.5 77 % 

10. 
AngĜu valoda tūristu gidiem 6.2 76 % 

11. 
Ievads filozofijā 4.6 76 % 
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 3.pielikums 

Vidzemes Augstskolas Tūristu gidu studiju programmas akad ēmiskais 
person āls studiju programmas realiz ēšanai. 

Nr. 
Docētājs Zinātniskais grāds 

Akadēmiskais 
amats 

Pastāvīgā darba vieta 

A daĜa 

1 
Ābols Ilgvars  Mg.geogr.  Lektors 

ViA, Tūrisma un 
viesmīlības vadības 
fakultāte 

2 Andersons Aigars  Mg.oec.  Lektors 
ViA, Biznesa vadības un 
ekonomikas fakultāte 

3 Baiks Alberts  

Katastrofu medicīnas 
centra sertificēts 
pasniedzējs; (sertifikāts 
Nr. 276, derīgs līdz 
10.03.2011.) Vieslektors Vidzemes Slimnīca 

4 Cakula Sarma  Dr.paed. Profesore 
ViA, InženierzinātĦu 
fakultāte 

5 
Cīrulis Arnis  

Mg.sc.comp. (doktorants) Docents 
ViA, InženierzinātĦu 
fakultāte 

6 Daukšte Vija  Dr.hist. 
Asociētā 
profesore 

ViA, Sociālo zinātĦu 
fakultāte 

7 

Druva-Druvaskalne 
Iveta  

Mg.geogr. (doktorante) Docente 

ViA, Tūrisma un 
viesmīlības vadības 
fakultāte 

8 
Hodireva Vija  

Dr.geol. Viesdocente 
LU Ăeogrāfijas un Zemes 
zinātĦu fakultāte 

9 
Kalnačs Jānis  Dr.art. Profesors 

ViA, Tūrisma un 
viesmīlības vadības 
fakultāte 

10 
Klepers Andris  Mg.geogr. (doktorants) Lektors 

ViA, Tūrisma un 
viesmīlības vadības 
fakultāte 

11 
Leimane Zane  Mg.sc.soc. Lektore 

ViA Sociālo zinātĦu 
fakultāte 

12 
LotiĦa Linda  

Mg.art., Mg.oec. 
(doktorante) 

Lektore 
ViA, Tūrisma un 
viesmīlības vadības 
fakultāte 

13 Lutere Anita  Mg.paed. Lektore 
ViA, Valodu studiju un 
eksaminācijas centrs 

14 
Maculēviča Mudīte 

Mg.paed. Vieslektore 
Valmieras Pārgaujas 
ăimnāzija 

15 Pāvule Baiba  Bc.art. (maăistrante) Lektore 
ViA, Valodu studiju un 
eksaminācijas centrs 

16 
Silkāne Vineta  

Mg.psych. Docente 
ViA, Sociālo zinātĦu 
fakultāte 

17 
SiĦicins Mihails  

Mg.paed. (doktorants) Lektors 

ViA, Tūrisma un 
viesmīlības vadības 
fakultāte 

18 
SmaĜinskis Juris  

Mg.biol.  Docents 

ViA, Tūrisma un 
viesmīlības vadības 
fakultāte 

19 
ŠmitiĦa Agita  

Mg.psych. (doktorante) Lektore 
ViA, Sociālo zinātĦu 
fakultāte 

20 ViĜumsone Genoveva  Mg.philol.  Docente 
ViA, Valodu studiju un 
eksaminācijas centrs 
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21 
Zunde Ansis  

Dipl.phil. Viesdocents 
LU, Filozofijas un 
socioloăijas institūts 

B daĜa 

22 Birăele Mairita Mg.oec.  Vieslektore 
3* viesnīca "Naktsmājas" 
Valmierā 

23 Ebele Inese  Mg.sc.soc. Lektore 

ViA, Tūrisma un 
viesmīlības vadības 
fakultāte 

24 
Goldmane Gunda Bc.art. (maăistrante) Vieslektore 

Iberdrola Ingenieria y 
Construccion 

25 
Grīnfelde Ilze 

Mg.sc.soc.  Lektore 

ViA, Tūrisma un 
viesmīlības vadības 
fakultāte 

26 
LīviĦa Agita  Dr.oec. 

Asociētā 
profesore 

ViA, Tūrisma un 
viesmīlības vadības 
fakultāte 

27 PumpuriĦš Tālis  Dr. hist.  Viesdocents 

Cēsu pašvaldības 
aăentūra "Vidzemes 
Vēstures un tūrisma 
centrs" 

28 
Suharževska Erna  Mg.paed.  Lektore 

ViA, Valodu studiju un 
eksaminācijas centrs  

     

Studiju programmas "Tūristu gids" studijas obligātajā un izvēles daĜā nodrošina 28 docētāji, no 
kuriem Vidzemes Augstskolā ir ievēlēti 20 (divdesmit) docētāji jeb 75%. 
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4.pielikums. 
 
4.pielikums – A.  
Kvalifik ācijas paaugstināšanas pasākumi, sabiedrības informēšana par 
jaunumiem nozarē, pētniecībā 2007./2008. g. 
 
Ābols I. 16.10.2007. Dalībnieks apaĜā galda diskusijā par Eiropas Tūrisma Stratēăiju. (Lai 
kopīgi apspriestu Eiropas Komisijas iesniegto priekšlikumu un Eiropas Parlamenta ziĦojumu, 
piedalījās vadošie tūrisma jomas speciālisti Latvijā – 6) 
 
Ābols I. 07.12.2007. Dalībnieks paneĜdiskusijā „Latvijas tūrisma tēls – esošais un vēlamais”. 
(Diskusiju vada žurnālists Jānis Domburs). Latvijas Tūrisma forums 2007. 
 
Ābols I. Pavasaris 2008. Skolēnu konkursa „Vidzemes suvenīrs” projekta autors un 
organizators. 
 
Ābols I., LīviĦa A. Rudens 2007. Lakorunjas universitātes un tūrisma skolas, Vigo 
universitātes Orurensē, Lugo pašvaldības un Azirisas pašvaldības apmeklējums savstarpējās 
sadarbības veicināšanai un studentu prakšu vietu apmeklēšana. Docētāju mobilitātes 
programma. 
 
Ābols I., LīviĦa A. Jūnijs 2007. Konkursa “DikĜu pils parks – tūristiem” žūrijas dalībnieki. 
 
Cīrulis A. 2008. Kursu izstrāde projekta „Informācijas Tehnoloăiju profesionālā  
bakalaura programmas sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes Augstskolā” ietvaros. 
 
Cīrulis A. 2008. Valmieras Biznesa inkubatora kontaktbiržas vizītes organizēšana Vidzemes 
Augstskolā, Valmierā. 
 
Ebele I. 30.03.–07.04.2008. Dalība Socrates Erasmus mobilitātes programmā Grieėija - 
Saoloniku universitātē un 5* viesnīcu ėēdē Aldemar 
 
Ebele I. Jūnijs 2008. Skolēnu konkursa "Vidzemes suvenīrs" žūrijas dalībniece. 
 
Grīnfelde I. 2008. gada jūlijs. Nodarbību vadīšana  
„Lauku partnerības ZiemeĜgauja” projekta „Darbosimies kopā” ietvaros. Finansētājs:   
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. 
 
Kalnačs J. 2007.g. Projekta vadītājs „Kultūras tūrisma apmācības pilotprojekts”. 
Finansējums: Eiropas Sociālais fonds. Realizēts Vidzemes Augstskolā. 
 
Kalnačs J. No 2008.g. Cēsu pilsmuižas kompleksa atjaunošanas konsultatīvās padome 
priekšsēdētājs un no 2007.g. Valmieras pilsētvides padomes loceklis.. 
 
Kalnačs J. 2007. Lekciju vadīšana par tēmu „Kultūras mantojuma aizsardzība un 
interpretācija” Daugavpilī. Daugavpils rajona Tautas izglītības un kultūras centrs 
organizētajos kursos „Kultūrtūrisma menedžments.”  
 
Kalnačs J. 2006-2008. Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma ekspertu padomes 
loceklis. 
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Klepers A. 07.12.2007. Dalība diskusijās „Latvijas tūrisma tēls – esošais un vēlamais”. 
(Diskusiju vada žurnālists Jānis Domburs). Latvijas Tūrisma forums 2007. 
 
Klepers A. 09.02.2008. Dalība Latvijas tēla stratēăijas tūrisma sadaĜas apspriešanā 
starptautiskās tūrisma izstādes „Balttour” ietvaros. 
 
Klepers A. 2007. Darbība LR Ekonomikas ministrijas darba grupas sastāvā MK noteikumu 
„Par tūristu gida sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtību” izstrādei.  
 
Klepers A. Decembris 2007. 2 dienu tūrisma apmācības semināru vadīšana Krāslavas rajona 
tūrisma uzĦēmējiem. Organizators: Krāslavas rajona lauku konsultāciju centrs. 
 
Klepers A. Oktobris-Novembris 2007. 2 dienu tūrisma apmācības semināru vadīšana 
Alūksnes rajona tūrisma uzĦēmējiem. Organizators: Alūksnes rajona lauku konsultāciju 
centrs. 
 
Klepers A. Oktobris-Novembris 2007. 2 dienu tūrisma apmācības semināru vadīšana Valkas 
rajona tūrisma uzĦēmējiem. Organizators: Valkas rajona lauku konsultāciju centrs. 
 
Klepers A. Jūnijs 2008.1 dienas apmācības semināra vadīšana lauku partnerības 
„ZiemeĜgauja” tūrisma uzĦēmējiem. Organizators: Partnerība „ZiemeĜgauja”. 
 
Klepers A. 2007. 5 studentu zinātniski-pētniecisko darbu vadīšana Hansabankas konkursam 
Open-Mind (Divi vadītie darbi saĦēma galvenās godalgas). 
 
Klepers A. No 2006.g. Ėemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes loceklis un Dvietes 
senlejas pašvaldību apvienības biedrības biedrs 
 
Klepers A. 2007/2008. Sabiedrisko attiecību koordinators LIFE-Daba projektā „Latvijas 
palieĦu pĜavu atjaunošana ES sugām un biotopiem” 
 
Leimane Z. kopš 31.10.2007. Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāĜiem 
(LASAP) biedre. (LASAP apvieno nozares akadēmiskos spēkus un praktiėus no mācību iestādēm, 
sabiedrisko attiecību aăentūrām, uzĦēmumu un organizāciju sabiedrisko attiecību struktūrām ar mērėi tālākas 
izglītošanās un diskusiju ceĜā vairot profesionalitāti un paaugstināt nozares standartus). 
 
Leimane Z. 04.06.2008. Lekcija nozares profesionāĜiem „Iekšējās komunikācijas veidošanas 
un vadīšanas procesi” Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāĜiem organizētā 
„Labās prakses pēcpusdienas” ietvaros (http://www.lasap.lv/news/92/). 
 
LīviĦa A. No 2006.g. ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes locekle 
 
LīviĦa A. 2008. Sagatavots priekšlikums ATLAS 2010. gada ikgadējai tūrisma konferencei 
par tās norisi Vidzemes Augstskolā, Valmierā.  
 
LīviĦa A. 2008. Līdzdalība ViA organizētajā vidusskolēnu pētniecisko darbu konkursa 
organizēšanā. 
 
LotiĦa L. 30.03.–07.04.2008. Dalība Socrates Erasmus mobilitātes programmā Grieėija - 
Saoloniku universitātē un 5* viesnīcu ėēdē Aldemar 
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LotiĦa L. Oktobris 2007. Maynooth University apmeklējums Īrijā projekta "Developing 
Carrier Services Centre for Students at Vidzeme University College" ietvaros, Leonardo da 
Vinci programma. 
 
Maculēviča M. Dalība Sokrates Comenius projektā "Paaudžu Dienasgrāmata – ikdiena dzelzs 
aizkara abās pusēs" 3. gads . (Ar 11. kl. skolēniem veidojot 20 min. filmu "Paaudze X -
2030.gads". 2008.g. 
 
Maculēviča M. 10 dienu stažēšanās Vācijā, Hannoverē starptautiska projekta (5 valstu 
skolēni – Dānija, Vācija, Čehija, Polija, Latvija) ietvaros. 
 
Maculēviča M. 3.–5.03.2008. Dalība pedagogu tālāk izglītotāju apmācībās projektā "Skolas 
darbojas globāli", Ungārijā Budapeštā. 
 
Pāvule B. 2007. Pieredzes apmaiĦas brauciens uz Conseil général du Bas-Rhin Francijā. 
Erasmus Mobilitātes ietvaros 2008.gada janvāris, sertifikāts. 
 
Pāvule B. 2007. Francijas Kultūras centra organizētās franču valodas skolotāju semināra 
lekcijas 2007. gadā, atestāts. 
 
SiĦicins M. 7.–11. 04.2008. ERASMUS programmas ietvaros pieredzes apmeklējums 
Lillehammeres universitātātē un dalība konferencē „The school – a learning organization?” 
(7-8.04.2008) 
 
SiĦicins M. 15.05.2008. Dalība Nordic Forum sekcijā „Creative Tourism”, Pērnava, Igaunija. 
 
SmaĜinskis J. Dalība 13 semināros (lektors), kur tūrisma uzĦēmējiem, pašvaldību 
darbiniekiem u.c. tūrisma nozarē iesaistītajiem spēlētājiem referēts par tūrisma un vides 
problēmām, ZaĜo sertifikāciju u.c. 
 
SmaĜinskis J. Dalība konkursa „Sējējs” Ekotūrisma grupas komisijā (Vides un Zemkopības 
ministrijas organizēts konkurss; 
 
SmaĜinskis J. Dalība izstādē „Lietus meži” Dabas muzejā (viens no fotogrāfiju autoriem). 
 
Vi Ĝumsone G. 04.04.2007. 3rd Longman ELT Conference "Great Teachers Inspire, Motivate 
and Change the World", Valmiera. 
 
Vi Ĝumsone G. Pavasaris.2008. Projekta vadītāja sadarbībai ar Lielbritānijas PEARSON 
LANGUAGE TEST CENTRE; (Vidzemes Augstskolas Valodu studiju un eksaminācijas 
centrs iegūt tiesības organizēt valodu zināšanu pārbaudes eksāmenus ar PLT centra zīmolu. 
Līgums parakstīts 2008. gada 24. jūlij ā.). 
 
4.pielikums – B.  
Zinātniski pētnieciskais darbs, kvalifikācijas paaugstināšana 2007./2008. g. 
 
Cīrulis A. 9.-13.2008. Dalība konferencē. 10th International Conference on Virtual Reality 
„Laval Virtual”. Francija. 
 
Cīrulis A. 2008. Erasmus pasniedzēju mobilitātes ietvaros pasniegts kurss „E-mail server 
administration on Linux operating system” KauĦas Tehniskajā koledžā Lietuvā. 
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Druva-Druvaskalne I. 29.01.2008. Dalība un uzstāšanās ar referātu „Zemes izmantošanas un 
tūrisma attīstības savstarpējā mijiedarbība ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervātā”  66.LU 
zinātniskā konferencē Rīgā, ĂZZF Vides zinātnes jauno pētnieku sekcijā.  
 
Druva-Druvaskalne I., ŠĜara A. 13.-15.07.2007. Dalība un uzstāšanās ar ziĦojumu: „Lake 
Burtnieks as destination or part of tourism activities in Latvia” 3.Starptautiskā Ezeru tūrisma 
konferencē ”Ezeri un ūdenskrātuves: tūrisma ilgtspējīga vīzija” (3rd International Lake 
Tourism Conference “Lakes and Reservoirs: A Sustainable Vision of Tourism”) ĂeĦăeša, 
Ungārija. 
 
Druva-Druvaskalne I., ŠĜara A. 24.–25.09.2007. Dalība un uzstāšanās ar ziĦojumu: „Culture 
heritage as part of sustainable tourism: The case of North Vidzeme Biosphere Reserve, 
Latvia”. starptautiskā konferencē Conference  Researching Destination Management, Policy 
and Planning: Linking Culture, Heritage and Tourism, Riga, Latvia.  
 
Ebele I. 28.01.2008. Uzstāšanās ar ziĦojumu “Vidzemes viesnīcu finanšu analīze”. LU 
66.konference, sekcija „Tūrisma ilgtspējīgas attīstības iespējas Latvijā: problēmas un 
perspektīvas”, Rīga. 
 
Hodireva V. 2007/2008. LU 66. zinātniskā konference. Rīga, Latvijas Universitāte. 
 
Hodireva V. 2007/2008. 28th Nordic Geological Winter Meeting. Aalborg University, 
Denmark. 
 
Hodireva V. 2007/2008. Annual Meeting of the Nordic Mineralogical Network. Oslo, 
Norway. 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway.  
 
Hodireva V. 2007/2008. Latvijas Ăeogrāfijas biedrības biedre, Latvijas ăeologu savienības 
dalībniece; Latvijas Stratigrāfijas komisijas locekle, Latvijas ZinātĦu vēstures asociācijas 
dalībniece. 
 
Hodireva V. 2007/2008. LZP projekts ‘’Latvijas klastisko iežu smago minerālu asociācijas’’ 
(2004 – 2008); vadītāja 
 
Hodireva V. 2007/2008. LZP sadarbības projekts „Inovatīvi strukturāli integrēti 
kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloăijas, ilgmūžība’’; dalībniece 
 
Hodireva V. 2007/2008. Rīgas Domes un Kultūrkapitāla fonda finansēto projektu par akmens 
materiālu izpētes un restaurācijas darbu Latvijas kultūrvēsturiskajos objektos dalībniece  
 
Kalnačs J. 2007./2008. Līdzdalība ATLAS starptautiskajā kultūras tūrisma pētījuma projektā 
(ATLAS Cultural Tourism Research Project). 
 
Kalnačs J. 2008. Projekta vadītājs „ATLAS kultūras tūrisma pētījums Latvijā” Izgl ītības un 
zinātnes ministrijas grants. Tiek īstenots Vidzemes Augstskolā. 
 
Kalnačs J. 2008. Uzstāšanās ar ziĦojumu „Myth, History and Fiction in Tourism 
interpretation. Latvia’s case.” ATLAS gadskārtējā konferencē. „Selling or Telling. Paradoxes 
in Tourism, Culture and Heritage”. Braitonā, Lielbritānijā.  
 
Kalnačs J. 2008. Uzstāšanās ar ziĦojumu „Laikmetīgais nacistiskās Vācijas okupētās Latvijas 
mākslā.” Starptautiskā zinātniskā konference „Vācija un Latvija laikā starp diviem pasaules 
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kariem: mākslas dzīves kopsakarības”. Latvijas nacionālais mākslas muzejs un Gētes institūts 
Rīgā.  
 
Kalnačs J. 2008. Uzstāšanās ar ziĦojumu „ATLAS kultūras tūrisma pētījums Latvijā 
2006.gadā. Metodoloăija un rezultāti”. Latvijas Universitātes 66. konferences tūrisma sekcija 
„Ilgtspējīgas attīstības iespējas Latvijā: problēmas un risinājumi”  
 
Kalnačs J. 2008. Uzstāšanās seminārā ar tēmu „Saprast koka mantojumu”. Koka arhitektūras 
mantojums Valmieras rajonā. Oleru muižā. 
 
Kalnačs J. 2007. Uzstāšanās ar ziĦojumu „No autsaidera līdz kanonam.” XV Borisa Vipera 
piemiĦas lasījumi. Personība mākslas procesos. Rīga, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 
vēstures institūts. 
 
Kalnačs J. 2007. Uzstāšanās ar ziĦojumu „KārĜa UlmaĦa autoritārā režīma laikā izveidotie 
mākslas muzeji. To liktenis padomju un nacistu okupācijas laikā.” Letonikas otrais kongress. 
Valmiera, Vidzemes Augstskola.  
 
Kalnačs J. 2007. Uzstāšanās ar ziĦojumu „Mērija Grīnberga Junior’s Travel with Latvian 
Museums and Archives Collections: October 1944-January 1946”. 3.Starptautiskā 
konference Restitution of Confiscated Works of Art. A Wish or a Reality. Liberecē, Čehijā.  
 
Kalnačs J. 2007. Uzstāšanās ar ziĦojumu „Cultural Tourism in Latvia. Problems and 
Decisions.” ATLAS gadskārtējā konferencē. Destinations Revisited. Perspectives on 
developing and managing tourist areas.  Vianā do Kaštelo, Portugālē.  
 
Kalnačs J. 2007. Uzstāšanās ar ziĦojumu „Sakrālā mākslā nacistu okupētajā Latvijā.” 
Starptautiskā konference „Vidzemes baznīca sabiedrība”. Valmierā. 
 
Kalnačs J. 2007. Uzstāšanās ar ziĦojumu „Kultūras tūrisma apmācības programma – 
nepieciešamība, mērėi, saturs.” Latvijas Universitātes 65.konferences tūrisma sekcijā 
“Tūrisma attīstības tendences ekonomikas globalizācijas apstākĜos”, Rīga. 
 
Kalnačs J. 2007. Uzstāšanās ar ziĦojumu „Kultūras tūrisma attīstības tendences Latvijā. 
Problēmas un risinājumi.” Konference „Kultūrtūrisma vakardiena, šodiena un rītdiena”, 
Dobele. 
 
Klepers A. Vasaras semestra studijas Trīras universitātē, Vācijā (01.04.2008. – 20.07.2008) 
ERASMUS stipendijas ietvaros. 
 
Klepers A. 22.11.2007. Uzstāšanās Vidzemes tūrisma konferencē ar prezentāciju: „Dabas 
tūrisms kā produkts un Vidzemes reăiona priekšrocības.” un diskusiju daĜas vadīšana. 
Rīkotājs: Vidzemes Tūrisma asociācija, Amatas novads, Bille.  
 
Klepers A. 27-31.01.2008. Uzstāšanās LU 66. konferencē ar ziĦojumu: „Teritoriālās 
struktūras tūrismā Latvijā, to veidošanās un virzība tirgū – Siguldas piemērs.” un dalība citās 
konferences sekcijās. Rīkotājs: Latvijas Universitāte, Rīga. 
 
Klepers A. 06.03.2008. Dalība diskusijās un tūrisma pētījumu aktualitāšu apspriešanā darba 
seminārā „Tourism Geographies: Space, Place and Lifestyle Mobilities”. Rīkotājs: Centre for 
Leisure, Tourism and Society (CeLTS), UWE Bristol, Lielbritānija. 
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Klepers A. 03-05.09.2008. Uzstāšanās starptautiskajā konferencē „Sustainable Tourism 
2008”, Marfā, (Maltā) ar prezentāciju: „Tourism as a Tool of Sustainable Urban 
Development and the Importance of Clusters in Latvia: Example of Sigulda & Ventspils” un 
dalība diskusijās un citu pētījumu apspriešanā. Rīkotājs: Wessex Institute, Lielbritānija. 
 
Klepers A. 2008. gada janvāris-decembris. Veikts pētījums LZP finansētā projekta Nr. 
08.2115 "Tūrisma teritoriālās vienības un tūrisma telpiskās sistēmas veidošanās Latvijā" 
ietvaros. Noslēgusies lielākā daĜa no pētījuma. Pētījuma pieteicējs un vadītājs: asoc. prof.  
 
Klepers A. 2008.g. jūlijs. Uzsākts pētījums četrās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 
Natura 2000 vietās Latvijā projekta "Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un 
apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērėos” 
(2008-2011) ietvaros. Projektu vada  LLTA "Lauku ceĜotājs" un partneris Latvijas Dabas 
fonds. Finansējums: EEZ un Norvēăijas finanšu instrumentu grants. 
 
Klepers A. 2007/2008 gads. Sadarbībā ar Siguldas reăiona tūrisma biedrību veikts pētījums 
un izstrādāta ilgtermiĦa stratēăija biedrības darbībai un jauns produkts („Siguldas Spieėis”) 
tūrisma veicināšanai Siguldas reăionā. Finansējums: Siguldas novada dome un Siguldas 
reăiona tūrisma uzĦēmēji. 
 
Klepers A., Sakne I. 11.–16.11.2007. Leonardo da Vinci docētāju mobilitātes programmas 
ietvaros komandējums uz Kataloniju, Spāniju ilgtspējīga dabas tūrisma produktu iepazīšanai. 
 
Klepers A. 2007/2008. Projekta vadītājs „Izglītojošu dokumentālo filmu par dabas 
aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem veidošana Latvijas skolām”. Realizē: 
Latvijas Dabas fonds un Elmmedia. Finansējums: Sabiedrības integrācijas fonds, Eiropas 
ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
līdzekĜi. 
 
Lārmane D. 28.03.2008. Uzstāšanās ar referātu “Role of Comprehending Polysemantic 
Words in Learning Foreign Languages: Investigation of the Situation within the Foreign 
Language Study Course at Vidzeme University College”. Agenda of the 6th International 
Scientific Conference „Learning Languages: Problems and Perspectives”. Liepāja, Latvia. 
 
LīviĦa A. 25.09.2007. ZiĦojums „Characteristics and supply of the tourism educational 
system in Latvia” Meeting of The European Union of Tourist Officers (EUTO) Developing 
Sustainable Destinations, Riga, Latvia 
 
LīviĦa A. 47. Eiropas Reăionālo zinātĦu asociācijas kongresā Local Governance and 
Sustainable Development  ziĦojums (līdzautori Ābols I., Druva-Druvaskalne I.) 
Environmentally protected areas administration impact on tourism supply.  Parīzē, Francijā 
30.08.2007.  
 
LīviĦa A. ZiĦojums “Sustainable Tourism Development On the basis of Cultural heritage in 
North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia”. (l īdzautore I.Druva-Druvaskalne). WSEAS 
International Conference on Cultural Heritage and Tourism, 2008. gada jūlijs, Grieėija, 
Krēta. 
 
LotiĦa L. 28.01.2008. Uzstāšanās ar ziĦojumu “Kategorizācijas praktiskā pielietojuma 
iespējas tūrisma mārketingā”. LU 66.konference, sekcija „Tūrisma ilgtspējīgas attīstības 
iespējas Latvijā: problēmas un perspektīvas”, Rīga.  
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LotiĦa L. 2007./2008. Pētnieciskā darbība ATLAS starptautiskajā kultūras tūrisma pētījuma 
projektā (ATLAS Cultural Tourism Research Project) profesora J.Kalnača (Vidzemes 
Augstskola) vadībā. 
 
SmaĜinskis J. Vadlīnijas antropogēnās slodzes uz vidi un dabas objektiem samazināšanai un 
novēršanai Salacas ielejas dabas parkā. ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāts. 2007. g. 
 
SmaĜinskis J. Velokarte (Latvija). CeĜojumi ar velosipēdu. Teksta un fotogrāfiju autors J. 
SmaĜinskis, 2007. g.; 
SmaĜinskis J. VeloceĜvedis pa aizsargājamām dabas teritorijām. Teksta un fotogrāfiju autors 
J. SmaĜinskis, 2007. g. 
 
SmaĜinskis J. Bioloăiskā daudzveidība un tās aizsardzība zemnieku saimniecībā. Autors: V. 
Pilāts, korektors: J. SmaĜinskis, 2007. g. 
 
SmaĜinskis J. Tūristu aktivitātes dabā. Ieteikumi un praktiski piemēri piedāvājuma veidošanā. 
Autors: V. Pilāts, korektors: J. SmaĜinskis, 2007. g. 
 
SmaĜinskis J. Kas ir NATURA 2000 teritorijas? Mācību un izziĦas līdzeklis Interneta vidē. 
 
SmaĜinskis J. NATURA 2000 teritorijas Latvijā (apraksti). Mācību un izziĦas līdzeklis 
Interneta vidē. 
 
SmaĜinskis J., Junkurs A. ZiĦojums par ekotūrisma infrastruktūras attīstību NATURA 2000 
teritorijās, 2007. 
 
SmaĜinskis J. Ogres ielejas dabas parka dabas aizsardzības plāna izstrādē, 2007. – 2008. g. 
 
SmaĜinskis J. Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus dabas aizsardzības plāna izstrādē, 2007. 
– 2008. g. 
 
SmaĜinskis J. Eirovelo tīkla attīstība Latvijā (Ekonomikas ministrijas pasūtīts pētījums), 
2007. g. 
 
SmaĜinskis J. Daugavas loku dabas parka dabas aizsardzības plāna izstrādē, 2008. g.; 
 
SmaĜinskis J. Projektā „Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana NATURA 
2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērėos; 
 
SmaĜinskis J. Vides konsultatīvās padomes sastāvā 2007. – 2008.; 
 
SmaĜinskis J. Publikāciju sērija žurnālā „Vides vēstis”, 2007. – 2008. g. 
 
Vi Ĝumsone G. 15.–16.06.2007. Uzstāšanās ar referātu “CEF as a Resource for Reliable 
Assessment of Language Competences”. International Nordic-Baltic conference of the World 
Federation of Language Teacher Associations (FIPLV), Riga. 
 
Vi Ĝumsone G. 2007. Uzstāšanās ar referātu „Starpkultūru kompetences angĜu valodas 
apguvē”. 5. Starptautiskās svešvalodu apguves zinātniskās konferences ietvaros, Liepāja, 
2007.  
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4.pielikums – C.  
Akadēmiskā personāla publikācijas 2007./2008. g. 
 
Abols I., Druva-Druvaskalne I., ŠĜara A. 2007. Environmentally protected areas 
administration impact on tourism supply. Kopsavilkums 47. Eiropas Reăionālo zinātĦu 
asociācijas kongresam Parīzē, Francija, 30.08.2008,  
kopsavilkums pieejams, angĜu valodā. http://sadapt.inapg.inra.fr/cgi-
bin/rsa98.pl?conf=ersa2007&type=showabstr&nr=683 
 
Cīrulis A. 2008. International Annual Proceedings „ICTE in Regional Development”,  
Valmiera: Vidzeme University College, Sociotechnical systems engineering Institute. 
 
Cīrulis A. 2007. VR Solutions Use in Training of Glass Melting Oven Operators. 10th IFF 
Science Days, 4th Conference "Virtual Reality and Augmented Reality for 
Engineering, Testing and Operation Technical Systems", ISBN-978-3-8167-7383-2, 
Magdeburg, Germany, June 27-28, 2007, pp 123-129. 
 
Cīrulis A. 2007. Virtual Environment Use In E-Learning. 6th WSEAS Int. Conf. on 
E-ACTIVITIES (E-Learning, E-Communities, E-Commerce, E-Management, 
E-Marketing, E-Governance, Tele-Working) (E-ACTIVITIES '07), ISBN 
978-960-6766-22-8, ISBN 978-960-6766-25-1, Tenerife, Puerto de la Cruz, 
December 14 – 16, 2007, pp 12 - 16. 
 
Druva-Druvaskalne I. 29.01.2008. Zemes izmantošanas un tūrisma attīstības savstarpējā 
mijiedarbība ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervātā. Kopsavilkums publicēts krājumā „LU 
66.zinātniskās konferences Ăeogrāfija, ăeoloăija, vides zinātne. Referātu tēzes”, LU 
Akadēmiskais apgāds, ISBN 9984-802-33-7., 223-226.lpp. 
 
Druva-Druvaskalne I., LīviĦa A. 2007. Sustainable tourism development: Lake Burtnieks as 
destination or part of tourism.// Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision of 
Tourism. Volume 1 (ISBN: 978-963-87229-3-5). Karoly Robert College, Gyongyos, 
Hungary. 2007. pp.46.-56. 
 
Druva-Druvaskalne, I., LīviĦa, A. 2008. Assesment of environmental aspects in rural tourism 
in two areas of the Borth Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia. In: Economic, social and 
cultural aspects in biodiversity conservation (eds: Opermanis, O., Whitelaw, G.). Press of the 
University of Latvia. Pp. 19-30. 
 
Druva-Druvaskalne I., LīviĦa A. 2007. Culture Heritage as Part of Sustainable Tourism: The Case 
of North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia.// Conference Proceedings Researching Destination 
Management, Policy and Planning: Linking Culture, Heritage and Tourism (ISBN: 978-0-
9555017-3-9). Leeds Metropolitian University, United Kingdom.2007. (CD formātā) 
 
Druva-Druvaskalne, I., LīviĦa, A. 2008. Sustainable Tourism Development On the basis of 
Cultural heritage in North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia . Proceedings of the WSEAS 
International Conference on Cultural Heritage and Tourism (eds: Gekas V., Mastorakis N.E., 
Stamatiou). Published by WSEAS Press. Pp.119-125 
 
Hodireva V. 2007. Results of petrographic study of stone materials in Latvian cultural 
heritage. 3rd Baltic Silicate material conference. Riga. Pp. 20 - 21 
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Hodireva V. 2007. Supposed kimberlitic minerals in the beach placers of the Baltic Sea and 
the Gulf of Riga. 25th IAS Meeting of Sedimentologists, Patras, Greece. pp. 242. 
 
Hodireva V. Rīgas Doma baznīcas restaurējamo pilastru dabīgo akmens materiālu pētījumu 
rezultāti. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne: LU 66. zinātniskā konference. Referātu tēzes. 
Rīga, Latvijas Universitāte, 2008. 193. – 194. lpp. 
 
Hodireva V., Korpechkov D. 2008. Heavy mineral assemblages in the Devonian and 
Quaternary deposits as kimberlite trace in Western part of the East-European platform: high-
resolution heavy mineral analysis of siliciclastic sediments. Abstract CD-ROM. 33rd 
International Geological Congress, Oslo, Norway.  
 
Hodireva V., Mikelsone A. M. 2008. Mineral assemblages of the beach placers at the SE part 
of the Baltic Sea. Abstract Volume of the 28th Nordic Geological Winter Meeting. Edited by 
N.A. Wahl. Aalborg University, Denmark. Pp. 74 
 
Miėelsone A. M., Hodireva V. Detalizētas smago minerālu analīzes pielietojums terigēno 
nogulumu izcelsmes pētīšanā. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne: LU 66. zinātniskā 
konference. Referātu tēzes. Rīga, 2008. 210. - 212. lpp.  
 
Sidraba I., Hodireva V. 2008. Weathering prone sandstone types used in Cultural Heritage 
monuments exposed to Northern climate. Abstract CD-ROM. 33rd International Geological 
Congress, Oslo, Norway.  
 
Корпечков Д. И., Савваитов А. С., Ходырева В. А., 2007. К вопросу об алмазоносности 
северо-запада Русской плиты (K voprosu ob almazonosnosti severo-zapada Russkoj pliti). 
VIII Международная конференция "Новые идеи в науках о земле", том 5, c. 130-133 (in 
Russian). 
 
Корпечков Д. И., Савваитов А. С., Самбург Н. К., Ходырева В. А., 2007. Новые районы 
возможного кимберлитового магматизма на северо-западе Русской плиты (Novije 
rajoni vozmozhnogo kimberlitovogo magmatizma na severo-zapade Russkoj pliti). In: 
Геология и разведка, No. 3. Pp. 42 – 48 (in Russian) 
 
Kalnačs, J., 2008. Mērija Grīnberga Junior’s Journey with Latvian Museum and Archive 
Collection (October 1944-February 1946). Restitution of Confiscated Art Works – Wish or 
Reality. Documentation, identification and restitution of cultural property of the victims of 
World War II. Proceedings of the international academic conference held in Liberec on 24-26 
October, 2007. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets 
of WW II Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy if Sciences, Tilia 
Publishers. pp. 34-42. ISBN 978-80-7285-100-3 (English edition); Cesta Meriji 
Grinbergaové ml. se sbirkami lotyšskych muzei a archivů, rijen 1944 – únor 1946. Restituce 
zkonfiskovný umeleckých přeůdmĕtů. Přání nebo realita? Dokumentace, identifikace a 
restituce kulturních statků obĕtíII svĕtovĕ války. Příspĕvky z mezinárodní konference v 
Liberci (24.-26.října 2007) Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturnich statků 
obĕtí II. Svĕtové války při Ústavu pro soudobé dĕjiny Akademie věd České republiky, v.v.i. 
Nakladatelství Tilia, Praha 2008. 35.-43. ISBN 978-80-7285-099-0 (Czech edition). 
 
Kalnačs, J., 2007. Scientific editor of the translation of  B.McKercher and H.du Cros  book 
“Cultural tourism – partnership of tourism and culture management” and author of the 
introduction and Culture, heritage and cultural tourism vocabulary. Neputns. 
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Klepers, A., Rozīte, M. 2008. The Regional Development of Tourism and the Emergence of 
Clusters in Latvia: The Example of Sigulda. Ăeogrāfiski Raksti = Folia Gerographica. Rīga. 
 
Klepers, A., Rozīte, M. 2008. Tourism as a Tool of Sustainable Urban Development and the 
Importance of Clusters in Latvia: Example of Sigulda & Ventspils. Brebbia, C.A. et.al. (eds) 
Sustainable Development. Wessex: WIT Press. (Confirmation about publishing paper in 
April 2009) 
 
Rozīte. M., Klepers, A. 2008. (Abstract) Spatial Structures in Tourism in Latvia, their 
Creation and Identification. Proceedings of the XXXIst Geographical Congress of 12-15 
August 2008. pp 252-253 
 
Vi Ĝumsone G. 2007. „Starpkultūru kompetences angĜu valodas apguvē”. 5. Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli. Liepāja, ISBN 14-079739. 
 
 
Populārzinātniskas publikācijas savā nozarē dažādos Latvijas mēdijos: I.Ebele, J.Kalnačs, 
A.Klepers, J.SmaĜinskis u.c. 
 
Vairāk par akadēmiskā personāla aktivitātēm – sk. individuālajos Curriculum Vitae 
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5.pielikums.  
L īgums ar Biznesa augstskolu „Turība” par studiju turpin āšanu TG 
studiju programmas likvid ācijas gadījumā. 
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6.pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās 
pētniecības biogrāfijas 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Ilgvars Ābols  

Adrese Pārgaujas iela 10-30, Valmiera, Latvija 

Tālrunis 42 07348   

E-pasts Ilgvars.abols@va.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 21.02.1965 
  

Dzimums Vīrietis 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods  No 1996.  

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

lektors  

Galvenie pienākumi  Zinātniskā darbība, Lekciju un nodarbību vadīšana. Studentu gada 
projektu, diplomdarbu, maăistra darbu vadīšana. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 

Laika periods No 2008 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Tūrisma un viesmīlības fakultātes Domes priekšsēdētājs 

Galvenie pienākumi   Domes darba organizēšana un vadīšana  
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 

Laika periods 1999.-2001. un 2005.-2006. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Tūrisma organizācijas un vadības nodaĜas vadītājs 

Galvenie pienākumi   NodaĜas attīstības plānošana. NodaĜas darba organizācija. NodaĜas 
budžeta pārraudzība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 
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Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 

Laika periods 1997.-2005. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Vidzemes augstskolas senators (1997.-2000. un 2003.-2005.) Vidzemes augstskolas 
Senāta priekšsēdētājs (1999.-2000.) Vidzemes augstskolas Senāta studiju un zinātĦu 
komisijas vadītājs( 2003-2005.), Vidzemes augstskolas Satversmes sapulces 
priekšsēdētāja vietnieks( 1997.-1999. un 2003.-2005.) 

Galvenie pienākumi Senāta, senāta komisijas sēžu un Satversmes sapulču sagatavošana, vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 

Laika periods 2001.-2002. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Vidzemes augstskolas prorektors akadēmiskajā darbā  

Galvenie pienākumi Studiju programmu attīstības plānošana 
Akadēmisko mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas plānošana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 

Laika periods 1994-1996 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Smiltenes pilsētas domes deputāts. Izglītības, sporta un kultūras komitejas vadītājs  

Galvenie pienākumi Komitejas vadīšana, dokumentu sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Smiltenes pilsētas dome, Pils ielā 2,  Smiltene Valkas rajons, LV- 4729 

Nozare  Pašvaldības  

Laika periods   1990-1996 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

  Skolotājs ăeogrāfij ā un biznesa ekonomiskajos pamatos, Valkas 
rajona ăeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs( 1994.-
1996.) 

Galvenie pienākumi  Stundu vadīšana, klases audzināšana, metodiskās apvienības 
vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Smiltenes ăimnāzija, Dakteru ielā 27, Smiltene Valkas rajons, LV-
4729 

nozare  izglītība 
 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 01.10.1994. līdz 31.05. 1996. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

 Ăeogrāfijas maăistrs Diploma Nr.  001587 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Maăistrantūra  

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Universitāte, Ăeogrāfijas un zemes zinātĦu fakultāte 

Laika periods 01.09.1983 līdz 20.06.1990. 
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Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

 Ăeogrāfs, pasniedzējs Diploma Nr. 981312 
 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Pamatstudijas  

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Universitāte, Ăeogrāfijas fakultāte 

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   B2  B2  B1  B1  B1 

Krievu valoda   C2  C2  C1  C1  B2 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Dalība starptautiskos un vietējos projektos, darba grupās, Projektu 
vadīšana.  

2006.-2007. ESF Tālākizglītības iespēju paplašināšana e-vidē 
Vidzemes reăiona tūrisma nozarē 
nodarbinātajiem projekta vadītājs 

 
2005.gads -  Vidzemes augstskolas un Vidzemes reăionālās 

attīstības aăentūras kopprojekts “Trīs stīgas” – 
tūrisma apmācību programmas vadītājs 

 
2004.gads - ES INTERREG III B projekts “Baltic Welcome 

Centers” – eksperts, Vidzemes augstskolas 
pārstāvis 

 
1999. – 2000.gads Latvijas Tūrisma attīstības nacionālās programmas 2000. - 

2010.gadam izstrāde – Vidzemes augstskolas pārstāvis 
 

  

Organizatoriskas 
prasmes 

 
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. Latvijas BMX 
federācijas sabiedrisko attiecību koordinēšana 2002.-2006. 
gadam. 
1994. gadā  Piešėirta Ata Kronvalda prēmija par nozīmīgu 

ieguldījumu pedagoăiskajā darbā un jaunatnes 
zinātniski pētnieciskā darba organizēšanu un 
vadīšanu. 

 
  

Tehniskas prasmes  
 E Vides Dokoes sistēmas ieviesējs Vidzemes augstskolā 
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Datora lietošanas 
prasmes 

MS Office, Open Office, Internet, ArcView 

  

  

Vadītāja apliecība   
Nav  
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Papildu informācija  
Publikācijas 

 

1. I.Druvaskalne, I.Ābols, A. ŠĜara. Latvia Tourism:Decisive 
Factors and Tourism Development//Tourism in the New 
Europe. The Challenges and Opportunities of EU 
Enlargement. Ed. Hall D., Smith M., Marciszweska B. –CABI 
International 2006 170-182.pp  

2. R. Pētersons, I. Ābols Dabas katastrofu un terorisma 
ietekme uz ārvalstu tūrisma galamērėa izvēli.  Ăeogrāfija, 
Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes Rīga, Latvijas 
Universitāte 2006. 99-100 lpp. 

3. I. Ābols Padomju kultūras mantojuma saglabāšana un 
izmantošana tūrismā Latvij ā. Ăeogrāfija, Ăeoloăija. Vides 
zinātne. Referātu tēzes Rīga, Latvijas Universitāte 2005. 14.-
15. lpp. 

4. G.Bajārs.,I.Ābols,M.Mennika, A. Tarbuna. Tūristu iekšējās 
un ārējās motivācijas apmeklēt Vidzemi. Zinātniski 
metodiskais rakstu krājums “Cilvēks un vide” Liepāja 2004. 
6.-9.lpp. 

5. I.Ābols Ārvalstu ceĜotāju iesaistīšanās tūrisma aktivit ātēs 
Cēsīs un Cēsu rajonā. Ăeogrāfija, Ăeoloăija. Vides zinātne. 
Referātu tēzes Rīga, Latvijas Universitāte 2004. 16.-17. lpp. 

6. I. Ābols I. Druva-Druvaskalne. M. Šteina Kru īzu tūrisms –
ăeogrāfiskā redzesloka paplašinātājs.  III. Latvijas 
ăeogrāfijas kongress. Latvijas ăeogrāfija Eiropas dimensijās. 
– Rīga: Latvijas Universitāte,  2004. – 71. -73. lpp  

7. I. Ābols Igaunijas un Latvijas valsts tūrisma organizāciju 
salīdzinājums globālā tīmekĜa izmantošanā valsts tūrisma 
tēla veidošanā. Starptautiskā zinātniskā konference 
“Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas” 
Biznesa augstskola Turība. Rīga 2003. ,25-29. lpp 

8. S. Cakula. I.Ābols, I.Druva-Druvakalne, S. Prancāne. S. 
Liezere, A. ZaĜuma. Tūrisma pakalpojmu un to kvalitātes 
novērt ējums Cēsīs un Cēsu rajonā vietējo iedzīvotāju, 
Latvijas un Ārvalstu ceĜotāju skatījumā pēt’jums veikts 
Phare projekta ‘’Baltijas apmeklētāju centri – LAT” ietvaros  
37 lpp.  

9. I. Ābols Valka un Valga globālajā tīmeklī. III Latvijas –
Igaunijas sadarbības konferences “Kā robežu no šėēršĜa 
pārvērst par priekšrocību. Realitāte un Eiropas Savienības 
pieredze” rakstu krājums 2002. 6.-11.lpp 

10. I. Ābols, G.Bajārs Speciālie pasākumi Vidzemē. 
Starptautiskā zinātniski prakstiskā konference ‘’Tūrisma 
prakse, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un 
vērtējums” Rakstu krājums Rīga Biznesa augstskola “’Turība” 
2000.,26-31.lpp. 

11. Drukmane, I.; Gibiete, B.; Abols, I.; Bajârs, G. Tourism 
Images and Perspectives in the Vidzeme Region. 
Proceedings of the Conference "Transformation of Economic 
and Political Systems in the Baltic Sea Region",. C. Kroncke, 
H.-P. Svege (eds.)1999. Tartu, pp.190-200. 

12. I.Ābols, G. Bajārs, I. Drukmane, B. Ăībiete Tūrisms 
Vidzemē novada iedzīvotāju skatījumā. Ăeogrāfiskie raksti 
VII sējums Latvijas Ăeogrāfijas biedrība Rīga 1999. 121.-
135.lpp 

13.  
14. Bajars, G.; Abols, I.; Drukmane, I., Gibiete B.Tourism 

Images and Perspectives in the Vidzeme Region of Latvia. 
Proc. of int. sem. Searching and Researching the Baltic Sea 
Region. Bornholm1998, Report 17, pp.51-67. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Baiks Alberts 

Adrese AusekĜa iela 6-32, Valka, LV-4700 

Tālrunis 647220632.  Mobilais tālrunis: 29176178 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 1945.gads. 

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 09.2008. – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Pirmās palīdzības docētājs - vieslektors 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Augstskola, Tūristu gidu studiju programma 

Nozare Medicīna, izglītība 

Laika periods 07.1995. – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Pirmās palīdzības pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Neatliekamās palīdzības un Katastrofu medicīnas centrs 

Nozare Medicīna, izglītība 

Laika periods 08.1970 – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Ārsts - otorinolaringologs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valkas slimnīca 

Nozare Medicīna 

Laika periods 02.7915 - 10.2003 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Anesteziologs, reanimatologs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valkas slimnīca 

Nozare Medicīna 
  

Izglītība  
  

Laika periods 09.1963 - 06.1970 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms Nr. 342806. Ārsts. 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Ārsta kvalifikācijai atbilstošie priekšmeti 
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Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Rīgas Medicīnas Institūts 

Papildu Izglītība  

Laika periods 10.03.2006. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

Neatliekamās palīdzības un Katastrofu medicīnas centra 
asociācija. SertifikatsNr.276.- Pirmās palīdzības 
pasniedzējs  visā Latvijas teritorijā. 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Ārstu biedrība 

Laika periods 22.01.1995. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

Neatliekamās palīdzības un Katastrofu medicīnas centrs. Sertifikāts – Pirmās 
palīdzības pasniedzējs. 
 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Labklājības ministrijas Veselības departaments 

Laika periods    02.09.1974 - 15.02.1915 
Piešėirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

Specializācija reanimatoloăijā, anestezioloăijā 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Rīgas Medicīnas institūts 

Laika periods 01.09.1970 - 02.02.1971 
Piešėirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

Specializācija otorinolaringoloăijā 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Rīgas Medicīnas institūts 

Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) latviešu 
  

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu   5  5  5  5  5 

Vācu   3  3  2  2  1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Komunikācija un lietu kompetence savā nozarē ar spēju vienkārši par to runāt. 
  

Organizatoriskas prasmes Labas organizatoriskās dotības. 
  

Tehniskas prasmes Atbilstošas, lai apietos ar kodoskopu, lekciju zāles aprīkojumu. Perfektas pirmās 
palīdzības sniegšanā. 

  

Datora lietošanas prasmes Minimālas 
  

Citas prasmes Medicīnas prasmes atbilstoši izglītībai un pamata darba vietai 
  

Vadītāja apliecība B kategorijas vadītāja apliecība 
  

Papildu informācija IekĜaujiet šeit jebkuru citu informāciju, kas var būt būtiska, piemēram, kontaktpersonas, 
atsauksmes utt. IzĦemiet iedaĜu, ja tā nav būtiska (skat. norādījumus)  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Mairita Birăele 
Adrese Rubenes 32-3, Valmiera, LV-4201 

Tālrunis 64201200 (darbā) Mobilais tālrunis: 29187196 

E-pasts mairita.birgele@va.lv 

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods no 04.2006. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Viesnīcas direktore 

Galvenie pienākumi Viesnīcas darba vadīšana un pārraudzība, plānu sastādīšana, mārketings, līgumu 
slēgšana, vienkāršā grāmatvedība u.c. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Viesnīca „ Naktsmājas”, Vaidavas 15, Valmiera 

Nozare Naktsmītnes 

  

Laika periods 2008. (pavasara un rudens semestris) 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

vieslektore 

Galvenie pienākumi Kursa „ Viesmīlība” pasniegšana 1.kursam un neklātienei 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera 

Nozare Augstākā izglītība 

  

Laika periods 04.2003. – 04.2006. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Vecākā administratore/ direktora vietniece 

Galvenie pienākumi Recepcijas darba organizēšana un pārraudzība, darbs ar lielajiem klientiem, 
pasākumiem. Direktores aizstāšana tās prombūtnes laikā 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Viesnīca „ Naktsmājas”, Vaidavas 15, Valmiera 

Nozare Naktsmītnes 
  

Izglītība  
  

Laika periods 09.2005. – 02.2007. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

Maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadībā 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Finanšu vadība, mārketings, personāla vadība, risku vadība, tūrisma stratēăiskā 
vadība u.c. 
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Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Vidzemes Augstskola 

  

Laika periods 09.1999. – 06.2003. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums/ 
Piešėirtā kvalifikācija 

Tūrisma uzĦēmuma vadītājs, bakalaura grāds 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Kursi tūrisma vadībā, plānošanā, mārketingā, uzĦēmuma vadībā u.c. 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Vidzemes Augstskola 

  

Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) latviešu 
  

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu   C1  C1  B2  B1  B2 

Krievu   C1  B2  B1  A2  A2 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā, uzstāties, komunicēt ar citām kultūrām. Iegūta studiju gados 
un ikdienas darbā tiekoties ar klientiem un vadot kolektīvu, kā arī pasniedzot 
vieslekcijas. 

  

Organizatoriskas 
prasmes 

Vadītāja prasmes iegūtas praktiskajā darbā vadot 14 cilvēku darba kolektīvu. Darbu 
plānošana, darbinieku motivēšana un kontrole. 

  

  

Datora lietošanas 
prasmes 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), vietu rezervēšanas un viesnīcas 
vadības programmas Portje, HSC Hotel, Hotellinx 

  

  

Citas prasmes Semināri un kursi par tūrisma un viesnīcu mārketingu, pārdošanu, e-komerciju, klientu 
apkalpošanu, pirmo medicīnisko palīdzību, darba drošību, paškontroli un higiēnas 
prasībām pārtikas apritē. 

 



 55 

 

  

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Sarma Cakula  

Adrese Rubenes 36-37, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Tālrunis Mobilais tālrunis 29620986  

E-pasts Sarma.cakula@va.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 13.12.1960 
  

Dzimums Siev. 
  

  

Darba pieredze  

Laika periods No 2008 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

profesore, Vidzemes augstskolas Senāta locekle, Vidzemes augstskolas Satversmes locekle, 
InženierzinātĦu fakultātes dekāne 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoăiskais, administratīvais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare    IT 

  

Laika periods No 2006 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

  Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūta pētnieks 

Galvenie pienākumi Zinātniski pētnieciskais darbs  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   IT 

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

IT nodaĜas vadītāja, IT profesionālā bakalaura programmas direktore 

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs, projektu vadība, organizatoriskais un metodiskais darbs  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare    IT 

Laika periods No 2002 



 56 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

asociētā profesore, Vidzemes augstskolas Senāta locekle, Vidzemes augstskolas 
Satversmes locekle 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoăiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare    IT 

Laika periods No 1998 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

pasniedzēja 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoăiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare    IT 

Laika periods No 1996 - 1997 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

datorspeciāliste  

Galvenie pienākumi Datortīklu un datorsistēmu uzturēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola 

Nozare    IT 

Laika periods 1988-2003 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

informātikas skolotāja, direktora vietnieks informātikas jautājumos 

Galvenie pienākumi Pedagoăiskais darbs, datorkabineta uzturēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valmieras 1. Vidusskola ( tagad Valmieras ăimnāzija ),  

Nozare   IT 

Laika periods   1984-1888 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

  inženiere 

Galvenie pienākumi  Sistēmu administrēšana, programmēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Valmieras rajona skaitĜošanas centrs, Meža 7, Valmiera, Lv 4200 

Nozare   IT 

Laika periods 1983 - 1984 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

vecākā tehniėe – programmētāja 

Galvenie pienākumi programmēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas lauksaimniecības un  zemkopības attīstības institūts, 

Nozare   IT 

Laika periods  1981.-1983 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

 laborante 

Galvenie pienākumi  Programmu izpilde, sistēmas uzturēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Latvijas Valts P. Stučkas vārdā nosauktā universitāte   

Nozare  IT 
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Izglītība  
 

  

Laika periods 1999-2001 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

Doktora grāds pedagoăijā. Diploms C-D Nr.001618 Doktora darba tēma” Informācijas 
tehnoloăijas pētnieciskajā darbībā augstskolā kā studentu radošās pieredzes pilnveidošanas 
līdzeklis” 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Doktorantūra 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas universitāte. Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1996-1998 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

 Maăistra grāds pedagoăijā. Diploms Nr. 005115 
 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Maăistratūra 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas universitāte.Pedagoăijas fakultāte 

Laika periods 1979-1984 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

 Diploms – matemātiėis, lietišėā matemātika. Diploms ИB Nr.366203 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Augstākā izglītība datorzinātnēs 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. Lietišėā matemātika. 

Sertifikāti  

Laika periods 2007 

Sertifikāts  TA 4031 Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloăiju izmantošana studiju procesā 

Sertifikāts  2543 Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 

Laika periods 2006 

Sertifikāts  2544 Advanced Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 
  

 

Prasmes 

 
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   B2  B2  B2  B1  C1 

Krievu valoda   B1  B2  B1  B2  B2 

Vācu valoda   A2  A1  A1  A1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Sociālās prasmes Dalība projektos, projektu vadīšana. 

Pedagoăiskais darbs. Skolēnu un studentu zinātnisko darbu vadīšana. Studentu maăistru un 
bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās bakalauru un maăistra darbu aizstāvēšanas valsts 
komisijās. No 2008.gada doktora darba vadīšana doktorantūras programmā „E-studiju 
tehnoloăijas un pārvaldība”. Pasniedzēja darbs. 
 

  

Organizatoriskas prasmes  
• Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle, zinātniskās un pētniecības 

komisijas locekle, mandātu komisijas vadītāja (no 2002). 
• Sekcijas vadītāja un zinātniskās komitejas locekle Starptautiskajā konferencē „Content 

and Knowledge: Accessibility, Interactivity, Usability”,2008 
• IKT sekcijas vadītāja 2005. 17.06-19.06. International conference The 6th Conference 

on the Baltic Studies in Europe. The Baltic Way in Europe. Revolution and evolution.  
• Vidzemes augstskolas studentu zinātnisko rakstu recenzēšanas redkolēăijas locekle 

2006 
• IKT sekcijas vadītāja studentu zinātniskajā konferencē 2006.gada 29.09 Vidzemes 

augstskolā 
• Zinātnisko komitejas locekle AATE starptautiskai konferencei 2002.g. Rīgā 
• IT profesionālā bakalaura un IT koledžas programmas izstrādes komisijas vadītāja, 

piedalīšanās sociotehnisko sistēmu modelēšanas maăistra programmas izstrādē.  
• IT nodaĜas vadība. 
• Valsts pārbaudījumu komisijas locekle bakalaura studiju programmai ”Informācijas 

tehnoloăijas”  
• Valsts pārbaudījumu komisijas locekle maăistra studiju programmai „Sociotehnisku 

sistēmu modelēšana”. 
• Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
• Maăistra darbu vadība Sociālu sistēmu modelēšanas maăistratūras programmā katru 

gadu vidēji 8 darbi 
• Zinātniskais vadītājs promocijas darbam Daigai Balodei „E-apmācības sadarbības 

modelēšana mūsdienu tehnoloăiju attīstības perspektīvā”  
• Konsultants doktora darbam Ginta Štāle ” "Tālākizglītības IT "ekosistēmas izstrāde”

2007 
• Studiju kursu izstrāde un vadība 

„Ievads specialitātē” IT profesionālā bakalaura programma 
„Biznesa statistika” IT profesionālā bakalaura programma 
„Algoritmi un datu struktūras” IT profesionālā bakalaura programma 
„Pētījumu metodoloăijas un datu apstrāde SPSS vidē” Sociālu sistēmu modelēšanas 
maăistratūras programma 
„Pētījumu metodoloăija” doktorantūras programmā „E-studiju tehnoloăijas un pārvaldība” RTU 

• Studiju programmu izstrāde un vadība 
IT profesionālā bakalaura programma – programmas direktors un izstrāde 
IT koledžas programmas izstrāde 
Sociālu sistēmu modelēšanas maăistratūras programmas izstrāde 

• Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās: Vaxjo univarsitāte. Zviedrija.2001, Viskonsīnas 
universitāte, ASV, 2003 

 
  

Tehniskas prasmes Datoru apkalpes sistēmserviss. Darbs datortīklos.  
  

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Office, Open Office, Internet, grafikas apstrādes programmas. Algoritmu izstrāde. 
Programmēšanas vides PL1, Assembler, Basic, Pascal. Statistisko datu apstrāde, SPSS, 

2543 Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005, 2544 Advanced 
Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 

  

Mākslinieciskas prasmes Rokdarbi- aušana, adīšana, izšūšana, mezglošana, pīšana. Klavieru spēle 
  

Citas prasmes Orientēšanās sports, kalnu tūrisms, riteĦbraukšana 
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Vadītāja apliecība  AV096367, B kateogorija 
  

Papildu informācija: 
Publikācijas 
Vispāratzītos 
recenzējamos izdevumos: 

15. Cakula S.,Plesavnieks R. M-Learning: new way to access knowledge library online. 3rd 
International Conference on Interactive Mobile and Computer aided Learning. IMCL 2008, 
International Association of Online Engineering, Wien, Austria ISBN 978-389958-351-9.  

16. Cakula S.A successful experience of e-learning information technology bachelor program 
at Vidzeme University College. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Informācijas 
tehnoloăija un vadība zinātne. Rīga. 2007. Sērija 5, sējums 31, 97-104. lpp ISSN 1407-
7493 

17. Cakula S., Plesavnieks R. Request of Information from Mobile Device. ICTE in Regional 
Development. Annual Proceedings of Vidzeme Universitu College. Valmiera, 2007, pp. 58-
63 

18. Cakula S. Information Technologies and E-Learning in the studies of Tourism. ICTE in 
Regional Development. Annual Proceedings of Vidzeme Universitu College. Valmiera, 
2006, pp.13-18, ISBN 9984-633-03-9 

19. Cakula S. IT Study programs in E-Learning perspective. RTU zinātniskie raksti. 
Datorzinātne. Informācijas tehnoloăija un vadība zinātne. Rīga. 2005. Sērija 5, sējums 23, 
24-33. lpp. ISSN 1407-7493 

20. Cakula S. E-Learning in Regional Development Perspective  ICTE in Regional 
Development. Annual Proceedings of Vidzeme University Collegue.  Valmiera, 2005. pp. 
127-131.ISBN 9984-633-01-2 

21. S. Cakula. Datorbāzēta modelēšana studentu pētnieciskajā darbā. RTU zinātniskie raksti. 
Datorzinātne. Informācijas tehnoloăija un vadība zinātne. Rīga. 2004. Sērija 5, sējums 20. 
43-50 lpp. ISSN 1407-7493 

22. S.Cakula, E.Ginters; Personības attīstība mūsdienu informatīvajā pasaulē. Jauno pētnieku 
III conference “Valsts un tiesību sistēmas pilnveidošanas problēmas eiropas integrācijas 
kontekstā”, , LZA Baltijas stratēăisko pētījumu centrs, 2003.gada 17.aprīlis, Rīga, 73-
78.lpp. ISBN 9984-9676-1-1 

23. S.Cakula. Information Technologies as a Mean in Formation of Students Creative 
Experience. // Teachers, Students and Pupils in a Learning Society. ATEE (Association for 
Teacher Education in Europe). Riga: Izglītības soĜi, 2003, pp198-206 

24. Egils Ginters, Andris Gutmanis, Yuri Merkuryev, Leonid Novicky, Sarma Cakula. LOGIS II – 
Competence Fremework of Reference in Logistics Information Systems for Knowledge 
Dissemination.// Lifelong learning- a challeng for all. Proceedings of the International 
conference. Riga, Latvia, 2002. 48-51,ISBN 9984-18-008-5 

25. Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloăiju apguvē augstskolā. // 
Komunikācija un kopība. Starptautiskā konference LLU. 2002, 373.-379. lpp.ISBN 9984-
596-47-8 

26. S.Cakula. Studentu mērėa apzināšanās un satura apguves produktivitātes pretruna 
studijās. // Konflikta teorija un prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. lpp.ISBN-9984-9525-0-9 

27. S. Cakula. Teacher in Changing Information Society.// Realising Educational Problems. 
ATEE Spring University. Klaipeda: 2001, pp. 94 – 101.ISBN 9955-418-49-4 

28. S.Cakula. Productivity of studying process using IT. // Vide.Tehnoloăija. Resursi. Rēzekne, 
2001, 250 – 257 lpp.ISBN 9984-585-36-0 

29. S.Cakula. Informācijas tehnoloăijas pētnieciskajā darbībā augstskolā  kā studentu radošās 
pieredzes veidošanas līdzeklis.// Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis, 2001, 55.sēj, 1./2., 
33-41 lpp.ISSN 1407-0081 

30. S. Cakula. IT in Teacher Education. // Society for Information Technology and Teacher 
Education 12th International Conference. Orlando: Florida. 2001. pp 803 – 808, ISBN 1-
880094-41-X 

31. S.Cakula. Informācijas tehnoloăijas pētnieciskajā darbībā augstkolā kā studiju 
produktivitātes pilnveidošanas līdzeklis. // Pedagoăija. LU raksti. ACTA Universitatis 
Latvienesis. Rīga: LU PPI. 2001, 641.sēj. 83. – 96. lpp. 
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Papildu informācija:  
Publikācijas 
Konferenču  un 
kongresu tēzes. 
Piedalīšanās 
starptautiskajās 
zinātniskajās 
konferencēs Latvijā un 
ārvalstīs  

1. Cakula, International Workshop Content and Knowledge. Access to Knowledge Library 
Oline by Mobile device. 2008, Mezotne, Latvia.  

2. Cakula, 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer aided Learning. 
IMCL 2008, Jordan. 2008.  

3. S. Cakula, A.Strazds. Innovative aLearning in Latvia. 2. staptautiskā conference ‘eLearning 
Africa 2007”. Book of  Abstracts. ICWE GmbH. 2007. 301-302 

4. S. Cakula. „Impact of E-learning in Development of IT Specialists”.Starptautiskā zinātniskā 
konference „Baltijas Studijas Eiropā”, 2007. Lineburga, Vācija. 

5. Cakula S. IT Study programs in E-Learning perspective. Rīgas tehniskās Universitātes 46. 
starptautiskā zinātniskā konference 2005  

6. S. Cakula. Datorbāzēta modelēšana studentu pētnieciskajā darbā. Rīgas tehniskās 
Universitātes 45. starptautiskā zinātniskā konference 2004. 

7. S.Cakula. E-Learning as a Means of Formation of students Creative Experience.”Baltic 
IT&T 2003”, IST 6th Framework Programme-a New Challenge for baltic States. Riga. 2003 
Pp. 53-56 

8. S.Cakula Information Technologies as a Mean of Formation of Students Creative 
Experience. Internationa Conference of Association for Teacher Education in Europe. 
Spring University. Riga, 2003. pp.198-206 

9. S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings. 
Osterreichische Computer Gesellschaft, Spring Conference on Computer Graphics, 2002, 
Austria, Graz pp. 235 – 236 ISBN 3-85403-163-7 

10. S. Cakula. “Informācijas tehnoloăijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu radošās 
pieredzes pilnveidošnas līdzeklis”. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. Tēzes. 2001. 
Pedagoăija, 78.lpp  

11. S.Cakula. IT in Teacher Education . Abstracts of papers from Baltic IT&T’2001 Conference 
2001. pp.220 - 225 

12. S.Cakula IT in Teacher Education. Society for Information Technology and Teacher 
Education International Conference (Orlando, Florida). 2001. 5. – 10.03. CD-ROM 

13. S.Cakula The Internet in Latvian Schools. New Technologies in Education. Abstracts of 
paoers from  internatinal conference Baltic IT&T’98. Riga. Latvia,1998. pp. 208 – 211. 

14. S.Cakula. Studentu sadarbības īpatnības informāciju tehnoloăijas apguvē augstskolā. 
Starptautiska zinātniskā konference “Komunikācija un kopība” Tēzes. Peadagoăiskie 
jautājumi. 2001.1.lpp. 

15. S. Cakula. IT izmantošanas iespējas. I*EARN (International Education and Research 
Network) 3.konference. Daugavpils.1999. 28.-29. jūnijs. 

16. S.Cakula The Internet in Learning Process. IT in Education and Training: Case Studies in 
the Implementation of New Technologies. 3 rd internatinal conference Baltic IT&T’99. 
1999.Riga. Latvia. pp. 90 – 92 

17. S. Cakula Informācijas tehnoloăiju izmantošana ārvalstīs. Konferences lasījumi. 
1999.LATSTE’99S. Cakula Kā veidot WWW lapas atbilstoši konkrētajiem mācību mērėiem. 
Konferences lasījumi 1998. LATSTE’98. 63.-65.lpp. 

18. S. Cakula Internet citu valstu izglītībā. Konferences lasījumi LATSTE’98, 1998. LXIII-LXV 
19. S. Cakula. Internet citu valstu izglītībā. I*EARN (International Education and Research 

Network) 3.konference. Daugavpils.1999. 28.-29. jūnijs. 
20. S.Cakula. The Internet in Latvian Schools. Abstracts of papers from Baltic IT&T’98 

Conference 1998 p.208 - 211.  
 

Papildu informācija:  
Piedalīšanās ar 
referātiem 
akadēmiskajās 
konferencēs. 
 

• Cakula. S. Studentu patstāvīgā darba organizācija Informācijas tehnoloăiju studiju 
programmā.//Studentu patstāvīgā darba organizācija studiju procesā. LR Izglītības un 
zinātnes ministrija. Vidzemes augstskola. 2006, 38-42 lpp.ISBN 9984-633-04-7 

• C. Cakula. Informācijas tehnoloăiju profesionālā bakalaura programmas sagatavošana 
nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā.//Konference „Eiropas struktūrfondu 
atbalsts augstākās izglītības attīstībai Latvijā”. LR Izglītības un zinātnes ministrija. 
6.12.2007. 

• Cakula. E-Learning in Regional Development Perspective. 6th conference of Baltic 
Studies in Europe. Revolution and Evolution. 17.06-19.06. 2005. Valmiera 
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Papildu informācija:  
Publikācijas 
Mācību grāmatas, 
metodiskie materiāli 
 
 

• Cakula, Ginters. Bakalaura darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi 
Informācijas tehnoloăiju profesionālā bakalaura programmas studentiem. 
Valmiera. Vidzemes augstskola. 2007, 28 lpp.ISBN 9984-633-07-1 

• Cakula, Ginters. Maăistra darba noformēšana. Metodiskie norādījumi 
Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas programmā studējošajiem. Valmiera. 
Vidzemes augstskola. 2007, 19 lpp. ISBN 9984-633-05-5 

• Sarma Cakula (1999) Būsim draugos ar datoru un Internetu. Rīga, 
Pētergailis,1999 

/IekĜauta oficiālajā Izglītības un satura eksaminācijas centra izdotajā mācību 
grāmatu katalogā - Ieteicamā mācību literatūra vispārizglītojošām mācību 
iestādēm, Rīga, 1999.ISBN 9984-504-80-8 

 

Papildu informācija:  
Publikācijas 
Pārējās publikācijas 
 

1. S. Cakula, A.Strazds. Innovative e-Learning in Latvia. 2. starptautiskā konference 
‘eLearning Africa 2007”. Book of  Abstracts. ICWE GmbH. 2007. 301-302, ISBN 3-
9810562-6-4 

2. S.Cakula. E-Learning as a Mean of Formation of Students Creative Experience. 
International Conference “Baltic IT&T 2003”. Riga, 2003. pp.41-42. 

3. S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings. 
Osterreichische Computer Gesellschaft, Spring Conference on Computer Graphics 
2002, pp. 235 – 236 

4. Cakula. S. Studentu patstāvīgā darba organizācija Informācijas tehnoloăiju studiju 
programmā.//Studentu patstāvīgā darba organizācija studiju procesā. LR Izglītības un 
zinātnes ministrija. Vidzemes augstskola. 2006, 38-42 lpp. ISBN 9984-633-04-7 

5. S. Cakula. Informācijas tehnoloăijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu 
radošās pieredzes pilnveidošnas līdzeklis. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. 
Tēzes. Pedagoăija, Rīga. 2001,78.lpp.ISBN 9984-9542-0-X 

6. S. Cakula. Studiju efektivitātes paaugstināšana. //Augstskolu profesionālo programmu 
pasniegšanas metodika. Sociālo Tehnoloăiju Augstskola, Rīga. 2000,  8. – 11. lpp. 

7. S. Cakula. Informātika Valmieras rajonā.//  Skolotājs (Pieredze, Teorija, Prakse). 1999, 
Nr 3 (15)/99. 89.-91.lpp  

8. S. Cakula. The Internet in the Learning Process. Education and Research // Baltic IT 
Review(Official Journal of the Information Technology Committee of the Baltic Council 
of Ministers). 1999, NR 2 (13), p53 –54 

9. S. Cakula. New Technologies in Education:  The Internet in Schools.// Baltic IT 
Review(Official Journal of the Information Technology Committee of the Baltic Council 
of Ministers). 1998, NR 1 (8), p.30 –32 

Papildu 
inform ācija:dal ība 
profesionālās 
organizācijās 

1. LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas asociācija) no 
2002 

2. Latvijas Augstskolu profesoru asociācija (no 2002) 
3. IELA (The International E-Learning Association) 
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Papildu informācija: 
Organizatoriskā 
pieredze un dalība 
starptautiskos 
projektos. 
Kvalifikācijas celšana 
ārvalstu un Latvijas 
augstskolās vai 
zinātniskās pētniecības 
iestādēs. 
 

• IZM grants pētniecībai „E-apmācības attīstības modelis mūsdienu tehnoloăiju 
attīstības perspektīvā”2008 

• Dalība „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši 
multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim” 
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038, 2007.g 

• Projekta vadītāja „Informācijas Tehnoloăiju  profesionālā bakalaura programmas 
sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā”  Nr. 
2005/0134/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0046/0122 no 2005.gada 

• Dalība 6.ietvara projektā 6th Framework „SocSimNet” 2005.g. 
• Fullbright stipendija. Dalībnieki Vidzemes augstskola, Viskonsinas universitāte ASV. 

Pētījumi par e-learning. Sadarbības organizēšanas starp VIA un Viskonsinas 
universitāti. 2003.  

• Starptautiskā Latvijas – Zviedrijas sadarbības projekta (Vaxjo universitāte Zviedrijā, 
Zviedrijas izglītības ministrija, Vidzemes augstskola, Latvijas izglītības ministrija) 
skolotāju tālākizglītībā „Vērtības Baltijas jūras reăiona perspektīvā” vadības grupa. 
1999-2002.g 

• ZiemeĜvalstu atbalsta fonda stipendija. Dalībnieki Vidzemes augstskola, 
Lillehammeres universitāte Norvēăijā. Pētījumi disertācijai. Sadarbības organizēšanas 
starp VIA un Lillehammeres universitāti. 2001.gada februāris. 

• Comenius I projekts Network. Projekta koordinators 2005.g 
• Dalība ESF projektā „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču 

paaugstināšana atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām” Nr.2006/0094/ 
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094), 

• Dalība ESF projektā „DatorzinātĦu studiju programmu modernizēšana Latvijas 
Universitātē” Nr. 2005/0111/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0069/0063,  

• Dalība ESF projektā  “Profesionālās tālākizglītības kursa “Organizācijas brieduma 
modelis” metodisko materiālu izstrāde un aprobācija” Nr. 
2006/0019/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0094/0160, 

• Dalība ESF projektā  „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 
nozarēs” projekta „Inženieru apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD 
projektēšanas  

• programmām (IAP CAD)” Nr. 2006/0036/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0055/0199, 
• Leonardo da Vinči pasniedzēju mobilitātes projekts. Dalībnieki Vidzemes augstskola, 

Eiropas Savienības valstis, kas piedalās Leonardo da Vinči projektos. Sadarbības 
attīstība un IT programmu attīstības perspektīvas sadarbībā ar Siegenas universitāti 
Vācijā un Balea universitāti Spānijā. 2004.g. 

• Dalība 8 ESF zinātniskajos un akadēmiskajos projektos 
• 1999. gada maijs – Arhus universitāte Dānijā. ZiemeĜvalstu atbalsta fonda stipendija. 

Mācību grāmata „Būsim draugos ar datoru un Internet”, pētījumi disertācijai.   

• Piedalīšanās skolu starptautiskajā projektā I*EARN. Projektu veidošana. 
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Curriculum Vitae   
  

Personas dati  

Uzvārds / Vārds    Arnis Cīrulis 

Adrese „Jaunčakstes”, Valmieras pag., Valmieras raj., LV-4219 

Tālrunis 371-29187417   

E-pasts arnis@va.lv 

 
 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 01.02.1980 

Dzimums Vīrietis 
  

  

 

Darba pieredze 

 

  

Laika periods No 2003 

Profesija vai ieĦemamais 
amats Lektors, docents 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoăiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 2002 

Profesija vai ieĦemamais 
amats Asistents, galvenais datorspeciālists 

Galvenie pienākumi 
Laboratorijas darbu vadīšana. Vispārējā IT atbalsta sniegšana administrācijai un 
pasniedzējiem. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 2001 – 2002 

Profesija vai ieĦemamais 
amats Administrators, datortīklu un komunikāciju speciālists. 

Galvenie pienākumi 
Bezvadu tīklu instalēšana un testēšana. Maršrutētāju komplektācija un konfigurēšana. 
Tīkla uzraudzība un problēmu novēršana. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese SIA „LF Dati”, Bauskas 58, Rīga, Latvija 
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Nozare   IT 
 

Laika periods No 1999 - 2001 

Profesija vai ieĦemamais 
amats Datortīklu grupas vadītājs un komunikāciju speciālists. 

Galvenie pienākumi Plānot datu pārraides tīklu risinājumus. Organizēt tīklu instalēšanas darbus. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese SIA „Eddi”, Deglava 60, Rīga, Latvija 

Nozare  IT 
 

  

Izglītība 
 
 

  

Laika periods 2007 līdz šim brīdim 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

  
Doktorants 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes - 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. Informācijas tehnoloăiju fakultāte. 
Datorsistēmu katedra. 

Laika periods 2002-2004 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

 Sērija MDA Nr. 0814 
 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes DabaszinātĦu maăistra grāds datorzinātnēs 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. DatorzinātĦu nodaĜa. 

Laika periods 1998-2002 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija  Nr. 019175 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes DabaszinātĦu bakalaura grāds datorzinātnēs 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. DatorzinātĦu nodaĜa. 

  
  

Prasmes 
 

 
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   Teicami  Teicami  Labi  Labi  Labi 
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Krievu valoda   Labi  Vidēji  Vidēji  Vidēji  Vāji 

  

  

Sociālās prasmes Pedagoăiskais darbs. Studentu bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās diplomdarbu 
aizstāvēšanas komisijās. Pasniedzēja darbs. 

  

Organizatoriskas 
prasmes 

Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Atvērtā koda risinājumu prezentēšana starptautiskās konferencēs 
un izstādēs. 
SIA „Virtu ālās tehnoloăijas” valdes priekšsēdētājs. 
 

  

Tehniskas prasmes Datu pārraides tīklu plānošana, instalēšana un testēšana. Datoru un Interneta 
maršrutētāju komplektācija, instalēšana un konfigurēšana. Tīkla darbības uzraudzība, 
novērtēšana un problēmu novēršana. Signalizācijas sistēmu uzstādīšana un 
programmēšana. 

  

Datora lietošanas 
prasmes 

Operētājsistēmas Windows 2000/XP, Fedora, Ubuntu u.c. Linux distribūcijas. 
Programmēšanas vides Visual Basic, C++. E-pasta servera, web servera, failu 
servera, ugunsmūra konfigurēšana. MS Office, Open Office, Internet, grafikas 
apstrādes programmas (Adobe Photoshop, Corel Draw, Gimp).  
Virtuālās realitātes izmantošana izglītībā (Virtools, Maya) 

  

Vadītāja apliecība B un C1 kateogorija 
  

Papildu informācija  
Iegūtie sertifikāti 

IT jomā: 

32. Cisco Certified Network Associate. 
33. SIA „Mikrot īkls” Bezvadu sistēmu uzstādīšana un 

apkalpošana 
34. Microsoft Networking Essentials 
35. LexCom vītā pāra un optisko kabeĜu vispārēju - strukturētu 

datu un telekomunikāciju tīklu instalēšana 
36. 3Com Introduction to Networking 
37. Brainbench Computer Technician 
38. Brainbench Network Technician 
39. Brainbench Computer Electronics 
40. Brainbench IP Routing and Switching 
41. Brainbench TCP/IP Administration 
42. Linux Administration II 

Organizatoriskā 
pieredze un dalība 
starptautiskos 
projektos 
 

2005. g. aprīlis. Kursu vadīšana “International Competencies” projekta ietvaros 
FonDuLac tehniskajā koledžā Viskonsīnā, ASV par atvērtā koda risinājumu 
izmantošanu Baltijas valstīs. 
2007. g. Erasmus pasniedzēju mobilitātes ietvaros pasniegts kurss „Computer network 
administration” KauĦas Tehniskajā koledžā Lietuvā. 
2007-2008. g. Kursu izstrāde projekta „Informācijas Tehnoloăiju  profesionālā bakalaura 
programmas sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes Augstskolā” ietvaros. 
2008. g. Erasmus pasniedzēju mobilitātes ietvaros pasniegts kurss „E-mail server 
administration on Linux operating system” KauĦas Tehniskajā koledžā Lietuvā. 
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Piedalīšanās 
starptautiskajās 
konferencēs un 
semināros 

E. GINTERS, A. CIRULIS „VR SOLUTIONS USE IN TRAINING OF GLASS MELTING OVEN 
OPERATORS”. 10TH IFF SCIENCE DAYS, 4TH CONFERENCE "VIRTUAL REALITY AND AUGMENTED 
REALITY FOR ENGINEERING, TESTING AND OPERATION TECHNICAL SYSTEMS", ISBN-978-3-
8167-7383-2, MAGDEBURG, GERMANY, JUNE 27-28, 2007, PP 123-129. 
 
E. GINTERS, A. CIRULIS “VIRTUAL ENVIRONMENT USE IN E-LEARNING”. 6TH WSEAS 
INT. CONF. ON E-ACTIVITIES (E-LEARNING, E-COMMUNITIES, E-COMMERCE, E-
MANAGEMENT, E-MARKETING, E-GOVERNANCE, TELE-WORKING) (E-ACTIVITIES '07), ISBN 
978-960-6766-22-8, ISBN 978-960-6766-25-1,  TENERIFE, PUERTO DE LA CRUZ, DECEMBER 
14 – 16, 2007, PP 12 - 16. 
 
A. CIRULIS, E. GINTERS "GRAPHICAL OBJECTS’ VISUALIZATION METHODS AND CREATION OF A 
VIRTUAL ENVIRONMENT FOR TRAINING ON TECHNOLOGICAL PROCESSES CONTROL" 
/INTERNATIONAL ANNUAL PROCEEDINGS „ICTE IN REGIONAL DEVELOPMENT”, ISBN 9984-633-
09-8, VALMIERA: VIDZEME UNIVERSITY COLLEGE, SOCIOTECHNICAL SYSTEMS ENGINEERING 
INSTITUTE, 2008. 
 
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL REALITY „LAVAL VIRTUAL”. 2008.GADA 9.-13. 
APRIL. FRANCIJA. 
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E I R O P A S  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
F O R M Ā T S  

 

 
PERSONAS 

INFORMĀCIJA 
 

Vārds, uzvārds  Vija Daukšte 
Adrese  Upesciema iela 24 dz. 2, Rīga LV - 1024 
Tālrunis  Fiksētais: 64207230 Mobilais: 26173300 
E-pasts  Vija.Daukste@va.lv 

 

Nacionalitāte  Latviete 
 

Dzimšanas dati  15.12.1950. 
 
 

DARBA PIEREDZE 
  

• Laiks (no – līdz)  2007 – līdz šim brīdim 
• Darba vietas 

nosaukums un adrese 
 LR RAPLM Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013.gadam ekspertu grupa Izglītots un 

radošs cilvēks 
• Biznesa veids vai 

nozare 
 Reăionālā attīstība, augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Ekspertu darba grupas locekle 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Piedalīšanās darba grupas sanāksmēs, viedokĜu gatavošana  

   
• Laiks (no – līdz)  2007 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Latvijas Universitāte, Sociālo un politisko pētījumu institūts 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Sociālo zinātĦu pētījumi  

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Pārskats par tautas attīstību 2006/2007 - līdzautore 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 NodaĜas izstrādes zinātniskā vadība  

   
• Laiks (no – līdz)  2007 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vīnes universitāte 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Viesprofesore  

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Lekciju kursa Ievads Latvijas vēsturē, kultūrā un latviešu valodā nolasīšana  

   
• Laiks (no – līdz)  2007 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Klāgenfurtes universitāte 
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• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Viesprofesore 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Lekciju kursa Ievads Baltijas vēsturē līdz 1.Pasaules karam  nolasīšana  

   
• Laiks (no – līdz)  2007 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Letonikas II kongress 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Zinātne  

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Apakšsekcijas Nacionālās identitātes un valstiskuma idejas formēšanās vēsturiskie un 
kultūrvēsturiskie aspekti Latvijas vēsturē vadītāja 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Apakšsekcijas organizācija un vadība 

• Laiks (no – līdz)  2007 līdz šim brīdim 
• Darba vietas 

nosaukums un adrese 
 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Asociētā profesore 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Lekciju lasīšana, semināru darbu vadība, maăistra darbu vadība, u.c.  

   
• Laiks (no – līdz)  2006 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Akadēmiskā darba eksperte  projektā E – studiju risinājumi profesionālās 
tālākizglītības IT programmas moduĜu izstrādei un aprobācijai (MULTIMOD) 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Tālākizglītības studiju programmu izstrāde e – formā  

   
• Laiks (no – līdz)  2006 - 2007 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Lektore LR Ārlietu ministrijas darbinieku apmācības projektā 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Lekciju kursa Eiropas identitāte vēsturiskā aspektā nolasīšana  

   
• Laiks (no – līdz)  2006 - 2007 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Augstākās izglītības likumprojekta izstrādes IZM darba grupas locekle  

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Darbs Augstākās izglītības likumprojekta izstrādes IZM darba grupā 

   
• Laiks (no – līdz)  2006  
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• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Lektore Leonardo da Vinči projektā Kultūru daudzveidība 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Lekciju kursa Starpkultūru komunikācija nolasīšana  

   
• Laiks (no – līdz)  2006 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vīnes Universitāte 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Vieslektore 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Lekciju kurss Baltijas vēsture līdz Pirmajam pasaules karam Eiropas un Krievijas 
vēstures kontekstā   

   
• Laiks (no – līdz)  2005 līdz šim brīdim 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Latvijas Rektoru padome 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Padomes locekle 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Līdzdalība Rektoru padomes sēdēs un viedokĜu formulēšana  

   
• Laiks (no – līdz)  2005 – līdz šim brīdim 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Rektore 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Augstskolas stratēăiskā vadība 

   
• Laiks (no – līdz)  2005 - 2007 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Rīgas StradiĦa universitāte 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Bakalaura studiju programmas Politoloăija valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Valsts eksāmenu komisijas darbības organizācija un vadība 

   
   
   

• Laiks (no – līdz)  2005  
• Darba vietas 

nosaukums un adrese 
 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Zinātne 

• Nodarbošanās vai  6. Baltijas studiju konference  Eiropā  Baltijas ceĜš Eiropā. Revolūcija un evolūcija 



 70 

amats organizācijas komitejas priekšsēdētāja  
• Galvenās aktivitātes 

un atbildības 
 Konferences organizācijas vadība  

   
• Laiks (no – līdz)  2005 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Lektore projektā Trīs stīgas Vidzemē – tūrisma produktu virzība atbilstoši mūsdienu 
tirgus prasībām  

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Lekciju kursa Starpkultūru komunikācija sagatavošana un nolasīšana  

   
• Laiks (no – līdz)  2005 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Lektore projektā Trīs stīgas Vidzemē – kā sākt darbošanos tūrisma biznesā  

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Lekciju kursa Starpkultūru komunikācija sagatavošana un nolasīšana  

   
• Laiks (no – līdz)  2005 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Lektore projektā Trīs stīgas Vidzemē – tūrisms – daudzu pašvaldību prioritāte 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Lekciju kursa Starpkultūru komunikācija sagatavošana un nolasīšana  

   
• Laiks (no – līdz)  2004 – 2006  

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Konsultante Leonardo da Vinči projektā Competence Network for Introduction of 
Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social Systems Simulation and 
Reserach 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Studiju programmas noformēšana saskaĦā ar normatīvajiem dokumentiem  

 
• Laiks (no – līdz)  2003 – 2005 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Prorektore akadēmiskajā darbā, pilda rektora pienākumus 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Akadēmiskā un zinātniskā darba stratēăiskā vadība, augstskolas stratēăiskā vadība 

 
• Laiks (no – līdz)  2003 – līdz šim brīdim 

• Darba vietas  Vidzemes augstskola 
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nosaukums un adrese 
• Biznesa veids vai 

nozare 
 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Asociētā profesore 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Studiju kursi Eiropas vēsturē, starpkultūru komunikācijā bakalura un maăistra studiju 
programmās 

 
• Laiks (no – līdz)  1976 – 2006 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Vecākā pasniedzēja, docente, prodekāne, dekāne, senatore, studiju programmas 
direktore 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Akadēmiskais darbs (lekciju kursi Eiropas un Latvijas politiskajā 
vēsturē, Krievijas vēsturē, Bizantijas vēsturē studentu zinātniski 
pētnieciskā darba vadība, zinātniskas publikācijas par tēmu 
19.gs. skolu politika, zinātnisku rakstu un disertāciju 
recenzēšana, zinātniskas konferences), fakultātes stratēăiskā 
vadība, augstākās izglītības normatīvo dokumentu izstrāde, 
studiju programmu izstrāde (Vēsture, Tūristu gids), darbs pie 
pasaules vēstures mācību grāmatas ăimnāzijām 

   
• Laiks (no – līdz)  1999 – 2000 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Ventspils novadpētniecības un mākslas muzejs 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Muzeoloăija 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Direktora vietniece zinātniskajā darbā 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Muzeja zinātniskā darba organizācija un vadība 

   
• Laiks (no – līdz)  1974 – 1976 

• Darba vietas 
nosaukums un adrese 

 Rīgas 5.vidusskola 

• Biznesa veids vai 
nozare 

 Vidējā izglītība 

• Nodarbošanās vai 
amats 

 Skolotāja 

• Galvenās aktivitātes 
un atbildības 

 Vēstures priekšmeta pasniegšana un klases audzināšana 

   
 

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA 
 

• Laiks (no – līdz)  2008 
• izglītības organizācijas 

nosaukums  
 Klāgenfurtes universitāte 

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas 

 Augstskolu vadības pieredzes apguve Socrates Erasmus mobilitātes programmas 
ietvaros 

   

• Laiks (no – līdz)  2007 
• izglītības organizācijas 

nosaukums  
 Vīnes universitāte 
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• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas 

 Studiju procesa organizācijas un vadības pieredzes studijas  

   
• Laiks (no – līdz)  2000 

• izglītības organizācijas 
nosaukums  

 Rostokas universitāte, Vācija 

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas 

 Materiālu vākšana un apkopošana un studiju kursu izstrāde Eiropas viduslaiku vēsturē 

   
• Laiks (no – līdz)  1993 

• izglītības organizācijas 
nosaukums  

 Latvijas ZinātĦu akadēmija, Vēstures institūta Vispārējās vēstures zinātniskā padome 

• SaĦemtās 
kvalifikācijas 
nosaukums 

 Piešėirts doktora grāds vēstures zinātnē, disertācijas tēma: Baltijas muižniecības skolu 
un izglītības politika Vidzemē un Kurzemē 19.gs. 30-60 gadi 

   
• Laiks (no – līdz)  1992 

• izglītības organizācijas 
nosaukums  

 J. Gūtenberga universitāte Maincā, Getingenas universitāte, ZiemeĜaustrumu vācu 
kultūras un pētniecības institūts Lineburgā, Herdera institūts Marburgā, Vācija 

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas 

 Darbs arhīvos un bibliotēkās, zinātnisku publikāciju un lekciju kursu sagatavošana 

   
• Laiks (no – līdz)  1989 

• izglītības organizācijas 
nosaukums  

 Latvijas Universitāte  

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas 

 Disertācijas izstrāde 

• SaĦemtās 
kvalifikācijas 
nosaukums 

 Vēstures zinātĦu kandidāte 

 
• Laiks (no – līdz)  1978 – 1982 

• izglītības organizācijas 
nosaukums  

 Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultāte, 
aspirantūra 

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas 

 Doktora studijas 

 
• Laiks (no – līdz)  1969 – 1974 

• izglītības organizācijas 
nosaukums  

 Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures 
nodaĜa 

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas 

 Vēsture, kultūras vēsture, vēstures pasniegšanas metodika, izglītības vēsture, 
izglītības politika 

• SaĦemtās 
kvalifikācijas 
nosaukums 

 Vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja 

 
SPĒJAS UN KOMPETENCES 

Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav nepieciešams 
formāls sertifikāts vai diploms  
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Dzimtā valoda  Latviešu 
 

 Citas valodas 

Pašnovērtējums  
Izpratne 

Runāšana Rakstīšan
a 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
 

Vācu  
 C1 Profesionāls 

lietotājs 
C1 Profesionāls 

lietotājs 
B2 Pastāvīgs 

lietotājs 
B2 Pastāvīgs 

lietotājs 
B1 Pastāvīgs 

lietotājs 

 AngĜu 
 A2 Pamata 

lietotājs 
A2 Pamata lietotājs A1 Pamata lietotājs A1 Pamata 

lietotājs 
  

Krievu 
 C2 Profesionāls 

lietotājs 
C1 Profesionāls 

lietotājs 
B2 Pastāvīgs 

lietotājs 
B2 Pastāvīgs 

lietotājs 
C1 Profesionāls 

lietotājs 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 

SOCIĀLAS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

 Labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi, tolerance, kas iegūtas profesionālās 
studijās, dzīvojot un strādājot dažādu kultūru vidē 

 
ORGANIZATORISKĀS 

SPĒJAS UN 

KOMPETENCES  

 Vadītāja spējas 

 

TEHNISKĀS SPĒJAS 
UN KOMPETENCES 

 Labas iemaĦas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, PowerPoint) un 
Internetpārlūkprogrammām  

   

BRAUKŠANAS 
TIESĪBAS 

 B kategorijas vadītāja tiesības  
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Europass  
Curriculum 

Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / 
Vārds 

  Iveta Druva-Druvaskalne  

Adrese K.Valdemāra 3-12, Cēsis, Latvija 

Tālrunis 42 07348   

E-pasts iveta.druva-druvaskalne@va.lv 
 

 

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas 
datums 

09.02.1967 

  

Dzimums sieviete 
  

  

Darba 
pieredze 

 

  

Laika periods 2004-šobrīd 

Profesija vai 
ieĦemamais 

amats 

docente Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātē 

Galvenie 
pienākumi 

 Zinātniskā darbība, lekciju un nodarbību vadīšana. Studentu gada 
projektu, diplomdarbu, maăistra darbu vadīšana. 

Darba vietas 
nosaukums un 

adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 

Laika periods 2001.-2006. 

Profesija vai 
ieĦemamais 

amats 

Tūrisma organizācijas un vadības nodaĜas vadītāja (2001.-2005.),  
profesionālās bakalaura studiju programmas ”Tūrisma organizācija un vadība” direktore (2004.-
2006.) 

Galvenie 
pienākumi 

  NodaĜas attīstības plānošana, darba organizācija, nodaĜas budžeta 
pārraudzība. Studiju programmas administrēšana, akreditācijas procesa 
nodrošināšana. 

Darba vietas 
nosaukums un 

adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 

Laika periods 2001.-2005. 
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Profesija vai 
ieĦemamais 

amats 

Vidzemes Augstskolas senatore (2001.-2005), Vidzemes Augstskolas senāta sekretāre (2002-
2005), Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece (2002.-2004.)  

Galvenie 
pienākumi 

Senāta un senāta komisijas sēžu dokumentācijas sagatavošana, senāta dokumentu 
(t.sk.protokolu) aprites nodrošinājums.  

Darba vietas 
nosaukums un 

adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Izglītība 

Laika periods 1998.-2001. 

Profesija vai 
ieĦemamais 

amats 

Vidzemes Augstskolas Studiju informācijas centra vadītāja  

Galvenie 
pienākumi 

Studiju procesa nodrošinājums (nodarbību grafika izveide, studentu sekmju pārraudzība), 
iestājpārbaudījumu noteikumu izstrāde, organizēšana, reklāmas par studiju iespējām izstrāde 
(ViA dalība  izstādē ‘Skola”, informatīvās kampaĦas organizēšana), ViA pasākumu (izlaidumu 
u.c. organizēšana). 

Darba vietas 
nosaukums un 

adrese 

Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare    Izglītība 

Laika periods 1996.-1998. 

Profesija vai 
ieĦemamais 

amats 

Direktora vietniece mācību darbā  

Galvenie 
pienākumi 

Mācību procesa organizācija, skolas attīstības plānošana, dalība projektu izstrādē. 

Darba vietas 
nosaukums un 

adrese 

Cēsu rajona Liepas pamatskola, Liepa, Rūpnīcas iela 12, LV- 4128 

Nozare  Izglītības vadība 

Laika periods   1990-1998 

Profesija vai 
ieĦemamais 

amats 

 Skolotāja ăeogrāfij ā (1990.-1998.) un biznesa ekonomiskajos pamatos 
(1995-1997), sportā (1991.-1993.) 

Galvenie 
pienākumi 

 Stundu vadīšana, ārpusstundu orientēšanās sporta pulciĦa vadīšana. 

Darba vietas 
nosaukums un 

adrese 

 Liepas pamatskola, Rūpnīcas 12, LV 4128 

Nozare  Izglītība 
  

Izglītība  
  

Laika periods 01.10.2002-šobrīd 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 
nosaukums  

 

Galvenie mācību 
priekšmeti  

Doktorantūra 
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Izglītības iestādes 
nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Ăeogrāfijas un zemes zinātĦu fakultāte 

Laika periods 01.10.1994. līdz 31.05. 1995. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 
nosaukums  

 Ăeogrāfijas maăistrs Diploma Nr. 001052 

Galvenie mācību 
priekšmeti /  

Maăistrantūra  

Izglītības iestādes 
nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Ăeogrāfijas un zemes zinātĦu fakultāte 

Laika periods 01.09.1985. līdz 22.06.1990. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 
nosaukums  

 Ăeogrāfs, pasniedzējs Diploma Nr. 981320 
 

Galvenie mācību 
priekšmeti  

Pamatstudijas  

Izglītības iestādes 
nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Ăeogrāfijas fakultāte 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis 
(*) 

 Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   C1  C1  B2  B1  B1 

Krievu valoda   C2  C2  C1  C1  C1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Sociālās 
prasmes 

Dalība starptautiskos un vietējos projektos, darba grupās, projektu 
vadīšana.  
2006.gads. ESF Tālākizglītības iespēju paplašināšana e-vidē Vidzemes 
reăiona tūrisma nozarē nodarbinātajiem projekta dalībniece. 
 
2006.gads. INTERREG III B  projekta „Vīlandes un Limbažu pārrobežu tūrisma sadarbība dabas 
tūrisma un Hanzas savienības ietvaros Limbažu pilsētas un Limbažu pagasta tūrismu resursu 
analīzes un tūrisma attīstības stratēăijas izstrādes darba grupas eksperte, Vidzemes Augstskolas 
pārstāve. 
 
2005.gads. Vidzemes Augstskolas un Vidzemes Attīstības aăentūras 
projekts “Trīs stīgas” „Tūrisma sektoru uzĦēmēju, pašvaldību tūrisma 
speciālistu un tūrisma informācijas darbinieku apmācība” – tūrisma 
apmācību programmas pasniedzēja. 
 
2004.gads. ES Phare projekta “Baltic Welcome Centers” Cēsu iedzīvotāju un viesu tūrisma 
pakalpojumu kvalitātes aptaujas eksperte, Vidzemes Augstskolas pārstāve. 
 
2004.gads –šobrīd UNDP projekta „Bioloăiskās daudzveidības 
aizsardzība ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervātā” vadības grupas locekle 
(LR Vides ministrijas rīk.Nr.388, 07.12.2004). 
 
2002.-2003. Leonardo da Vinci programmas (asociācija "Lauku ceĜotājs", Vācijas, Spānijas, 
Igaunijas lauku tūrisma asociācijas, ViA) projekta „Kvalitāte lauku tūrismā" koordinēšana. 

  

Organizatoriska
s prasmes 

2008. dalība 2.starptautiskās ViA un ZBR konferences” Teritorijas 
plānošana un bioloăiskā daudzveidība" organizēšanā. 
2005. –šobrīd Vidzemes Augstskolas TOV nodaĜas koordinatore 
Starptautiskajā Tūrisma un atpūtas izglītības asociācijā (The Association 
for Tourism and Leisure Education, ATLAS). 
2002.-2005. Vidzemes Augstskolas TOV nodaĜas koordinatore K.Barona 
mobilitātes programmā 
2002.-2004. Vidzemes Augstskolas pārstāve Vidzemes Tūrisma 
asociācijas valdē. 

Tehniskas 
prasmes 

  
E -vides Dokeos sistēmas lietotāja.  

Datora 
lietošanas 
prasmes 
Vadītāja 
apliecība 

MS Office, Open Office, Internet, Web izstrādes pamati. 

B kategorija 

Papildu 
inform ācija

 

Sk. nākamajā lpp. 
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Publikācijas 
 

 
 

1. Druva-Druvaskalne I. 29.01.2008. Zemes izmantošanas un 
tūrisma attīstības savstarpējā mijiedarb ība ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervātā. Kopsavilkums publicēts krājumā „LU 
66.zinātniskās konferences Ăeogrāfija, ăeoloăija, vides zinātne. 
Referātu tēzes”, LU Akadēmiskais apgāds, ISBN 9984-802-33-7., 
223-226.lpp. 

2. Druva-Druvaskalne I., LīviĦa A. 2007. Sustainable tourism 
development: Lake Burtnieks as destination or part of 
tourism.// Handbook of Lakes and Reservoirs a Sustainable Vision 
of Tourism. Volume 1 (ISBN: 978-963-87229-3-5). Karoly Robert 
College, Gyongyos, Hungary. 2007. pp.46.-56. 

3. Druva-Druvaskalne, I., LīviĦa, A. 2008. Assesment of 
environmental aspects in rural tourism in two areas of the 
Borth Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia. In: Economic, social 
and cultural aspects in biodiversity conservation (eds: Opermanis, 
O., Whitelaw, G.). Press of the University of Latvia. Pp. 19-30. 

4. Druva-Druvaskalne I., LīviĦa A. 2007. Culture Heritage as Part of 
Sustainable Tourism: The Case of North Vidzeme Biosphere 
Reserve, Latvia.// Conference Proceedings Researching Destination 
Management, Policy and Planning: Linking Culture, Heritage and 
Tourism (ISBN: 978-0-9555017-3-9). Leeds Metropolitian University, 
United Kingdom.2007. (CD formātā) 

5. Druva-Druvaskalne, I., LīviĦa, A. 2008. Sustainable Tourism 
Development On the basis of Cultural heritage in North Vidzeme 
Biosphere Reserve, Latvia . Proceedings of the WSEAS International 
Conference on Cultural Heritage and Tourism (eds: Gekas V., 
Mastorakis N.E., Stamatiou). Published by WSEAS Press. Pp.119-125

6. Druva –Druvaskalne I. 2007. Tūrisms laukos un aizsargājamās 
dabas teritorijās: izpratnes un definīcijas. Ăeogrāfija, 
Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes Rīga, Latvijas 
Universitāte 2007. 223.-226. lpp. ISBN 9984-802-33-7. 

7. Druva –Druvaskalne I., SmaĜinskis J. 2006. Perspectives of Web 
page and e-mail usage in rural tourism accommodation places 
in the Latvian countryside. ViA annual proccedings of Vidzeme 
University College ”ICTE in Regional Development”. pp. 93.-
103. ISBN 9984-633-03-9 

8. Druva -Druvaskalne, Ābols I.,ŠĜara A. 2006. Latvia Tourism: 

Decisive Factors and Tourism Development//Tourism in the New 
Europe. The Challenges and Opportunities of EU Enlargement. 
Ed. Hall D., Smith M., Marciszweska B. –CABI International, 
pp.170-182 ISBN: 1845931173 

9. Druva-Druvaskalne I., ŠĜara A. 2006. Tourism challenges in the 
Baltic States since EU enlargement. Publikācija 46.Eiropas 
Reăionālo ZinātĦu asociācijas kongresa CD, Internetā RePec datu 
bāzē www.ersa.org., kopsavilkums apkopots Book of Abstracts p. 
259. 

10. Ābols I., Druva-Druvaskalne I., Šteina M. 2004. Kru īzu tūrisms 
– ăeogrāfiskā redzesloka paplašinātājs. III. Latvijas ăeogrāfijas 
kongress. Latvijas ăeogrāfija Eiropas dimensijās.Rīga,  Latvijas 
Universitāte,  71. -73. lpp  

11. Buile N., Druva-Druvaskalne I. 2000., 2002. Āzijas un Eiropas 
ăeogrāfija 8.klasei. Mācību grāmata. Rīga, Zvaigzne ABC, 168 
lpp. ISBN 9984-17-849-8 (latv.val.) , ISBN 9948-22-553-4 
(krievu val. 2002.g.) 

12. Druva-Druvaskalne I. 1996. ZiemeĜvalstis. Lasāmā grāmata 
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Stipendijas, 
stažēšanās, 
uzstāšanās 
konferencēs 
 

• 23-29.09.2008. Dalība un uzstāšanās ar referātu 17.ZiemeĜvalstu tūrisma pētniecības simpozijā 
ar referātu „Biosphere Reserve as tourism attraction place  in region: The case of North 
Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia” Lillehamerē, Norvēăijā. Dalība un uzstāšanās ar 
ziĦojumu doktorantu skolā „ Developing Sustainable and Attractive Destinations in 
Contemporary Tourism – Improving our Theoretical Foundations”. 

 

• 29.01.2008. Dalība un uzstāšanās ar referātu „Zemes izmantošanas un 
tūrisma attīstības savstarpējā mijiedarb ība ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervātā”   66.LU zinātniskā konferencē Rīgā, ĂZZF Vides 
zinātnes jauno pētnieku sekcijā.  

 
• 13.-15.07.2007. Dalība un uzstāšanās ar ziĦojumu: „Lake Burtnieks as 

destination or part of tourism activities in Latvia” 3.Starptautiskā 
Ezeru tūrisma konferencē ”Ezeri un ūdenskrātuves: tūrisma ilgtspējīga 
vīzija” (3rd International Lake Tourism Conference “Lakes and 
Reservoirs: A Sustainable Vision of Tourism”) ĂeĦăeša, Ungārija. 

 
• 24.–25.09.2007. Dalība un uzstāšanās ar ziĦojumu: „Culture heritage 

as part of sustainable tourism: The case of North Vidzeme 
Biosphere Reserve, Latvia”. starptautiskā konferencē Conference  
Researching Destination Management, Policy and Planning: Linking 
Culture, Heritage and Tourism, Riga, Latvia.  

 
• 2007. Leonardo da Vinci pieredzes apmaiĦas mobilitātes stipendija 

projektā “Putnu vērošanas  kā tūrisma produkts, kas veicina reăionālo 
attīstību” Fēru salu Tūrisma padomē.  

 
•••• 2006. Socrates/Erasmus docētāju mobilitātes stipendija un stažēšanās 

Joensu Universitātes Savonlinnas Tūrisma Studiju departamentā 
Somijā. 

 
•••• 2002. G.Ekerta stipendija un stažēšanās G.Ekerta Starptautiskajā 

mācību līdzekĜu institūtā Braunšveigā Vācijā. 
 
•••• 1999. Stažēšanās Lillehammeras Augstskolā Norvēăijā. 
 
•••• 1995. ZiemeĜvalstu Kultūras fonda stipendija grāmatas „ZiemeĜvalstis” 

izdošanai. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Inese Ebele  

Adrese Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Tālrunis Mobilais tālrunis +37129466525  

E-pasts Inese.ebele@va.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 11.08.80 

Dzimums Siev. 

Darba pieredze  

Laika periods No 2006 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Tūrisma organizācijas un vadības profesionālās bakalaura programmas direktore 

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Ekonomika/Tūrisms 
 

Laika periods No 2005 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

lektore 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoăiskais darbs 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Ekonomika/Tūrisms 
 

Laika periods No 2004 -2006 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

izglītības metodiėe 

Galvenie pienākumi Projektu vadība un sadarbības tīkla veidošana 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoăijas fakultāte, 
Psiholoăiskās konsultēšanas centrs, Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV – 1007, Latvija 

Nozare  Psiholoăija 
 

Laika periods No 2004 - 2005 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

vieslektore 

Galvenie pienākumi Lekciju pasniegšana 
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Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Ekonomika/Tūrisms 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

projektu vadītāja 

Galvenie pienākumi Absolventu projekta vadītāja, dalība  citos mārketinga un sabiedrisko attiecību 
projektos, raksti žurnālam „B formāts” 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Biznesa augstskola „Turība”, Attīstības daĜa, Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, Latvija 

Nozare   Mārketings 

Laika periods 2003 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

prakse 

Galvenie pienākumi Fonda darbības finanšu analīzes veikšana 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Latvijas Dabas fonds, RaiĦa bulv. 31-6,  Rīga, LV – 1050, Latvija 

Nozare   Finanses 

 

Laika periods 

  2001-2002 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Psihologa asistente vidusskolas līderu apmācības programmā 

Galvenie pienākumi  Semināru vadīšana 
Darba vietas nosaukums 

un adrese 
 Rīgas Atkarības profilakses centrs Brīvības gatve 266, Rīga, LV-
1006, Latvija 

Nozare   Psiholoăija 
 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

prakse 

Galvenie pienākumi   informatīvo materiālu sagatavošana, labdarības akcijas   
organizēšana un  koordinēšana 

Darba vietas nosaukums 
un adrese 

Rīgas Lutera draudze, INFO grupa, Indriėa iela 8, Rīga, LV-1004, Latvija 

Nozare  Sabiedriskās attiecības 
 

Laika periods  2000 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

 prakse 

Galvenie pienākumi  informācijas vākšana, ziĦu veidošana, interviju sagatavošana 
Darba vietas nosaukums 

un adrese 
 Latvijas Radio, ZiĦu dienests, Doma laukums 8, Rīga, LV - 1505, Latvija   

Nozare  Žurnālistika 

Laika periods 1999 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

prakse 
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Galvenie pienākumi tirgus izpēte 
Darba vietas nosaukums 

un adrese 
Lateko Banka, Mārketinga un reăionālās attīstības  pārvalde, E. 
Birznieka-Upīša iela 21, Rīga, LV-1011, Latvija 

Nozare  Finanses/Mārketings 

Izglītība  
 

Laika periods 2003-2005 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

  Sociālo zinātĦu maăistra grāds vadībzinātnē 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Maăistratūra. Tirgvedības pētīšana. 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Tirgvedības un kvalitātes 
vadības institūts 

Laika periods 1998-2003 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

  Augstākās profesionālās izglītības diploms- ekonomista-finanšu menedžera kvalifikācija 
 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Finanšu vadība 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

  Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Finanšu institūts 

Laika periods 1998-2002 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

 Augstākās profesionālās izglītības diploms - sabiedrisko attiecību speciālista kvalifikācija 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Sabiedriskās attiecības, Biznesa vadība 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Vidzemes Augstskola Komunikāciju un sabiedrisko attiecību  nodaĜa  

  

 

Prasmes 

 
 

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   B2  C1  B1  B1  B1 

Krievu valoda   B2  B2  B1  A2  A2 

Franču valoda   A1  A1  A1  A1  A1 

Vācu valoda   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Sociālās prasmes Dalība projektos, projektu vadīšana. 

Pasniedzēja darbs. Studentu zinātnisko darbu vadīšana, piedalīšanās gada projektu 
aizstāvēšanas komisijās. 
 

Organizatoriskas 
prasmes 

   Vidzemes augstskolas Revīzijas komisijas locekle 
   Mārupītes Valdorfa bērnudārza atbalsta biedrība padomes locekle 

Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
 

Datora lietošanas 
prasmes 

MS Office, Open Office, Internet, SPSS 

Vadītāja apliecība  AV 57568, B kateogorija 

Organizatoriskā 
pieredze un dalība 
starptautiskos 
projektos 
 

1. 2005.gads ESF projekts „Psiholoăiskās konsultēšanas prakse RPIVA 
augstākās profesionālās izglītības programmā „Psihologa asistents”” 

 2.  2006.gads Limbažu pilsētas domes un Baltijas Jūras reăiona 
INTERREG III B         projekts „Vīlandes un Limbažu pārrobežu 
tūrisma sadarbība dabas tūrisma un Hanzas savienības ietvaros”. 
Tūrisma resursu izpētes, tūrisma attīstības stratēăijas un tūrisma   
mārketinga stratēăijas izstrādes projekta vadītāja. 
3.No 2005.gada 6th Framework SocSimNet dalībnieks. 
4. 2006.-2007.gads ESF projekts “Tālākizglītības iespēju paplašināšana e-vidē 
Vidzemes reăiona tūrisma nozarē nodarbinātajiem” 
5. 2007.gada maijs Leonardo da Vinci pieredzes apmaiĦas projekts “Pieredzes 
apmaiĦa putnu vērošanas tūrismā kā viens no līdzsvarotas reăionālās attīstības 
elementiem” 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Goldmane Gunda 
Adrese Vagonu 33 – 11, LV-1009, Rīga, Latvija 

Tālrunis 67722722 Mobilais tālrunis: 26452055 

E-pasts goldmanne@gmail.com  

  

Pilsonība Latviešu 

  

Dzimšanas datums 23.10.1985. 

  
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 02.04.2007 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Tulks, tulkotāja 

Galvenie pienākumi Rakstiska, mutiska tulkošana (spāĦu – angĜu – latviešu), koordinēšana, 
administrēšana, dokumentācijas veidošana un kārtošana. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Iberdrola Ingenieria y Construccion, S.A. filiāle Latvijā, TEC-2, Granīta iela, Rīgas 
rajons, Salaspils novads, Acone, LV-2119 

Nozare Enerăētika 

 
Laika periods 

 
12.2006 – 08.2007 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

SpāĦu valodas pasniedzēja 

Galvenie pienākumi SpāĦu valodas kursi grupām 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

IC Durbe, Brīvības 93 -2-3, Rīga, LV-1001 

Nozare Izglītība 

 
Laika periods 

 
 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Muzeja speciāliste 

Galvenie pienākumi Kartotēkas veidošana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Porcelāna muzejs, Kalēju iela 9-11, Rīga, LV-1050 

Nozare Muzeoloăija 
  

Izglītība  
  

Laika periods No 2007 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Kultūras teorija 
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Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Kultūras akadēmija 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

Maăistra grāds 

Laika periods 02.2006 – 07.2006 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Filozofija, literatūra, LatīĦamerikas studijas 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Universidad de Alcalá de Henares (Spānija), Erasmus apmaiĦas studiju programma 

Laika periods 2003 - 2007 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

Humanitāro zinātĦu bakalaurs mākslās 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Starpkultūru sakari Latvija - Spānija 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Kultūras akadēmija 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

Bakalaura grāds 

Laika periods 2000 – 2003 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

Vidējā profesionālā muzikālā izglītība (nepabeigta) 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Koka pūšaminstrumentu nodaĜa 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Alfrēda KalniĦa Cēsu mūzikas koledža 

Laika periods 1993 – 1999 

Galvenie mācību priekšmeti 
/ iegūtās profesionālās 

prasmes 

Koka pūšaminstrumentu nodaĜa 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Alfrēda KalniĦa Cēsu Bērnu mūzikas skola 

Laika periods 1991 – 2003 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 
Piešėirtā kvalifikācija 

Vidējā izglītība 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Cēsu pilsētas ăimnāzija (tagad Cēsu Valsts ăimnāzija) 

  

Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 
  

Cita(s) valoda(s) AngĜu, spāĦu, krievu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu   C1  C1  C1  C1  C1 

SpāĦu   C1  C1  C1  C1  C1 
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Krievu   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

  

  

Datora lietošanas 
prasmes 

Microsoft Office 1997 – 2003, XP, 2007 

  

  

  

  

Papildu informācija Atsauksmes: Guna Lietaviete („IC Durbe”, metodiskā darba vadītāja, 29101643) 
  

 
 

 
Paraksts: 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Gr īnfelde Ilze 

Adrese Rūpniecības  34 -28 

Tālrunis + 371 29213422   

E-pasts Ilze.grinfelde@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas  
  

Dzimšanas datums 30/11/1978 
  

Dzimums Sieviete 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2001. gada novembris  līdz šim laikam 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Lekciju sagatavošana un vadīšana kursos: Tūrisma  Projektu vadība, 
Aktīvais Tūrisms un tā vadība, Lauku tūrisms (latv.val.) Baltic 
Tourism Product, Introduction in Latvian Entrepreneurship, Project 
Management (angĜu val.) 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

Nozare Tūrisms 

Laika periods 2001.gada janvāris līdz šim laikam 

Profesija vai ieĦemamais amats Projektu vadītāja, Organizāciju un uzĦēmumu attīstības un komandas veidošanas 
programmu vadītāja 

Galvenie pienākumi  Lielo, korporatīvo projektu vadīšana, uzĦēmuma attīstība un 
mārketings; Organizāciju un uzĦēmumu attīstības un komandas 
veidošanas programmu vadīšana, komandas veidošanas produkta 
attīstība  

Darba vietas nosaukums un adrese SIA “Eži Pasākumu aăentūra”, Kr. Valdemāra iela 1, Valmiera 

Nozare Tūrisms  

Laika periods 2001. g. septembris līdz šim laikam 

Profesija vai ieĦemamais amats Vieslektore 

Galvenie pienākumi Lekciju sagatavošana un vadīšana kursos: Maršrutu izstrāde, 
Tūrisma uzĦēmējdarbības pamati, Projektu menedžments 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Kultūras koledža, BruĦinieku iela 57, Rīga 

Nozare Tūrisms 
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Izglītība  
 

  

Laika periods 2001. – 2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātĦu maăistra grāds Sabiedrības vadībā 
(Mg.soc.sc)(Diploms) 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Publiskās tiesības, Politiskās sistēmas, Makroekonomika, Pašvaldību teorija, Valsts 
pārvalde, Ētika, Socioekonomiskā prognozēšana, Projektu vadība, Organizāciju 
vadības teorija, Budžets un Finanses 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, VadībzinātĦu fakultāte, Sabiedrības vadības 
katedra 

Laika periods 1997. – 2001. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Augstākā profesionālā izglītība (tūrisma nozares uzĦēmuma 
vadītāja augstākā profesionālā kvalifikācija) (Diploms) 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 Tūrisma noteicošie faktori, Tūrisma reăionālā plānošana, Lauku tūrisms, Viesmīlība, 
Tūrisma produkts, Mārketings, Tūrisma statistika un metodoloăija, Tūrisma projektu 
vadība, Finanšu un vadības grāmatvedība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vidzemes augstskola, Tūrisma organizācija un vadība 

Papildus izglītība  

Laika periods 2006. gada novembris 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 
Starptautiskā “Train the Trainer programma”  pieredzes izglītības programmu vadīšanā 
(Sertifikāts) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Outward Bound, Pieredzes izglītības organizācija 
  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas AngĜu, krievu, spāĦu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rak
stīš
ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   C1  C1  C1  C1  
B
2 

Krievu valoda   C1  C1  B2  B2  
B
2 

SpāĦu valoda   B2  B2  B2  B2  
B
2 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Prasme kontaktēties ar cilvēkiem, vadīt grupu un strādāt 
grupā 

  

Organizatoriskas prasmes Pieredze projektu vadīšanā 
  

Tehniskas prasmes  
  

Datora lietošanas prasmes Word, Excel, SPSS, Dreamweaver, HTML, MS DOS, 
UNIX, LINUX, GIMP, Corel  
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Citas prasmes  
  

Vadītāja apliecība B kategorijas autovadītāja apliecība  
  

Papildu informācija  
(Publikācijas, piemēram) 

 

 

Organizatoriskā pieredze un dalība starptautiskos projektos 

2001 Velovasara Vidzemē Vadītāja 

2002 Velovasara Vidzemē Vadītāja 

2003 High Quality Tourism 2 (Cēsu pilsētas dome)  Eksperte 

2003-2004 Vienota izpratne par lauku tūrisma kvalitāti Eiropā (Lauku 
ceĜotajs) 

Eksperte 

2003 - 2005  “E-trainer” (EU Interreg III A Southern Finland 
Coastal Zone programme) (Porvoo koledža) 

Eksperte 

2005 “Tr īs stīgas Vidzemē” (Phare) Lektore 

2006 “LIMBAŽU PILS ĒTAS UN LIMBAŽU 
PAGASTA TŪRISMA RESURSU ANALĪZE UN 
TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĂIJA” 
(INTERREG III B  projekta „Vīlandes un Limbažu 
pārrobežu tūrisma sadarbība dabas tūrisma un 
Hanzas savienības ietvaros”) 

Eksperte 

2007 "Jauna tūrisma galamērėa radīšana, apvienojot 
Latgales un Rytu Aukstaitija pierobežas reăionu 
piedāvājumu" (Creating New Tourist Destination 
By Joining Two Border Regions in Latgale-Rytu 
Aukstaitija) (INTERREG IIIA projekta SII-050) 

Eksperte 

2007 Tālākizglītības iespēju paplašināšana e-vidē 
Vidzemes reăiona tūrisma nozarē nodarbinātajiem 
(ESF, Id.Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/ APK/3.2.4.2./ 
0065/0122) 

Lektore 

2008 „Darbosimies kopā”, (Biedrība „ZiemeĜgauja”, 
ĪUMSIL, NR. 09-02, 2/2007-19) 

Lektore 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Hodireva Vija 

Adrese Kalngales iela 1-17, Rīga, LV 1015 

Tālrunis 29112907   

E-pasts vhodirev@lanet.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 29.09.1952 
  

Dzimums Siev. 
  

  

Darba pieredze  

Laika periods 2007. / 2008. ak.g.  

Profesija vai ieĦemamais amats viesdocente 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras Augstskola 

Nozare  
  

Laika periods Kopš 1991. gada  

Profesija vai ieĦemamais amats pasniedzēja, kopš 1999. gada – docente 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese LU Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultāte 

Nozare  

Laika periods Kopš 1992. gada  
 

Profesija vai ieĦemamais amats Latvijas Universitātes ZTVM Ăeoloăijas muzeja krājuma glabātāja un kopš 1998.gada - 
vadītāja 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese  

Nozare  

Laika periods Kopš 1998. gada 
 

Profesija vai ieĦemamais amats Pētniece, vadošā pētniece 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese LU Ăeoloăijas institūts 

Nozare  

Laika periods 1989.g. - 1992.g 
 

Profesija vai ieĦemamais amats jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 
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Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Ăeoloăijas nodaĜa 

Nozare  

Laika periods 1980.g. - 1987.g.  
 

Profesija vai ieĦemamais amats inženiere, vecākā inženiere, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese Vissavienības jūras ăeoloăijas un ăeofizikas zinātniskās pētniecības institūts 

Nozare  

Laika periods 1977.g. - 1980.g.  
 

Profesija vai ieĦemamais amats ăeoloăe 
Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas PSR Ăeoloăijas pārvaldes Kompleksās ăeoloăiskās izpētes 
ekspedīcija 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1971 - 1977 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms (ar izcilību) 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Sanktpēterburgas Valsts universitātes Ăeoloăijas fakultāte           

Laika periods 1994  
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Ăeogrāfijas fakultāte. Ăeoloăijas maăistra grāds 

Laika periods 1995-1997  
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Ăeogrāfijas fakultāte. Ăeoloăijas doktora grāds 

Laika periods 2000 - 2004  
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Augstākās profesionālās izglītības diploms 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes augstākā līmeĦa profesionālā 
programma ‘’Tūrisma gids’’ 

Papildus izglītība  
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Laika periods 2005 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LU Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās pilnveides kurss: 
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība 

Laika periods 2007  
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Gēteborgas Universitāte, Zviedrija  
  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas Krievu, angĜu 

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   B2  B2  B2  B1  B1 

Krievu valoda   B1  B2  B1  B1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

  
  

Organizatoriskas prasmes labas 
  

  
  

Datora lietošanas prasmes labas 
  

  

Citas prasmes  
  

Vadītāja apliecība nav 
  

Papildu informācija  
 

 

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos 
 

Ir pieredze ekspedīciju, ekskursiju, semināru organizēšanā 
Ir pieredze Latvijas un starptautisko sadarbības projektu līdzdalībā  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jānis Kalnačs   

Adrese L.Laicena 9-120 

Tālrunis 4207348   

E-pasts Janis.Kalnaca@va.lv 
 

 

Pilsonība Latvijas 
 

 

Dzimšanas datums 09.03.1956. 
 

 

Dzimums Vīrietis 
 

 
 

 

Darba pieredze  

                                                                                                                                                                                                                Lia 

 

Laika periods No 1997.g.  

Profesija vai ieĦemamais amats Tūrisma un viesmīlības fakultātes dekāns no 2008.g., Profesors kopš 2007.g.,  
Tūrisma organizācijas un nodaĜas vadītājs  kopš 2006.g., Tūrisma organizācijas un 
vadības nodaĜas 
 asociētais profesors   kopš 2004.g., docents no 2001.līdz 2003.g., lektors no 
1996.līdz 2001.g.  

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs saistīts ar Tūrisma organizācijas un vadības nodaĜas darba 
organizēšanu,  Pasniedzēja darbs ar studiju kursu vadīšana un studentu pētniecisko 
darbu vadība 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 
 

Laika periods 1994.-2008.  

Profesija vai ieĦemamais amats Valmieras rajona galvenais inspektors  

Galvenie pienākumi Kultūras pieminekĜu aizsardzības darba veikšana  Valmieras rajona  

Darba vietas nosaukums un adrese Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija, M.Pils iela 17/19/21  LV-1050  

Nozare   Kultūras mantojuma aizsardzība  
 

Laika periods 1992.-1998.        

Profesija vai ieĦemamais amats Skolotājs  

Galvenie pienākumi Sagatavot kursu un pasniegt  to  

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras mākslas vidusskola, V.Baloža  5, Valmiera  

Nozare  Mākslas vēsture  
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Laika periods 1980.-1995. 

Profesija vai ieĦemamais amats Skolotājs  

Galvenie pienākumi Sagatavot kursu un pasniegt  to 

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras mākslas vidusskola, V.Baloža  5, Valmiera 

Nozare  Mākslas vēsture  
 

Laika periods   1993-1995 

Profesija vai ieĦemamais amats   kultūras pieminekĜu aizsardzības sektora vadītājs 
 

Galvenie pienākumi Kultūras pieminekĜu aizsardzības darba veikšana  Valmieras rajonā 

Darba vietas nosaukums un adrese  Valmieras novadpētniecības muzejs  

Nozare  Kultūras mantojuma aizsardzība 
 

 

Izglītība  
 

 

 

Laika periods 1998-2002 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 Mākslas doktora grāds   2002.gads. Doktora diploms H-D Nr.00050.   

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas mākslas akadēmija  

Laika periods 1993 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 Mākslas  Maăistra grāds  
 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Mākslas akadēmija  

Laika periods 1974-1975 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 Filologs/ Latviešu valodas un literatūras skolotājs 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Atbilstoši kursa programmai  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Filoloăijas fakultāte  
 

 

Prasmes  
 

 

 

Dzimtā valoda latviešu 
 

 

Citas valodas  
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Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana R
a
k
s
t
ī
š
a
n
a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda  
 B2  B2  B2  B2  

Krievu valoda  
 B2  B2  B2  B2  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
 

 

Sociālās prasmes Dalība ATLAS 2006.-2008. gada Kultūras tūrisma pētījumā  
Dalība Valsts kultūras fonda Kultūras mantojuma padomē  2006.-2008.  
Cēsu pilsmuižas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs no 2008. gada. 
Vidzemes augstskolas senators no 2008.gada 
Dalība Valmieras pilsētvides padomē no 2008.gada.   

 

 

       Dalība zinātniskās konferences  No 1991.-2008.gadam vairāk nekā 20 konferencēs – Latvijā, Lietuvā, Krievijā, 
Somijā, Zviedrijā, Norvēăijā,  Kanādā, Čehijā, Portugālē, Lielbritānijā.  

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet 
 

 
 

 

Citas prasmes Basketbols  
 

 

Vadītāja apliecība   
B kategorija 
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Papildu informācija  
Publikācijas 
Minētas tikai nozīmīgākās 

                                            Monogrāfijas   
               
 
2005.g.                    Tēlotājas mākslas dzīve nacistu okupētajā Latvijā. 1941.-1945.” 
Rīga, Neputns.  
1993.g.                     “…arī sapĦu zīmētājs (Kārlis Padegs)” Rīga, Liesma. 
  
 Citas nozīmīgākās zinātniskās un populārzinātniskās  publikācijas rakstu 
krājumos un žurnālos  
 
2006.g.                   Raksts Ăederta Eliasa ievadi grāmatām “Franču jaunlaiku 

glezniecība” un “Latvijas PSR Mākslas akadēmijas 20 gadi” 
(Iespiests teksts un tā ietekme uz Mākslas akadēmijas 
pasniedzēja likteni okupācijas varu maiĦā)”. Krājumā  “Māksla un 
politiskie konteksti”. Rīga, Neputns.  

                                “Tā kā neesmu bibliotekāre”. Latvijas kultūras nosargātās 
vērtības un Mērijas Grīnbergas, jaunākās, mūžs . “Mākslas 
vēsture un teorija”. 2006.6.-7. 

2005.g.                   Ne tikai 1905.gads. Padomju un nacistu okupācijas varu un to 
maiĦas laikā iznīcinātie un zudušie mākslas darbi. žurnālā 
Latvijas Universitāte. Latvijas vēsture. Jaunie un jaunākie laiki. 
2005. nr.4 

2003.g.                    Piebalgas mākslas muzejs un tā kolekcijas liktenis. Krājumā 
Latvijas mākslas     
                                tuvplānos. Rīga, Neputns.  
                               The Baltic Countries under Occupation, Soviet and Nazi Rule. 

Acta Universitatis   Stockholmiensis, Studia Baltica 
Stockholmiensia. 23.  Stockholm 

2002.g.                   Landscape as an Indicator of Art Life in Latvia During Period of 
Nazi Occupation. Grāmatā:Place and Location II. Estonian 
Academy of Arts Proceedings. Tallinn 

2001.g.                   Wall and ceiling paintings in the churches of Latvia. Discoveries, 
losses and conservation. Grāmatā: Conservation of Mural 
Paintings. National Heritage Board. (Zviedrija). 

1997.g. “KārĜa Padega darbu katalogs” Sorosa fonds-Latvija (sastādītājs, 
ievada autors). 

1990.g.  “Wegbereiter der Groteske in der Lettischen Kunst”. Izstādes 
“Negaidītā tikšanās. Latviešu avangards 1910-1935” katalogā. 
Wienand Verlag (Vācija). 

 
 
 
                                Zinātniskais redaktors 
 
2007.g.                     B.Makkerčers un H.Du Krosa.  Kultūras tūrisms – tūrisma un 

kultūras mantojuma partnerība. Rīga. Neputns.  
 

 

 

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos 
 

Vidzemes augstskolas Satversmes loceklis un vairākkārtējs Senāta senators  
Starptautiskās konferences  “Vidzeme. Baznīca. Sabiedrība”. Organizācijas 
komitejas loceklis . Valmierā. 2007 
Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma padomes eksperts (No 2006.gada –
2008.gadam)  
 ATLAS kultūras tūrisma pētījumu grupas dalībnieks No 2006.gada     
6. Baltijas pētījumu Eiropā   konferences Eiropā  “Evolūcija un revolūcija Baltijas 
valstu ceĜš 
  organizācijas komitejas loceklis,  kultūras un mākslas sekcijas vadītājs. Valmierā. 
2005. 
  Valmieras pilsētas domes vizuālā noformējuma padomes priekšsēdētājs. 1998.-2006. 
   Valmieras pilsētas domes   Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs 1994.-
1997. 
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Apbalvojumi  2004.g.                 „Kultūras mantojuma Gada balva 2003” par Piebalgas mākslas 
muzeja  bijušās Piebalgas muzeja vērtību izpētē un tā vēstures 
izzināšanā. 

2005.g.                 Spīdolas balva  humanitārajās zinātnēs par monogrāfiju „Tēlotājas  
mākslas dzīve nacistiskās Vācija okupētajā Latvijā 1941.-
1945.gads.” 

2006.g.                 Laikraksta  „Diena” kultūras balva par monogrāfiju „Tēlotājas 
mākslas dzīve nacistiskās Vācija okupētajā Latvijā 1941.-
1945.gads.” 

 
 

 
 
2008.gada 29.oktobris.  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Klepers Andris 

Adrese „Rāmnieki”, Liepas pagasts, Cēsu rajons, LV-4128 

Tālrunis 29419818   

E-pasts andris.klepers@va.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 28.03.1978. 

Dzimums Vīrietis 
  

 

 

Darba pieredze  
 

 

Laika periods 2003... 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektors, Studiju programmas „Tūristu gids” direktors 

Galvenie pienākumi Zinātniskā darbība, lekciju un nodarbību vadīšana, studentu konsultēšana. Studentu 
gada projektu, diplomdarbu, maăistra darbu vadīšana, studiju programmas 
administrēšana.  

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Tūrisma viesmīlības un vadības fakultāte, Cēsu 4, Valmiera, LV-
4200, Latvija 

Nozare  Tūrisms, izglītība 

Laika periods 11/2004-2008 

Profesija vai ieĦemamais amats Sabiedrisko attiecību koordinators, projektu vadītājs 

Galvenie pienākumi Komunikācija ar sabiedrību, zemes īpašniekiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 
pašvaldībām, medijiem. Prezentāciju, semināru, pieredzes apmaiĦas braucienu 
organizēšana, projektu administrēšana, konsultēšana par zaĜo stratēăiju ieviešanu lielo 
uzĦēmumu mārketingā. 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Dabas fonds, Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe, LV-2166 

Nozare Dabas aizsardzība un sabiedriskās attiecības 

Laika periods 05/1997-2008 

Profesija vai ieĦemamais amats Tūristu gids, (NodokĜu maksātāja reăistrācijas apliecība Nr.0002541) 

Galvenie pienākumi Ekskursiju un ceĜojumu vadīšana. Reăioni: Latvija, Eiropa, DA-D-Āzija, Kenija, Peru, 
Venecuēla u.c. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Impro CeĜojumi, MerėeĜa iela 13-204, Rīga, LV-1050 

Nozare Tūrisms 

Laika periods 10/1999 – 11/2004 

Profesija vai ieĦemamais amats CeĜojumu konsultants 

Galvenie pienākumi Ienākošā tūrisma nodaĜas izveide, produktu veidošana, attīstīšana un virzīšana tirgū. 
Izejošā tūrisma produktu attīstīšana darījumu tūrisma sektorā. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Impro CeĜojumi, MerėeĜa iela 13-204, Rīga, LV-1050 

Nozare Tūrisms 
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Izglītība  
 

Laika periods Kopš 2007. gada septembra: studijas LU doktorantūrā 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Tēma: Teritoriālās struktūras tūrismā Latvijā, to veidošanās un virzība tirgū 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Ăeogrāfijas un zemes zinātĦu fakultāte, Cilvēka ăeogrāfijas katedra;  

Laika periods 01.04.2008–28.07.2008. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Transcript of records par 4 nokārtotajiem studiju priekšmetiem, 13 ETCS apjomā 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Stažēšanās doktorantūras studiju ietvaros – uz vienus studiju semestri un darbs pie 
promocijas darba teorētiskās bāzes izstrādes. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Trīras universitāte, Vācija 

Laika periods 01.09.2000–03.06.2002. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Dabas zinātĦu maăistra grāds ăeogrāfijā,  Diploma Nr. 011735 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Maăistrantūra  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Ăeogrāfijas un zemes zinātĦu fakultāte 

Laika periods 01.09.1996-29.05.2000. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Dabas zinātĦu bakalaura grāds ăeogrāfijā, profesionālā kvalifikācija pedagoăijā - 
Diploma Nr.009783 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Pamatstudijas 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Ăeogrāfijas un zemes zinātĦu fakultāte 

Laika periods 01.09.1985. –  08.06.1996. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Atestāts par pamata un vidējās izglītības iegūšanu 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Smiltenes vidusskola 

Papildu izglītība  

Laika periods 24.01-28.04.2008. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Ekskursiju vadītājs Cēsu pils kompleksā. Sertifikāts: Nr.0018/2008 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Cēsu pašvaldības aăentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” 

Laika periods 03-06.10.2006. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Semināru kurss „Publiskā runa”. Sertifikāts Nr. 06/026  

Izglītības iestādes nosaukums un veids UzĦēmuma personāla izglītība –„Educatio” 

Laika periods 11/2005 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Apmācību kurss „Mediju attiecības praksē” – Sertifikāts Nr. 82005 

Izglītības iestādes nosaukums un veids NVO Institūts 

Laika periods 10/2000 – 12/2000 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Tālmācības kurss „Transformation of Urban Space”, Sertifikāts par kursa sekmīgu 
pabeigšanu. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Turku Universitāte, Somija 
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Laika periods 03/2000 – 05/2000 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Tālmācības kurss „Regional development and policy: European Union and the Baltic Sea 
area”, Sertifikāts par kursa sekmīgu pabeigšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Turku Universitāte, Somija 

Laika periods 11/2000 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Apmācību kurss „Efektīva klientu apkalpošana”, Sertifikāts par kursa sekmīgu pabeigšanu. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Sales & Personnel eksperts, Rīga 

Laika periods 4/2000 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Apmācību kurss „Pārdošana galvenajiem klientiem un darbinieku motivēšana”, Sertifikāts 
par veiksmīgi apgūtu apmācību kursu. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Nordica konsultantu grupa 

Laika periods 07/1995 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Vides nometne jauniešiem par pētniecisko darbu veidošanu Šveicē, Valaisas Alpos. 
Sertifikāts. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Jugendforscht, Šveice 

Laika periods 06-07/1995 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Mācības vasarā Vācijas ăimnāzijā Neckargemünd. Nav kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Neckargemünd Gymnasium 
  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas     

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīša
na 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda C2  C2  C2  C1  C1  

AngĜu valoda B2 Patstāvīgs 
valodas 
pielietojums 

C1 Kompetent
s valodas 
pielietojum
s 

C1 Kompetents 
valodas 
pielietojums 

B1 Patstāvīgs 
valodas 
pielietojum
s 

B1  

Krievu valoda B2 Patstāvīgs 
valodas 
pielietojums 

B2 Patstāvīgs 
valodas 
pielietojum
s 

B2 Patstāvīgs 
valodas 
pielietojums 

B2 Patstāvīgs 
valodas 
pielietojum
s 

B2  

Somu  pamatprasmes         
   

Sociālās prasmes Labas komunikācijas spējas starpkultūru vidē, dalība starptautiskos projektos, darba 
grupās, diskusijās. Elastība un raksturīga pielāgošanās spēja dažādiem apstākĜiem. 
Spēja strādāt individuāli, kā arī komandā, veidot un motivēt darbam jaunu komandu. 
 

  

Organizatoriskas prasmes Ienākošā tūrisma nodaĜas vadīšana SIA „Impro CeĜojumi”, regulāra 20-45 personu lielu 
grupu organizēšana un vadīšana tūristu gidu prakses darbā, līderspējas, Latvijas 
ligzdojošo putnu atlanta (2000-2004) Valkas rajona apsekošanas koordinēšana, Studiju 
programmas direktora organizatoriskās prasmes veiksmīga studiju procesa 
nodrošināšanā. 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office, ArcMap, Open Office, Internet & Mājas lapu administrēšana (html vidē) u.c 
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Citas prasmes Putnu sugu noteikšana (Latvijas Ornitoloăijas biedrības biedrs kopš 1992.gada, daudzu 
brīvprātīgu projektu līdzdarbotājs, aktīvs putnu vērotājs) 

  

Vadītāja apliecība B kategorija, kopš 02.04.1996. 

Papildu informācija  
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Organizatoris
kā pieredze un 
dalība 
starptautiskos 
projektos 
(minēti tikai 
pēdējie 
nozīmīgākie) 
 

10. 2005.gada 13-17.jūnijs. Helinki, Espoo. Referāts starptautiskajā konferencē – „Ilgtspējīga vides 
attīstība un izglītība”. Rīkotājs: Helsinku vides centrs. 

11. 2006. gads, janvāris-maijs. Limbažu rajona tūrisma attīstības stratēăijas izstrāde projekta „Phare 2002 
programmas "Baltijas jūras reăiona sadarbības programma Latvijai" ietvaros atbalstītais projekts 
"Veselīga dzīvesveida tūrisma attīstība Limbažu un Pērnavas reăionā" 

12. 2006. gads, maijs-jūlijs. Limbažu rajona tūrisma mārketinga stratēăijas izstrāde projekta „Phare 2002 
programmas "Baltijas jūras reăiona sadarbības programma Latvijai" ietvaros atbalstītais projekts 
"Veselīga dzīvesveida tūrisma attīstība Limbažu un Pērnavas reăionā" 

13. Lektors par Vidzemes reăiona tūrisma ăeogrāfiju, produktu veidošanu un mārketingu Phare 2002.gada 
programmas “Baltijas jūras reăiona sadarbības programma Latvijai” atbalstītajā tūrisma attīstības 
projektā “Trīs stīgas Vidzemē” 

14. 2006. gada aprīlis-jūlijs. Lektors par Latvijas reăiona tūrisma ăeogrāfiju, produktu veidošanu un 
mārketingu Latvijas Lauku Konsultāciju centra realizētajā projektā Ineterreg IIIC - Valmierā, Madonā 
un Valkā.  

15. 2006.gada aprīlis. Semināra vadītājs un lektors par tūrisma attīstību Bauskas rajonā un tūrisma 
produktu veicināšanu Baltijas jūras reăiona INTERREG III B kaimiĦattiecību programmas INTERREG 
IIIA Dienvidu prioritātes projektā „Pārrobežu sadarbība starp Bauskas un Biržu rajoniem integrētā 
dabas un ūdens resursu apsaimniekošanā". 

16. 2006. gada februāris – jūlijs. Interreg IIIC projekta „ALICERA” sadaĜas „Bioloăiskā daudzveidība un 
tūrisms” moduĜa izstrādātājs un vadītājs. 

17. 2006. gada 30.maijs-2.jūnijs. Brisele. Dalība paneĜa diskusijās Eiropas Komisijas organizētās „ZaĜās 
nedēĜas” ietvaros par tēmu „Bioloăiskās daudzveidības saglabāšana”. 

18. 2007. gada 11-15.jūnijs. Brisele. Stenda ziĦojums un dalība paneĜa diskusijās Eiropas Komisijas 
organizētās „ZaĜās nedēĜas” ietvaros par tēmu „Bioloăiskās daudzveidības saglabāšana – pagātnes 
mācības, nākotnes izaicinājums”. 

19. 2007. janvāris-augusts. Tūristu gidu sertifikācijas noteikumu izstrādes darba grupas dalībnieks LR 
Ekonomikas ministrijā. 

20. 19.06.2007. Prezentācija par tālmācības studiju iespējām e-vidē Austrumeiropas un NVS valstu 
konferencē „Implementing e-learning solution: challenges and ways to overcome”, rīkotājs AS 
Datorzinību Centrs.   u.c. 

21. 2007. gada maijs-oktobris. Projekta vadītājs un lektors Latvijas Vides Attīstības fonda finansētajam 
projektam „Tūrisms Natura 2000 vietās un dabas daudzveidības saglabāšana” 

22. 2007. gada jūlijs-septembris. Siguldas reăiona tūrisma biedrības mārketinga stratēăijas izstrāde un 
inovatīva tūrisma produkta „Siguldas Spieėis” ieviešana. 

23. 2005-2007. Pieredzes apmaiĦas braucienu organizētājs un vadītājs Latvijas pašvaldību vadītājiem un 
valsts administrāciju pārstāvjiem uz Igauniju, Somiju, Baltkrieviju un Zviedriju – tēma „Dabai draudzīga 
tūrisma un lauksaimniecības organizēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” UNDP-GEF projekta 
„Bioloăiskās daudzveidības aizsardzība ZiemeĜvidzemes Biosfēras rezervātā” ietvaros. 

24. 07.12.2007. Dalība diskusijās „Latvijas tūrisma tēls – esošais un vēlamais”. (Diskusiju vada žurnālists 
Jānis Domburs). Latvijas Tūrisma forums 2007. 

25. 09.02.2008. Dalība Latvijas tēla stratēăijas tūrisma sadaĜas apspriešanā starptautiskās tūrisma 
izstādes „Balttour” ietvaros. 

26. 2007. Darbība LR Ekonomikas ministrijas darba grupas sastāvā MK noteikumu „Par tūristu gida 
sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtību” izstrādei.  

27. Decembris 2007. 2 dienu tūrisma apmācības semināru vadīšana Krāslavas rajona tūrisma 
uzĦēmējiem. Organizators: Krāslavas rajona lauku konsultāciju centrs. 

28. Oktobris-Novembris 2007. 2 dienu tūrisma apmācības semināru vadīšana Alūksnes rajona tūrisma 
uzĦēmējiem. Organizators: Alūksnes rajona lauku konsultāciju centrs. 

29. Oktobris-Novembris 2007. 2 dienu tūrisma apmācības semināru vadīšana Valkas rajona tūrisma 
uzĦēmējiem. Organizators: Valkas rajona lauku konsultāciju centrs. 

30. Jūnijs 2008. Dienas apmācības semināra vadīšana lauku partnerības „ZiemeĜgauja” tūrisma 
uzĦēmējiem. Organizators: Partnerība „ZiemeĜgauja”. 

31. 2007. 5 studentu zinātniski-pētniecisko darbu vadīšana Hansabankas konkursam Open-Mind (Divi 
vadītie darbi saĦēma galvenās godalgas). 

32. No 2006.g. Ėemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes loceklis un Dvietes senlejas pašvaldību 
apvienības biedrības biedrs 

33. 15.10.2008. Semināra vadīšana Tukuma rajona tūrisma uzĦēmējiem: „Tūrisma produktu mārketings”. 
Tukuma rajons, RideĜi. Organizators: NK Konsultāciju birojs. 

34. 17.12.2008. Prezentācija: Atbalsts tūrisma pakalpojumu attīstībā Latvijas lauku attīstības programmas 
2007.–2013. ietvaros. Latgales reăionālā konference par Lauku attīstības plāna pasākumiem. Ludza. 
Organizators: Latgales plānošanas reăions. 

35. 2008. gads. Sadarbība ar Latvijas Dabas fondu un Swedbank – ilgtspējīgas darbības stratēăiju 
ieviešana bankas darbībā. Pozīcija: konsultants, sabiedrisko attiecību vadītājs.  
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Zinātniski 
pētnieciskais 
darbs, 
kvalifik ācijas 
paaugstināšan
a 

11.–16.11.2007. Leonardo da Vinci docētāju mobilitātes programmas ietvaros komandējums uz Kataloniju, 
Spāniju ilgtspējīga dabas tūrisma produktu iepazīšanai. 

2007. Uzstāšanās Vidzemes tūrisma konferencē ar prezentāciju: „Dabas tūrisms kā produkts un Vidzemes 
reăiona priekšrocības.” un diskusiju daĜas vadīšana. Rīkotājs: Vidzemes Tūrisma asociācija, Amatas 
novads, Bille. 

3. 2007/2008 gads. Sadarbībā ar Siguldas reăiona tūrisma biedrību veikts pētījums un izstrādāta 
ilgtermiĦa stratēăija biedrības darbībai un jauns produkts („Siguldas Spieėis”) tūrisma veicināšanai 
Siguldas reăionā. Finansējums: Siguldas novada dome un Siguldas reăiona tūrisma uzĦēmēji. 

4. 2007/2008. Projekta vadītājs „Izglītojošu dokumentālo filmu par dabas aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības jautājumiem veidošana Latvijas skolām”. Realizē: Latvijas Dabas fonds un Elmmedia. 
Finansējums: Sabiedrības integrācijas fonds, Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzekĜi. 

5. 27-31.01.2008. Uzstāšanās LU 66. konferencē ar ziĦojumu: „Teritoriālās struktūras tūrismā Latvijā, to 
veidošanās un virzība tirgū – Siguldas piemērs.” un dalība citās konferences sekcijās. Rīkotājs: 
Latvijas Universitāte, Rīga. 

6. 06.03.2008. Dalība diskusijās un tūrisma pētījumu aktualitāšu apspriešanā darba seminārā „Tourism 
Geographies: Space, Place and Lifestyle Mobilities”. Rīkotājs: Centre for Leisure, Tourism and Society 
(CeLTS), UWE Bristol, Lielbritānija. 

7. 03-05.09.2008. Uzstāšanās starptautiskajā konferencē „Sustainable Tourism 2008”, Marfā, (Maltā) ar 
prezentāciju: „Tourism as a Tool of Sustainable Urban Development and the Importance of Clusters in 
Latvia: Example of Sigulda & Ventspils” un dalība diskusijās un citu pētījumu apspriešanā. Rīkotājs: 
Wessex Institute, Lielbritānija. 

8. 2008. gada janvāris-decembris. Veikts pētījums LZP finansētā projekta Nr. 08.2115 "Tūrisma 
teritoriālās vienības un tūrisma telpiskās sistēmas veidošanās Latvijā" ietvaros. Noslēgusies lielākā 
daĜa no pētījuma. Pētījuma pieteicējs un vadītājs: asoc. prof.  

9. 2008.g. jūlijs. Uzsākts pētījums četrās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, Natura 2000 vietās Latvijā 
projekta "Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – 
populāros un potenciālos tūrisma galamērėos” (2008-2011) ietvaros. Projektu vada LLTA "Lauku 
ceĜotājs" un partneris Latvijas Dabas fonds. Finansējums: EEZ un Norvēăijas finanšu instrumentu 
grants. Pozīcija: eksperts. 

10. 28.10.2008. Prezentācija un dalība LR Ekonomikas ministrijas izstrādātā dokumenta „Latvijas Tūrisma 
attīstības pamatnostādnes 2009.-2015. gadam” apspriešanā. Valmiera, Vidzemes Augstskola. 

11. 07.11.2008. Diskusiju vadīšana ekonomikas, dabas aizsardzības un pārējo iesaistīto pušu dialoga 
veicināšanai ilgtspējīgai tūrisma attīstībai. Rīga. Vides ministrija. 

Zinātniskās 
publik ācijas 

• Klepers, A., Rozīte, M. 2008. The Regional Development of Tourism and the Emergence of Clusters in 
Latvia: The Example of Sigulda. In: Ăeogrāfiski Raksti // Folia Geographica. Rīga: Latvian 
Geographical Society.  

• Klepers, A., Rozīte, M. 2008. Tourism as a Tool of Sustainable Urban Development and the 
Importance of Clusters in Latvia: Example of Sigulda & Ventspils. Brebbia, C.A. et.al. (eds). In: 
Sustainable Development. Wessex: WIT Press. (Apstiprinājums par publikācijas pieĦemšanu, kas tiks 
izdota 2009.gada aprīlī). 

• Rozīte, M., Klepers, A. 2008. (Abstract) Spatial Structures in Tourism in Latvia, their Creation and 
Identification. Proceedings of the XXXIst Geographical Congress of 12-15 August 2008. pp 252-253 

• Klepers, A., Rozīte, M., SmaĜisnkis, J. 2008. Spatial Structures of Tourism in Rāzna National Park and 
Planning for Sustainable Development. Opermanis, O., Whitelaw, G. (eds). In: Sustainable planning 
instruments and biodiversity conservation. (Apstiprinājums par publikācijas pieĦemšanu, kas tiks 
izdota 2009.gadā). 

• Klepers, A., Rozīte, M. 2008. (Abstract) Tūrisma telpisko struktūru veidošanās Latvijā administratīvi 
teritoriālās reformas kontekstā. Latvijas Universitātes 67. zinātniskā konference – Ăeogrāfija, 
ăeoloăija, vides zinātne - referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. (Apstiprinājums par 
publikācijas pieĦemšanu, kas tiks izdota 2009.gada janvārī) 

• Rozīte, M., Klepers, A. 2008. (Abstract) Noteicošie faktori tūrisma uzĦēmumu vietas izvēlē Latvijā. 
Latvijas Universitātes 67. zinātniskā konference – Ăeogrāfija, ăeoloăija, vides zinātne - referātu tēzes. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. (Apstiprinājums par publikācijas pieĦemšanu, kas tiks izdota 
2009.gada janvārī). 

 

 
 
 
 
 
 



 104 

Maăistra darbu vadīšana Vidzemes Augstskolas maăistratūras studiju programmā „Tūrisma stratēăiskā vadība” 
2007./2008. akadēmiskajā gadā.  

Autors Nosaukums Kredītpunkti 
Vineta Rungēvica Multimediju sistēmu pielietojums pilsētu tūrismā 20 
Maija Šteina Ăimene ar bērniem mērėauditorijas piesaistes iespējas Latvijas 

tūrisma biznesā 20 

Agnese Naudiša Attiecību mārketinga nozīme klientu lojalitātes veidošanā. 20 
Andra Magone E-mārketings – mūsdienīgs instruments Latvijas viesnīcu 

uzĦēmējdarbības attīstībā 
20 

Inga Uldriėe Pilsētas tūrisms Rīgā. Rīgas pilsētas tēla zīmolvedība. 20 
Līga Kondrāte Ăimenes tematiskā parka “Senpilsēta” Ludzas rajonā attīstības 

stratēăija 
P.S. Viens no diviem zinātniskajiem vadītājiem kopā ar docētāju 
Ilgvaru Ābolu 

20 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds    Leimane Zane 

Adrese Kalna 7, Līvi, Amatas novads, Cēsu rajons, LV 4101 
Tālrunis 26610013 64207811  
E-pasts zane.leimane@va.lv 

Pilsonība latviete 

Dzimšanas datums 16.10.1979. 

Dzimums s 
  

  

Darba pieredze  
 

 

Laika periods 01.09.2005. – 01.07.2006. un 03.03.2008.- patlaban 

Profesija vai ieĦemamais amats Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaĜas (kopš 01.09.2008. Sociālo zinātĦu 
fakultāte) vieslektore  

Galvenie pienākumi Kursa „Ievads sabiedriskajās attiecībās” lasīšana, gada projektu, bakalaura darbu 
vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

Nozare   izglītība 

Laika periods   01.10.2007. – patlaban  

Profesija vai ieĦemamais amats Komunikācijas daĜas vadītājas vietniece mārketinga un reklāmas jautājumos 

Galvenie pienākumi Mārketinga aktivitāšu koordinēšana, īstenošana, analīze, budžeta plānošana; 
mārketinga pētījumu organizēšana un vadīšana; prezentreklāmas, informatīvu 
materiālu nodrošināšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

Nozare   Izglītība, mārketings, reklāma 

Laika periods   03.10.2005. – 30.11.2005.  

Profesija vai ieĦemamais amats ESF un Vidzemes Augstskolas projekta bukleta koordinatore 

Galvenie pienākumi Sanāksmju organizēšana, saturiskā materiāla sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

Nozare   Izglītība, mārketings, reklāma, sabiedriskās attiecības 

Laika periods   17.06.2005. – 07.11.2006.  

Profesija vai ieĦemamais amats Deputāta palīdze 

Galvenie pienākumi   Publicitātes nodrošināšana; ikdienas dokumentācijas strukturēšana; vizīšu 
organizēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese LR Saeima; Jēkaba 11, Rīga 

Nozare   Valsts pārvalde, sabiedriskās attiecības 

Laika periods   02.01.2005. – 30.06.2005.  
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Profesija vai ieĦemamais amats Starptautiskās 6. Baltijas studiju konferences projekta asistente 

Galvenie pienākumi Mājas lapas satura nodrošināšana; iespieddarbu, tai skaitā rakstu krājuma izdošanas 
koordinēšana; lietišėā sarakste; darbs ar sponsoriem; pasākuma tehniskā personāla 
koordinēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola; Cēsu iela 4, Valmiera 

Nozare    Izglītība, sabiedriskās attiecības 

Laika periods   21.09.2004. – 01.10.2007.  

Profesija vai ieĦemamais amats   Komunikācijas un informācijas daĜas vadītāja 

Galvenie pienākumi   DaĜas darbības koordinēšana; pasākumu organizēšana; publicitātes nodrošināšana; 
iekšējās informācijas aprites koordinēšana; mājas lapas satura nodrošināšana; prakšu 
vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese   Vidzemes Augstskola; Cēsu iela 4 

Nozare   Izglītība, sabiedriskās attiecības, reklāma 

Laika periods  04.05.2001. – 02.01.2003.  

Profesija vai ieĦemamais amats  Preses sekretāre 

Galvenie pienākumi  Sabiedrisko attiecību daĜas darbības koordinēšana; publicitātes nodrošināšana; vizīšu 
organizēšana; informatīvo materiālu sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un adrese  V/a “Sabiedrības veselības aăentūra” (līdz 01.01.2002. – LR LM Nacionālais vides 
veselības centrs); Klijānu iela 7, Rīga 

Nozare  Veselība, sabiedriskās attiecības 

Laika periods 15.08.2000. – 15.10.2000.  

Profesija vai ieĦemamais amats Vidzemes reăiona ārštata korespondente 

Galvenie pienākumi DaĜas darbības koordinēšana; pasākumu organizēšana; publicitātes nodrošināšana; 
iekšējās informācijas aprites koordinēšana; mājas lapas satura nodrošināšana; prakšu 
vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Jaunā Avīze; Brīvības iela 75 4.st., Rīga 

Nozare Mediji 

Laika periods 20.09.1999. – 01.07.2000.  

Profesija vai ieĦemamais amats Darba un saimniecisko tiesību skolotāja 

Galvenie pienākumi Mācību vielas lasīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras 36. arodvidusskola; Vadu 3, Valmiera 

Nozare Izglītība 

Izglītība  
 

 

 

Laika periods    2001 – 2004  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Maăistra diploms/ sociālo zinātĦu maăistra grāds komunikācijas zinātnē 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Komunikāciju un mediju teorijas, zinātniski pētnieciskais darbs un akadēmiskā 
rakstīšana, metodoloăija, politiskā, biznesa komunikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Sociālo zinātĦu fakultāte, valsts augstskola 

Laika periods 1997 – 2001  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Augstākās profesionālās izglītības diploms/ sabiedrisko attiecību speciālista 
profesionālā kvalifikācija 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Sabiedriskās attiecības, masu komunikācija, psiholoăija, reklāma, mārketings, 
pētījumu metodoloăija 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Vidzemes Augstskolas Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaĜa, valsts 
augstskola 

Laika periods  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Papildus izglītība  

Laika periods  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Laika periods  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  
 

 

Prasmes  
 

 

 

Dzimtā valoda latviešu 
 

 

Citas valodas Vācu un norvēău valodas apgūtas pamatlīmenī 

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   C1  B2  B2  B2  B2 

Krievu valoda   C1  B2  B2  B1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Organizatoriskas prasmes Spēja organizēt, plānot, koordinēt pasākumus; pieredze darba grupu un studiju 
prakšu vadīšanā 
 
Organizēju vizītes, pieĦemšanas, izklaides un akadēmiskos pasākumus (LR Saeima, 
Vidzemes Augstskola, Sabiedrības veselības aăentūra) 

Datora lietošanas prasmes Protu strādāt ar datoru Windows un Excel vidē, strādāt ar Internet, izstrādāt Microsoft 
PowerPoint prezentācijas, pamatiemaĦas WWW mājas lapu veidošanā. 

Citas prasmes  
 

 

Vadītāja apliecība B kategorija 
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Papildu informācija  
 

Prakse studiju laikā: 

15.05.2000. – 29.05.2000. A/S “Unibanka” Sabiedrisko attiecību daĜa 

17.05.1999. – 08.06.2000. Cēsu pilsētas dome, projekta “Agenda 21” darba grupa; 
darbs ar sabiedrību un masu medijiem (raksti Cēsu rajona laikrakstam “Druva”) 

15.02.1999. – 26.02.1999. LR Kultūras ministrijas informācijas daĜa 

20.04.1998. – 1.05.1998. Valmieras televīzijas ziĦu daĜa 

Dalība organizācijās: 

31.10.2007. – patlaban LASAP (Latvijas asociācija sabiedrisko attiecību profesionāĜiem) 
biedre 

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos 
 

Latvija, Eiropa: Starptautiskās 6. Baltijas studiju konference, projekta asistente (2005.); 
Dānija, Latvija „ES integrācija Latvijas pašvaldību sfērā”, projekta dalībniece (2003.); 
Zviedrija, Latvija - Amatas novada domes, Zviedrijas Ēsterjetlandes lēnes un Kindas 
komūnas sadarbības projekts par demokrātiju pašvaldībās, projekta dalībniece (2003., 
2004.) 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Agita L īviĦa (bij. ŠĜara) 

Adrese Strēlnieku iela 6, Sigulda, Latvija 
Tālrunis 42 07813   
E-pasts Agita.Livina@va.lv 

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Akadēmiskā prorektore (Kopš 2005.g.), studiju programmas direktore (2004.g.līdz 2007.g.), 
asoc. profesore (2007.g.) Tūrisma organizācijas un vadības nodaĜā 
Docente no 2004-2007; Lektore no 2001-2003 

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs saistīts ar studiju darba organizāciju augstskolā, studiju kursu 
vadīšana un studentu pētniecisko darbu vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 
 

Laika periods 1998-2003 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Direktore, konsultante 

Galvenie pienākumi Pašvaldību plānošanas dokumentu izstrāde, administratīvi teritoriālās reformas izpēte, 
uzĦēmuma vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA “Reăionālie projekti”, Matīsa 49-2a, Rīga 

Nozare   Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana 
 

Laika periods 1998 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

konsultante 

Galvenie pienākumi Mērėprogrammu sagatavošana, darbs ar NVO sektoru 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Sabiedriska organizācija “Latgales attīstības padome”, Rēzekne, Latvija 

Nozare   Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana 
 

Laika periods No 1995 – 1998 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Referente, vecākā referente 

Galvenie pienākumi Darbs ar ES integrācijas procesiem, reăionālās politikas plānošanas dokumentu izstrāde, 
pirmsstrukturālo fondu sagatavošanās darbs, sadarbība ar Rietumeiropas valstīm 
reăionālās attīstības jautājumos 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija, Reăionālās attīstības 
departaments, Rīga Peldu iela 25 

Nozare  Reăionālā attīstība 

Laika periods 1994 
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Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Ăeogrāfijas skolotāja 

Galvenie pienākumi Stundu pasniegšana pasaules ekonomiskajā ăeogrāfijā, Latvijas ăeogrāfijā, Rīga 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas 6. vidusskola 

Nozare  ăeogrāfija 

Laika periods   1993-1995 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

  tulks 

Galvenie pienākumi  Dokumentu sagatavošana juridiskam biĜetenam, datu vākšana, tehniskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 LR Augstākā tiesa, Civillietu kolēăija, Rīga 

 

 

Izglītība  
 

Laika periods 1999-2005 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā 

kvalifikācija 

 Doktora grāds ekonomikā. Diploms D Nr.0012 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 1995-1997 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā 

kvalifikācija 

 Maăistra grāds ăeogrāfijā. Diploms Nr. 002538 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ăeogrāfijas un zemes zinātĦu fakultāte 

Laika periods 1991-1995 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā 

kvalifikācija 

 Diploms nr. 002214 
 Bakalaura grāds vides zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ăeogrāfijas un zemes zinātĦu fakultāte 

Papildus izglītība  

Laika periods 09/1996-12/1996 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā 

kvalifikācija 

“Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība apkārt Baltijas jūras reăiona valstīm”, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Kalmāras Universitāte, Zviedrija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija 

Laika periods 03/1995-05/1995 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā 

kvalifikācija 

Vides politika, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Berlīnes Brīvā Universitāte, Vācija, ES Tempus programmas ietvaros 

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  
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Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstī
šana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   B2  B2  B2  B1  B1 

Krievu valoda   B1  B2  B1  B1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Dalība starptautiskos projektos, darba grupās. 
Dalība 2005. gadā Jauno zinātnieku konkursā, kuru organizēja Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības un Meža ZinātĦu akadēmija un Latvijas Hipotēku un 
zemes banka. Apbalvots ar augstāko novērtējumu – atzinības rakstu un naudas balvu. 

ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes locekle (2007, Vides ministra 
rīkojums) 

Latvijas tūrisma izglītības asociācijas valdes locekle kopš 2005. gada 

Organizatoriskās prasmes    Vidzemes Augstskolas Satversmes un Senāta locekle 2005. -2007; 2008- patlaban 
Vidzemes Augstskolas Šėīrējtiesas locekle 2004-2005 
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 

Tūrisma nozares sekcijas vadība starptautiskā Eiropas reăionālās zinātnes asociācijas 
kongresā 2005. gadā Nīderlandē  un 2006. gadā Grieėijā 

 

 

Tehniskās prasmes ES Leonardo da Vinči programmas projekta vērtēšanas eksperte (2008) 
Pieredze Baltijas koordinācijas komitejas ekspertu grupā par reăionālo attīstību, Baltijas mazo 
projektu fonds (Brisele, 1999); 
2003.gada decembris, LU sertifikāts nr. 0291 programmā “Augstskolu didaktika: mūsdienu 
teorijas un prakse” 

 

 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, Statistisko datu apstrāde, SPSS, ArcView 

Citas prasmes Rogainings, orientēšanās sports, kalnu tūrisms, slēpošana 

Publikācijas 25 starptautiskas un vietējas nozīmes publikācija 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

PERSONAS INFORMĀCIJA 
 

Vārds, uzvārds  Linda LotiĦa 

Personas kods  101177-11367 

Adrese  Rūjienas iela 17 

Tālrunis  + 371  8339049 

Fakss  + 371 42 07229 

E-pasts  Linda.lotina@va.lv 

 

DARBA PIEREDZE 
 

• Laiks (no – līdz)  Kopš 12.2007. 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

• Nodarbošanās vai amats  Studiju programmas vadītājas p.i. 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  Studiju programmas darba organizēšana -  lekciju plānošana, docētāju piesaiste, 

prakšu un diplomdarbu procesu organizēšana u.c. 
 

• Laiks (no – līdz)   12.2007. – 06.2008 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

• Nodarbošanās vai amats  Senatore 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  Darbs Studiju un zinātĦu komisijā 

Dalība Senāta sēdēs, iepazīšanās ar iesniegtajiem jautājumiem un lēmumu 
pieĦemšana 

   
• Laiks (no – līdz)  Kopš 09.2007. 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 
• Nodarbošanās vai amats  Tūrisma un organizācijas vadības nodaĜa, lektore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Studiju kurss Pasaules kultūras un mākslas vēsture, 6 kp 
Studentu gada un diplomprojektu vadīšana un recenzēšana 
Prakšu pieĦemšana 

 
• Laiks (no – līdz)  04.2006. – 02.2008. 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 
• Nodarbošanās vai amats  Attīstības un projektu daĜas vadītāja 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Projektu pieteikumu sagatavošana 
  Augstskolas projektu datu bāzes  uzturēšana 

Organizācijas īstenoto projektu kontrole 
 

• Laiks (no – līdz)  01.2005.-04.2006. 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

• Nodarbošanās vai amats  Projektu vadītāja 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  Projektu datu  bāzes veidošana un  papildināšana 

  Projektu pieteikumu sagatavošana 
 

• Laiks (no – līdz)  09.2004. – 06.2005.  
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera 

• Nodarbošanās vai amats  Politoloăijas nodaĜas un Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaĜas vecākā 
speciāliste 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Komunikācijas nodrošināšana starp studentiem un docētājiem 
  Atbalsts mācību procesa un prakšu organizēšanai 
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• Laiks (no – līdz)  2002. –2004. 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Valmieras Drāmas teātris, Lāčplēša iela 4, Valmiera 

• Nodarbošanās vai amats  Reklāmas un projektu administratore 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  Projektu pieteikumu sagatavošana 

  Privātā finansējuma piesaiste 
  Teātra mārketinga aktivitāšu organizēšana 

 
• Laiks (no – līdz)  2000. –2002., Lāčplēša iela 4, Valmiera 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Valmieras Drāmas teātris, Lāčplēša iela 4, Valmiera 
• Nodarbošanās vai amats  Kancelejas vadītāja 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Personāla lietu kārtošana 
  Sarakstes organizēšana 
  Lietu nomenklatūras kārtošana 

 
• Laiks (no – līdz)  05.1999. – 09.1999. 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Tūrisma aăentūra “Relaks Ture”, Ăertrūdes iela 50, Rīga 
• Nodarbošanās vai amats  CeĜojumu konsultante 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  CeĜojumu aprakstu tulkošana 
  Vīzu kārtošana 

 

CITI PROFESIONĀLIE PROJEKTI  Eiropas Sociālā fonda,, Jean Monnet  līdzfinansētu projektu  vadīšana  

• Laiks (no – līdz)  Kopš 2006.gada 
• Organizācijas nosaukums un 

adrese 
 Vidzemes Augstskola 

• Nodarbošanās vai amats  Projektu vadītāja un projekta pieteikumu autore 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  Projekta administratīvā vadība  

  ZiĦojumu gatavošana 
  Sadarbības projektos – partnera administratīvo aktivitāšu veikšana 

 
IZGLĪTĪBA  

 
• Laiks (no – līdz)  09.2005. – 02.2007. 

• Izglītības organizācijas nosaukums  Vidzemes Augstskola 
Tūrisma organizācijas un vadības nodaĜa; Pilna laika maăistrantūra “Tūrisma stratēăiskā vadība” 

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas 

 Tūrisma uzĦēmumu stratēăiskā vadība, tūrisma mārketings, starptautiskais tūrisma mārketings, 
riska analīze un vadība, kvalitātes vadība, darba tiesiskās attiecības, zināšanu pārvaldība u.c. 

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saĦemtās kvalifikācijas nosaukums 

 Profesionālais maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadībā 
Diploms Nr. 0214 

• Iegūto kredītpunktu skaits   60  
 

• Laiks (no – līdz)  2001. – 2003. 
• Izglītības organizācijas nosaukums  Latvijas Kultūras akadēmija 
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 

profesionālās spējas 
 Kultūras mārketings, mārketings,  kultūras menedžments, projektu vadība, organizācijas un 
personāla vadība, kultūrekonomika; postmodernisms, kultūrantropoloăija, kultūrpolitika 
,grāmatvedība, ekonomika un biznesa pamati, finanšu menedžments, nodokĜu politika u.c. 

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saĦemtās kvalifikācijas nosaukums 

 Humanitāro zinātĦu maăistrs mākslās 
Diploms Nr. 000260 

• Iegūto kredītpunktu skaits   100 

 
• Laiks (no – līdz)  1996. – 2000. 

• Izglītības organizācijas nosaukums  Vidzemes Augstskola, Politoloăijas nodaĜa 
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 

profesionālās spējas 
 Ievads salīdzinošajā politikā, ievads starptautiskajā politikā, Latvijas politika, politikas 
analīze 

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saĦemtās kvalifikācijas nosaukums 

 Politologa profesionālā kvalifikācija 
Diploms Nr. 000030 
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• Iegūto kredītpunktu skaits   160  

 
SPĒJAS UN KOMPETENCES 

Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav 
nepieciešams formāls sertifikāts vai 

diploms  
 

Pašnovērtējums  
Izpratne 

Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
 

Latviešu 
  C2  C2  C2  C2  C2 

AngĜu 
  B2  C1  B2  B2  C1 

Krievu 
  B1  A2  B1  B1  A1 

Vācu 
  A1  A1  A1  A1  A1 

 

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES  Datorprasme – Microsoft Word, Excel, Internet, PowerPoint 

 

SOCIĀLAS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES 

 Labas saskarsmes spējas, kas iegūtas, strādājot kā projektu vadītājai  

 

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES  

 - Pieredze komandas vadībā un komandas darbā projektu ietvaros 
- Pieredze projektu  budžeta plānošanā un pārraudzībā  
- Pieredze projektu izstrādē un īstenošanā  
 

 

   
 

VADĪTĀJA TIESĪBAS  B kategorija 
 

PAPILDU INFORMĀCIJA  
 

 
 
  Latvijas Universitātes  66.konference, 01.02.2008. 

Uzstāšanās ar ziĦojumu Kategorizācijas praktiskā pielietojuma iespējas tūrisma mārketingā 
 
Iesniegts un akceptēts apskata raksts, kas balstīts uz konferences ziĦojumu Kategorizācijas 
praktiskā pielietojuma iespējas tūrisma mārketingā LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
Zinātnisko rakstu krājumam 

   
   
   
   

 
 
Linda LotiĦa 
19.08.2008.  
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Europass  
Curriculum Vitae  

  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Anita Lutere  
Adrese G.ApiĦa iela16-7,Valmiera, LV-4201, Latvija 

Tālrunis 642 81930 Mobilais tālrunis: 26556375 

  

E-pasts anital@valm.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 13.02.56 
  

Dzimums Sieviete 
  

  
  

Darba pieredze  
 

  

Laika periods 2004.gads - 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore Vidzemes augstskolā 

Galvenie pienākumi Pasniedzu vācu valodu Tūrisma organizācijas un vadības nodaĜas studentiem 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera LV-4200 

Nozare  

                                             Laika periods
                Profesija vai ieĦemamais amats
                                  Galvenie pienākumi
          Darba vietas nosaukums un adrese

 Nozare 

Laika periods 
Profesija vai ieĦemamais amats 

                                 Galvenie pienākumi
         Darba vietas nosaukums un adrese
                                                      Nozare

                                             Laika periods
                Profesija vai ieĦemamais amats
                                   Galvenie pienākumi
          Darba vietas nosaukums un adrese
                                                      Nozare

 

Izglītība 
 
1983. -1997. gads / 1998. gads - 
Svešvalodu skolotāja no 7.-12. klasei 
Vācu valodas skolotāja , klases audzinātāja, rajona vācu valodas metodiskās 
apvienības vadītāja 
Valmieras Valsts ăimnāzija, L. Paegles iela 40, Valmiera LV-4201 
Izglītība 
 
1997.-1998. gads 
Tulks, tulkotājs mārketinga nodaĜā 
Rakstiska un mutiska dažādu nozaru tekstu tulkošana 
Akciju sabiedrība „Valmieras stikla šėiedra”, Cempu iela 13, Valmiera LV-4200 
Mārketings 
 
1979.-1983. gads 
Skolotāja, mācību pārzine 
Vācu valodas skolotāja, mācību darba plānošana un organizācija 
Valmieras pārtikas rūpniecības skola, Rūpniecības iela 25B, Valmiera, LV-4201 
Izglītība 

 
 
 

 

Izglītība  
  

Laika periods 2002.-2003.gads 



 116 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Multiplikators -skolotāju tālākizglītotājs 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Tālākizglītības semināru plānošana un vadīšana, moderācijas un prezentācijas 
tehniku pielietojums, dinamisko norišu vadīšana grupās. Mācību psiholoăija. Mācību 
stundu hospitēšana un konsultēšana.  
Vācu valodas kā svešvalodas metodika un didaktika. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Roberta Boša fonds sadarbībā ar Eberharda-Karla universitāti Tībingenā , Leipcigas 
universitātes Herdera institūtu, kā arī Gētas institūtiem Rīgā, ViĜĦā, Tallinā, Prāgā, 
Bratislavā. 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

 
 

                                           Laika 
periods 

Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums          
/ Piešėirtā kvalifikācija

 Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

                                          Laika periods
Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums 

/ Piešėirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 

profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids

                                          Laika periods
Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums 

/ Piešėirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 

profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

 

Iegūta atbilstoša kvalifikācija un tiesības darboties vācu valodas skolotāju 
tālākizglītības jomā. 
 
 
 
1997.-1999.gads 
Maăistra diploms / Izglītības zinātĦu maăistra grāds 
 
Pedagoăisko pētījumu metodika, datu statistiskā apstrāde, izglītības filozofija, 
didaktika, salīdzinošā pedagoăija, valodas politika, interaktīvās mācību metodes. 
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
 
1994.-1996. gads 
Profesionālās izglītības atestāts/ pamatskolas angĜu valodas skolotāja 
 
AngĜu valodas gramatika, fonētika, teksta analīze, ievads valodniecībā, mutvārdu 
runa, raksti, valsts mācība, valodas vēsture 
Latvijas Universitāte, pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
 
 
1974.-1979. gads 
Diploms / Filologs, pasniedzējs, tulks 
 
Vācu valodas teorētiskā gramatika, leksikoloăija, stilistika, fonētika, valodas vēsture, 
latīĦu valoda,  angĜu valoda, krievu literatūras vēsture, tulkošanas teorija un prakse, 
literārā teksta interpretācija, vispārējā valodniecība, ievads literatūras zinātnē, loăika, 
pedagoăija, psiholoăija, filozofijas vēsture, aizrobežu literatūras vēsture. 
Latvijas Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte.  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu  C2  C2  C2  C2  C2  

Krievu  C1  C1  C1  B2  C1  

AngĜu  A2  B1  A2  A2  A2  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Sociālās prasmes Darbojoties starptautiskos projektos un apmācībā, Iegūtas iemaĦas strādāt 
multikulturālā vidē un komandā. Latvijā vadu skolotāju tālākizglītības seminārus. 
Esmu vadījusi semināru un uzstājusies starptautiskos pasākumos Liepājā, Grācā, 
ViĜĦā. 

  

Organizatoriskas prasmes Organizēju Valmieras rajonā tālākizglītības pasākumus vācu valodas skolotājiem un 
olimpiādes rajona jauniešiem. Jau 7 gadus vadu Valmieras rajona jauniešu apmaiĦas 
programmu ar Gīterslo apriĦėi Vācijā. Palīdzu rajona skolām veidot kontaktus ar 
ārzemēm, popularizēt vācu valodu citu svešvalodu vidū. Valmieras Valsts ăimnāzijā 
esmu izveidojusi vācu valodas metodisko centru - bibliotēku un semināra telpu rajona 
skolēniem un skolotājiem. 

  

Datora lietošanas prasmes Datorprogrammas - MS Windows. MS Office, Internet 
  

Mākslinieciskas prasmes Esmu apguvusi prezentācijas tehnikas iemaĦas. 
  

Vadītāja apliecība B kategorijas auto vadītāja apliecība 
  

Papildu informācija Strādāju pie profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas, mācos kursos Latvijā un 
ārzemēs. 
 
1. Tālākizglītības programma „Jauno un interaktīvo tehnoloăiju izmantošana 

mācību procesā”. 
/ 2008. gada maijs /. Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts 
aăentūra.  

2. Tālākizglītības programma ”Jaunais DSD eksāmens – pieredze un ieteikumi 
„/.2008. gada aprīlis/ 

        Izglītības satura un eksaminācijas centrs. 
3. Kursi vācu valodas pasniedzējiem „Gramatika, vārdu krājuma 

palašināšana,rakstīšanas iemaĦu   
        attīstīšana Hueber izdevniecības jaunākajos mācību līdzekĜos/ 2008. gada 
februāris / 
        Gētes institūts 
4. Tālākizglītības programma „Darba organizācija un metodika rajona metodisko 

apvienību  
vadītājiem”/ 2007. gada oktobris – novembris / LU, Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte 

5. Kursi svešvalodu skolotājiem „ Multimedia-Führerschein D“ / 2005. gada oktobris 
- 2006. gada aprīlis/ Gētes institūts 

6. Vācu valodas Diploma eksāmens / 2004.-2005. gads / Vācijas federālā skolu 
pārvalde. 

7. Teātra elementu izmantošana vācu valodas apmācībā / 2004. gads / Gētes 
institūts 

8. Valodu portfelis un valodu zināšanu novērtējuma līmeĦi Eiropas kontekstā / 
2003.gads/ Latvijas vācu valodas skolotāju asociācija. 

 
 

  

  
  

  

  

    
 
2008. gada  20. augustā  /   Anita Lutere 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Mud īte Maculēviča  

Adrese Cēsu 31-23 , Valmiera , Latvija 

Tālrunis 4232911 29762733  

E-pasts mudite.maculevica@va.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 02.01.1955. 
  

Dzimums Siev. 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1995.g - 

Profesija vai ieĦemamais amats Kultūras vēstures un sociālo zinību skolotāja , klases audzinātāja 

Galvenie pienākumi Mācību darba nodrošināšana  , skolēnu gatavošana un piedalīšanās kultūras vēst. māc.  
olimpiādēs , zinātniski pētniecisko darbu vadīšana , piedalīšanās rajona un LR  zpd 
konferencēs  

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras Pārgaujas ăimnāzija, ZvaigžĦu  4, Valmiera, LV 4201, Latvija 

Nozare  Vispārējā vidējā izglītība-pedagoăija 
LR Izglītības un Zinātnes ministrija 

Laika periods 1978.-1995. 

Profesija vai ieĦemamais amats aktrise 

Galvenie pienākumi dramatiskā teātra aktrise 

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras drāmas teātris ; Lāčplēša 4 , Valmiera 

Nozare   LR  Kultūras ministrija 
 

Laika periods 1995.-2004. 

Profesija vai ieĦemamais amats docētāja 

Galvenie pienākumi Lasīt lekcijas uzĦēmējdarbības un skolotāju specialitātēs- lekciju kurss ”Publiskā runa un 
lietišėā retorika” 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA , Cēsu nodaĜa, Katrīnes iela2, Cēsis 

Nozare   LR IZM – augstākā izglītība 
 

Laika periods 2001.- 

Profesija vai ieĦemamais amats viesdocente 



 119 

Galvenie pienākumi 2001.-2002. Sociālo zin. Skolot. sagat. Programmā- ētika, soc. zin. mācību metodes 
2002.-2005. Biznesa vadības specialit. – lekciju kurss „Publiskā runa” 
2002.—Tūrisma organizācija un vadība specialit.{ Pilna laika un nepilna laika studentiem}  
lekciju kurss-„Publiskā runa” 
2008.- Sociālo zinātĦu fakultāte- Komunikāciju un sabiedrisko attiecību studentiem , 
Mēdiju un žurnālistikas studentiem – lekciju kurss-„Publiskā runa” 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola – Cēsu 4, Valmiera , Latvija 

Nozare  LR IZM – augstākā izglītība 
 

Laika periods 2004. , 2005 

Profesija vai ieĦemamais amats vieslektore 

Galvenie pienākumi Lekciju kurss „Publiskā runa” Vēstures un filozofijas katedrā – nepilna laika studentiem. 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 

Nozare  LR IZM – augstākā izglītība 
 

Laika periods 2003. 

Profesija vai ieĦemamais amats   Bakalaura darbu vadītāja un recenzente  

Galvenie pienākumi  7.-9. kl. Sociālo zinību skolotāju kvalifikācijas iegūšanai -  vadīt studentu bakalauru darbus 
un recenzēt bak. darbus. 

Darba vietas nosaukums un adrese LR Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

Izglītība  

Laika periods 1997.-1999. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 Izglītības zinātĦu grāds pedagoăijā , diploma nr.N.000306 , izd. Rīga- 1999.g. 14. augustā, 
reă. Nr.92. 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Maăistrantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola , Latvija 

Laika periods 2001.-2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 Sociālo zinību skolotāja kvalifikācija- diploma Nr. 001833, izd.- 2003. g. 17. jūnijā 
 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Augstākā profesionālā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rēzeknes augstskola, Latvija 

Laika periods 1974.-1978. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 Dramatiskā teātra un kino aktiera kvalifikācija , diploms Г-1 Nr.310685 reă.  Nr.- 2291 izd. 
1978. g. 28.jūnijā. 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Augstākā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids J.Vītola Latvijas valsts konservatorija, kultūras un mākslas fakultātes aktieru un režisoru 
specialitāte 

Papildus izglītība  

Laika periods 2004.-2006. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Kultūras vēstures skolotāja kvalifikācija ,  sertifikāts Sēr.AA Nr.05338 izd.29.06.2006. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LR Izglītības un zinātnes ministrija. 
 

 

Prasmes  
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Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   B1  B1  A1  A1  A1 

Krievu valoda   B2  B2  B2  B2  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
 

 

Sociālās prasmes Dalība starptautiskos projektos, darba grupās:  
2008. marts-ESF Pedagogu tālākizglītības apmācības .Ungārija , Budapešta 
2007.-2008. Socrates Comenius projekts-3. gads , skolu projekts”Paaudžu dienasgrāmata- 
ikdiena dzelzs priekškara abās pusēs”(Vācija ,Dānija , Čehija, Polija , Latvija)- Veidota filma 
„ Latvija- 2030. gads”. Skolēnu , skolotāju piedalīšanās projekta noslēgumā Vācijā  
Hannoverē. 
2005-2007.piedalīšanās Socrates Comenius 1. skolu projektā ”Paaudžu dienasgrāmata – 
ikdiena dzelzs priekškara abās pusēs” ( Vācija , Dānija, Polija , Čehija , Latvija) tēma – 
„Jauniešu protesta formas” .Veidots CD materiāls un filma , plakāts -  „1968.  gads Latvijas 
PSR mākslā” 
2005. – Latvijas un ASV kopprojekts – Metodiskie ieteikumi skolotājam un materiāli 
nodarbībām par holokaustu – mācību materiālu aprobēšana soc. zinību stundās 
pamatskolā. 
2005.-2006.-ESF projekts valsts nodarbinātības aăentūrā Valmieras nodaĜā –Mācīšanās 
prasmju daudzveidība un pilnveidošanas iespēja darba meklētājiem. 
2003. Skolu atbalsta  centra un projekta Ātvērtā skola”seminārs- „Kritiskās domāšanas 
prasmju attīstīšana  augstskolā” 
2001. Sorosa fonda Latvijas programmas „PārmaiĦas izglītībā ” projekta ”Cilvēks 
sabiedrībā” tālākizglītības semināru cikls „Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas 
attīstīšanai”(100 stundas) 
2000.School of Education , {Preliminary Programme CIVICS Teacher Educators- Seminar 
Vaaxjo University15.-22.sept.2000. 
2000.VBO Profesionālās karjeras izvēles centra seminārs- „Kā vadīt nodarbības skolēniem 
karjeras attīstīšanas jautājumos”-sertifikāts 
 

Organizatoriskas prasmes 2003. Piedalīšanās laikraksta „Diena ”konkursā  „Kas notiek?”-Valmieras pārgaujas 
ăimnāzijas 9.d klases uzvara Vidzemē- klases audzinātāja 
2002.VPă. norvēău valodas klases un ZiemeĜvalstu Centra projekts „Iepazīsti ES” 
piedalīšanās  sagatavošanā  un realizācijā (Latvija- Zviedrija – Norvēăija) 
2001.IZM un VJIC 2. Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls- piedalīšanās 
sagatavošanā un norisē’ 
1997.Starptautiskā konference Valmierā „Sieviete un vīrietis dialogā” Apliec. Raksts- 
M.Lancen , senior advisor Nordic Counsil of Ministers 

Tehniskas prasmes  2001. „Information Technologies (IT) in Professional Development for Teachers of Social 
Sciences”certificate D – N. 016, Lithuanian education center. 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, e-vide , eklase 

Citas prasmes Šahs , slēpošana 

Vadītāja apliecība   
B kategorija (kopš 1981. gada) 

 

 

Publikācijas 

 

43. „Sociālās zinības – integrēta mācību programma 7.-9. k.l. ” Sorosa fonds – Latvija – 
A/S „Izglītība”, 2002. 

44. „Pārbaudes darbi kultūras vēsturē vidusskolā”  CD formātā . Kultūras vēstures 
skolotāju asociācija , 2007. 

 
2008. gada 1. oktobris       /M. Maculēviča/ 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Pāvule Baiba  
Adrese Viršu iela 13 -19, Rīga LV - 1035, Latvija 

Tālrunis 7589346 Mobilais tālrunis: +37129114561 

E-pasts pavule@balticom.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 01.02.81 
  

Dzimums Sieviete 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2004.g. - 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore Vidzemes augstskolā 

Galvenie pienākumi Pasniedzu franču valodu Tūrisma organizācijas un vadības nodaĜas studentiem, kā 
arī franču valodas izvēles kursu 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera LV-4200 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2001.g. septembris un 2000.g. decembris 

Profesija vai ieĦemamais amats Koordinatore 

Galvenie pienākumi Koordinēt dažādu valstu delegācijas, sniegt vajadzīgo informāciju un palīdzību 
pasākumu laikā 

Darba vietas nosaukums un adrese Eiropas kultūras mantojuma dienas Rīgā 

Nozare Kultūra 

Laika periods 2001.g. aprīlis 

Profesija vai ieĦemamais amats Gide un tulks 

Galvenie pienākumi Rūpēties par franču zēnu kori ’’ Des Petits Chanteurs de Versailes’’ un tulkot kora 
vajadzībām 

Darba vietas nosaukums un adrese Starptautiskais zēnu koru festivāls 

Nozare Kultūra 

Laika periods 2000.g. – 2004.g 

profesija Skolotāja 

Galvenie pienākumi Pasniedzu franču valodu vakara kursos 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA ‘’CRAFT’’, Miera 11, Rīga  

Nozare Izgītība 

Laika periods 1999.g. – 2000.g. 

Profesija vai ieĦemamais amats Bērnu aukle 

Galvenie pienākumi Pieskatīt bērnus 

Darba vietas nosaukums un adrese Varet ăimene Francijā 
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Nozare Pedagoăija 

Izglītība  

Laika periods 2005.g. - 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Franču filoloăijas maăistre 2009.gadā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte Moderno valodu fakultāte franču filoloăijas maăistrantūra. 

Laika periods 2000.g. – 2004.g. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms – Humanitāro zinātĦu bakalaura grāds mākslās 
Humanitāro zinātĦu bakalaurs mākslās 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Humanitārās zinātnes, mākslas zinātnes, valodas. Specialitātes valsts studijas – 
franču valodā. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Kultūras akadēmija, specialitāte: Starpkultūru sakari (Latvija – Francija) 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Franču  C2 Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 
līmenis 

AngĜu  B2 Vidējais 
līmenis 

B2 
Vidējais 
līmenis 

B1 
Vidējais 
līmenis 

B1 
Vidējais 
līmenis 

B1 
Vidējais 
līmenis 

Krievu  C2 Augstākais 
līmenis 

B1 
Vidējais 
līmenis 

C1 
Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 
līmenis 

B1 
Vidējais 
līmenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Piedaloties starptautiskos projektos, iegūtas labas spējas strādāt daudzkultūru vidē 
un sastrādāties komandā. 

  

Organizatoriskas prasmes Esmu piedalījusies kultūras pasākumu organizēšanā Frankofonijas dienu ietvaros. 
  

  

Datora lietošanas prasmes Datorprogrammas – MS Windows, MS Office, Internet. 
 

 

Mākslinieciskas prasmes Zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju apguvu Rīgas Bērnu mākslas skolā (1991. –
1994. ) 

Papildu informācija Pieredzes apmaiĦas brauciens uz Conseil général du Bas-Rhin Francijā Erasmus 
Mobilitātes ietvaros 2008.gada janvāris, sertifikāts. 
Francijas Kultūras centra organizētās franču valodas skolotāju semināra lekcijas 
2005., 2006., 2007. gadā, atestāti. 
Franču valodas kursi pasniedzējiem Francijā ’’Explorations croisees d’une France 
multiculturelle: Heritages et Perspectives’’ 2005.g. jūlijs, atestāts. 
Franču valodas kursi Francijā Greta des Ardennes 1999. – 2000.gads, atestāts. 
Sekretāres kursi Rīgas Franču licejā 1997. – 1999.gads, apliecība. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Tālis Vigo PumpuriĦš 

Adrese V. Baloža 10a, Valmiera, LV - 4200 

Tālrunis 64229687   

E-pasts talis.pumpurins@cesis.lv , talis.pumpurins@du.lv   
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 20.05.1958. 
  

Dzimums Vīr. 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 
 

Profesija vai ieĦemamais amats 
         Darba vietas nosaukums un adrese

                                           Laika periods

No 2007. - 
 
Pētnieks  
   Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūts, Daugavpils, Vienības iela 13, 
 
   No 2004. - 

Profesija vai ieĦemamais amats Galvenais speciālists muzeja krājuma izpētes jautājumos 

Galvenie pienākumi Organizēt muzeja krājuma izpēti 

Darba vietas nosaukums un adrese Cēsu pašvaldības aăentūra „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs”  
nodaĜa Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 

Nozare Vēsture, muzeoloăija 

Laika periods No 1986. – 2004. 

Profesija vai ieĦemamais amats NodaĜas vadītājs 

Galvenie pienākumi Organizēt Cēsu Vēstures un mākslas muzeja Sakaru vēstures un Vēstures nodaĜu darbu 

Darba vietas nosaukums un adrese Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 

Nozare Vēsture  

Laika periods No 1983. – 1986. 

Profesija vai ieĦemamais amats Audzinātājs  

Galvenie pienākumi Ārpusklases darba organizēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola 

Nozare Surdopedagoăija  

Izglītība  
 

  

Laika periods 2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Vēstures doktora (Dr. hist.) grāds. Doktora diploms C-D Nr. 001684 
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Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Par promocijas darbu „Latvijas valsts karoga veidošanās vēsture ( XIX gs. 70. gadi – 
1923. gads )” 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 

Laika periods 2003. – 2008. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms - Profesionālais maăistra grāds sabiedrības pārvaldē (2008). 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Studijas Daugavpils Universitātes maăistrantūras programmā „Sabiedrības un iestāžu 
vadība”. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1978. – 1983. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms – vēsturnieks , vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Atbilstoši kursa programmai 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Vēstures un filosofijas fakultāte 

Papildus izglītība  

Laika periods  2001.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Apliecība nr. 309 – Ekspozīciju veidošana – menedžments, marketings, dizains. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Latvijas Muzeju Valsts  pārvalde, kursi 

Laika periods  2001. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 Apliecība – 21. gadsimta muzejs : misija un ekonomiskie modeĜi. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Latvijas Muzeju valsts pārvalde, ICOM Latvijas komiteja 
  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   B2  B2  B1  B2  B1 

Krievu valoda   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internet 
  

  

Citas prasmes Gids, filatēlija, filokartija 
  

Autovadītāja apliecība B kategorija 
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 Papildu informācija  
 Publikācijas 

   
                                      Monogrāfijas 
2000. g.  „Sarkanbaltsarkanās – Latvijas karoga krāsas. Pētījumu, atmiĦas un  
         dokumenti par Latvijas karoga tapšanas vēsturi. Cēsis: Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs. 

 
                                      Citas nozīmīgākās publikācijas 
   2008. g.   Latviešiem domāto luterisko dziesmu grāmatu modernizācija (18.gs. beigas – 
19.gs. sākums) 
                  2007. Vidzemes Augstskolas rīkotās starptaut. konferences „Vidzeme. Baznīca. 
Sabiedrība.”, kas veltīta BrāĜu draudzes kustības vēsturei rakstu krājumā.Iesniegts.  
   2006. g.   Hermanis EnzeliĦš un Kārlis Ulmanis 1905. gada revolūcijā. – Grām.: 1905. gads 
                   Latvijā: 100. Pētījumi un starptautiskas konferences materiāli, 2005. gada 11. – 
                   12. janvāris,  Rīga. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds. 
   2005. g.   Terora lielmeistars – Alberts Traubergs no Cēsīm. – Grām.: Informācija, 
revolūcija, 
                    reakcija  1905. – 2005.  Starptautiskas konferences materiāli. Latvijas Nacionālā 
bibliotēka. 
    2004. g.  Latvijas valsts karoga un novada heraldiskā simbola izveides un tradīciju aspekti  
                   saistībā ar   Latgali// Vēsture: avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIII 
zinātnisko 
                   lasījumu materiāli. Vēsture VII. – Daugavpils: Saule. 
   1998. g.   Heraldiskā komiteja un Cēsu apriĦėa ăerbonis. – Grām.: Cēsu novada vēsture II. 
Cēsis. 
 
1994. g. Ievads un komentāri grāmatai „Senā Valmiera” ( Heine Vilhelms. Piezīmes 
Valmieras  
              vēsturei.  Ekards Jūlijs. Vidzemes klusumā. Tulk. L. Liepnieks ). Valmiera. 
1994. g. Ievads un apraksts dokumentu krājumā par Cēsu pulka brīvprātīgo skolnieku rotu 
„No  
              zobena   saule lēca”. Cēsis. 
1994. g. Sastādījis dokumentu, pētījumu un atmiĦu krājumu par Cēsu kaujām 1919. gadā 
               „Kad  lielgabali dziedāja līgo…” – Cēsis, 1994. ( daĜa materiālu arī igauĦu valodā 
). 

 

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskās 
konferencēs 
 
 
Apbalvojumi 
 

No 1997. – 2008. gadam piedalījies vairāk nekā 20 starptautiskās vēsturnieku un 
muzeologu konferencēs Latvijā, Igaunijā, Somijā, Krievijā. 

 
 
2005. g. „Kultūras mantojuma Gada balva 2004” par Latvijas karogam veltīto ekspozīciju 

Cēsu    Vēstures un mākslas muzejā 
2005. g. Cēsu Draudzīgā aicinājuma valsts ăimnāzijas „Draudzīgā aicinājuma” medaĜa 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

 
PERSONAS INFORMĀCIJA 

 
Vārds, uzvārds  Vineta Silkāne 

E-pasts  Vineta.Silkane@va.lv, Vineta.Silkane@gmail.com  

 

DARBA PIEREDZE 
 

• Laiks (no – līdz)  No 2001 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola, Tērbatas 10, Valmiera 

• Nodarbošanās vai amats  docente 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  – Akadēmiskais darbs:  

– Bakalaura līmeĦa studiju kursi: Pētījumu metodoloăija, Mediju un komunikācijas 
pētniecības metodes, Organizāciju komunikācija, Grupu komunikācija, Komunikācijas 
treniĦš, Sabiedriskās attiecības un ētika, Profesionālā saskarsme, Virtuālās telpas 
sociālpsiholoăiskie aspekti  

– Maăistra līmeĦa studiju kursi: Lietišėās pētījumu metodes un statistika, Komunikācija 
un sociālā mijiedarbība, Cilvēkresursu vadība un līderība, Ētika un vērtības politikas 
veidošanas procesā 

– Zinātniski pētnieciskais darbs (transformatīvā līderība, organizāciju komunikācija, TV ziĦu 
veidošana, objektu attiecību teorijas) 

– Metodiskais darbs 
 

• Laiks (no – līdz)  No 1997 (nodaĜas vadītāja 1997-2008) 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera 

• Nodarbošanās vai amats  Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaĜas vadītāja, Komunikācijas un sabiedrisko attiecību 
studiju programmas direktore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  – Akadēmiskā procesa nodrošināšana 
– Zinātniski pētnieciskais darbs 
– Administratīvais darbs 
– Studiju programmas vadība 
– Darbs ar studentiem 

 
• Laiks (no – līdz)  1996-2001 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola, Tērbatas 10, Valmiera 
• Nodarbošanās vai amats  lektore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  – Akadēmiskais darbs: Pētījumu metodoloăija, Organizāciju komunikācija, Grupu 
komunikācija, Komunikāciju treniĦš, Sabiedriskās attiecības un ētika, Sociālā attīstība un 
indivīds, Attīstības psiholoăija 

– Zinātniski pētnieciskais darbs 
– Metodiskais darbs 

 
• Laiks (no – līdz)  1994-2002 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Medicīnas akadēmija (Rīgas StradiĦa Universitāte), Dzirciema 16, Rīga 
• Nodarbošanās vai amats  Lektore, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  – Akadēmiskais darbs: Attīstības psiholoăija, Personības un attīstības psiholoăijas teorijas, 
Personības psiholoăija, Medicīniskā psiholoăija, Saskarsmes psiholoăija 

– Zinātniski pētnieciskais darbs (objektu attiecību teorijas, ego psiholoăija, psihosomatiskā 
medicīna) 

– Metodiskais darbs 
 

• Laiks (no – līdz)  1992-1994 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas Skolotāju institūts 
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• Nodarbošanās vai amats  Psiholoăe, Psiholoăisko pētījumu zinātniskā laboratorija 
 

• Laiks (no – līdz)  1991-1992 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Universitāte 

• Nodarbošanās vai amats  Inženiere, Juridiskā fakultāte 
 

• Laiks (no – līdz)  1988-1990 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Universitāte 

• Nodarbošanās vai amats  Vecākā laborante, Fizikas un matemātikas fakultāte 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  darbs pētījuma projekta ietvaros 

 
IZGLĪTĪBA  

 
• Laiks (no – līdz)  1998-2002 

• Izglītības organizācijas nosaukums  Latvijas Universitāte 
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 

profesionālās spējas 
 Doktorantūra psiholoăijā 

 
• Laiks (no – līdz)  1994-1996 

• Izglītības organizācijas nosaukums  Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 

profesionālās spējas 
 Psiholoăija, klīniskā psiholoăija 

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saĦemtās kvalifikācijas nosaukums 

 Maăistra grāds psiholoăijā 

 
• Laiks (no – līdz)  1990-1994 

• Izglītības organizācijas nosaukums  Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 

profesionālās spējas 
 Psiholoăija 

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saĦemtās kvalifikācijas nosaukums 

 Bakalaura grāds psiholoăijā, psihologa asistenta kvalifikācija 

 
• Laiks (no – līdz)  1995-2001 

• Izglītības organizācijas nosaukums  Grupu analīzes institūts (Oslo, Norvēăija) sadarbībā ar Norvēăijas psihiatrijas asociāciju un 
Lietuvas Grupu analītisko biedrību 

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 
profesionālās spējas 

 Pēcdiploma izglītība grupu psihoterapijā un grupu analīzē 

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saĦemtās kvalifikācijas nosaukums 

 Kvalifikācija: grupu analītiėis, grupu psihoterapeits 

 
• Laiks (no – līdz)  1985-1990 

• Izglītības organizācijas nosaukums  Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte 
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai 

profesionālās spējas 
 Matemātika 

• Akadēmiskais grāds un/vai 
saĦemtās kvalifikācijas nosaukums 

 Matemātiėa kvalifikācija 

 

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS 

  

• Laiks (no – līdz)  No 1997 
• Organizācijas nosaukums  Latvijas Klīnisko psihologu asociācija 

• Statuss organizācijā  1997-2002 LKPA priekšsēdētāja 
no 2002 LKPA priekšsēdētājas vietniece 
no 1997 LKPA valdes locekle 
2004-2007 LKPA Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja 
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• Laiks (no – līdz)  No 2002 
• Organizācijas nosaukums  Latvijas Psihologu apvienība 

• Statuss organizācijā  2002-2004 valdes locekle 
 
 

• Laiks (no – līdz)  No 2004 
• Organizācijas nosaukums  EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association) 

• Statuss organizācijā  biedrs 

  
SPĒJAS UN KOMPETENCES 

 
 

DZIMTĀ VALODA  LATVIEŠU VALODA 

 

 Citas valodas 

Pašnovērtējums  
Izpratne 

Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
 

AngĜu valoda 
 B2 Vidējais 

līmenis 
B2 Vidējais 

līmenis 
B1 Vidējais 

līmenis 
B1 Vidējais 

līmenis 
B1 Vidējais 

līmenis 

 Krievu valoda 
 C2 Augstākais 

līmenis 
C2 Augstākais 

līmenis 
C1 Augstākais 

līmenis 
C1 Augstākais 

līmenis 
B2 Vidējais 

līmenis 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES  

 Vidzemes Augstskolas Senāta senatore (no 1997) 
Vidzemes Augstskolas Sociālo zinātĦu fakultātes Domes priekšsēdētāja (no 09.2008.) 
Vidzemes Augstskolas Senāta priekšsēdētāja (no 2003.gada oktobra līdz 2008.gada 
jūnijam) 
Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētāja (1999-2003) 
Vidzemes Augstskolas Senāta Studiju un zinātĦu komisijas vadītāja (2002-2003) 
Vidzemes Augstskolas attīstības stratēăijas darba grupas vadītāja (2003), Vidzemes 
augstskolas stratēăijas izstrādes darba grupa (2004, 2005) 
Vidzemes Augstskolas un Växjo Universitātes (Zviedrija) projekta skolotāju izglītībā 
vadības grupas locekle un lektore (1999-2000) 

 

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES  – Kursi un praktiskās nodarbības psiholoăijā un komunikācijā 
– Darbs ar grupām (komunikāciju treniĦš, analītiski orientēta grupu psihoterapija, 

atbalsta grupas skolotājiem un ārstiem) 
– Psiholoăiskā konsultēšana 
– Klīniskā psihologa sertifikāts (2005.gads, derīgs līdz 31.12.2010.) 

 
BRAUKŠANAS TIESĪBAS  B kategorija 
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PAPILDU INFORMĀCIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Publikācijas 
Silkāne V. (2002). Ego spēka koncepts psiholoăijā. // J.KrastiĦš (red.) Izglītības zinātnes un 
pedagoăija mūsdienu pasaulē: LU PPF Zinātniskie raksti (513-521). Rīga: Latvijas Universitāte. 
Silkāne V. (2002). Sevis un objektu reprezentācijas un to loma personības funkcionēšanā. // 
J.KrastiĦš (red.) Izglītības zinātnes un pedagoăija mūsdienu pasaulē: LU PPF Zinātniskie raksti (523-
530). Rīga: Latvijas Universitāte. 
Akadēmiskas publikācijas 
Silkāne V., Jansone D., Bākule K. (2005) Metodiskie norādījumi skolēnu pētniecisko darbu izstrādei 
sociālajās zinībās. Rīga: Junior Achievment Latvia 
Silkāne, V., Bākule, K., Jansone, D. (2006) Studentu patstāvīgais darbs sociālo zinātĦu studiju 
programmās Vidzemes augstskolā. // A.ŠĜara (red.) Studentu patstāvīgā darba organizācija studiju 
procesā, rakstu krājums. Valmiera: Vidzemes augstskola 
Zinātniskās, profesionālās un akadēmiskās konferences (dalība un referāti) 
Silkāne V. (1996). Characterisation of Ego adaptive functions of the patients of essential hypertension 
(referāts). The Baltic Sea Conference on Treatment in Psychosomatics: the Bio-psycho-social 
Approach. Book of abstracts, Riga, 36-37 
Ancāns A., Austers I., Deksnis A., LiepiĦa S., Millere I., Silkāne V. (1997) Grupu psihoterapija: 
psihoanalītiskā pieeja, 3.Pasaules Latviešu Ārstu kongress, 6 lpp. 
Silkāne V., LiepiĦa S. (1997) Grupas process un tā attīstība (referāts), 3.Pasaules Latviešu Ārstu 
kongress, 100 lpp. 
LiepiĦa S., Silkāne V. (1997) Terapeitiskie mehānismi un procesi grupu psihoterapijā, 3.Pasaules 
Latviešu Ārstu kongress, 67 lpp. 
Silkāne V. (2000). Characterisation of ego adaptive functions of the patients with essential 
hypertension. New developments in psychology in the Baltics: Theory and practice. Proceedings 
presented at IV International Baltic Psychology Conference, October 6-9 2000, Riga, Latvija (101-
110). Riga: University of Latvia, Department of Psychology. 
Silkāne V. (2001). Ego spēks un krīžu pārvarēšana (referāts). Latvijas Universitātes 59.zinātniskā 
konference. 
Silkāne V. (2002). Sevis un objektu reprezentācijas un to loma personības funkcionēšanā (referāts). 
Latvijas Universitātes 60.zinātniskā konference. 
2005.gada novembris, EUPRERA konference ”New Challenges for Public Relations. Public 
Relations, Corporate Values, Social Responsibility and Social Commitment”, Lisbon 
2004.gada oktobris, EUPRERA konference „Public Relations and the Public Sphere; (New) 
Theoretical Approaches and Empirical Studies”, Leipzig 
Pētījumu projekti 
Silkāne V., Berėe G. (2005) Latvijas televīziju ziĦu dienestu sagatavoto ziĦu raidījumu specifika. 
NRTP, ViA 
Jansone D., Silkāne V., Ikstens J. (2005) Jaunatnes politiskā līdzdalība pašvaldību vēlēšanās. 
ĪUMSILS, ViA 
Jansone, D., Silāne, V., Blumberga, M. (2007) Valmieras rajona uzĦēmējdarbības vides izpēte un 
analīze, ESF, ViA 
Bakalaura un maăistru darbu vadība 

52 diplomdarbi (bakalaura darbi) (2001-2007) 
1 maăistra darbs (2007) 

Lekciju un semināru vadība 
Katru akadēmisko gadu vidēji 6-8 studiju kursi 

Studiju kursu programmu izstrāde 
7 jauni studiju kursi (2003-2007) 

Studiju programmu izstrāde un vadība 
Studiju programmas vadība: Komunikācija un sabiedriskās attiecības (profesionālā bakalaura 
programma) 
Dalība jaunu studiju programmu izstrādē: sabiedrības pārvaldība (maăistra programma), 
Mediju studijas un žurnālistika (profesionālā bakalaura programma) 

Dalība studentu zinātnisko konferenču rakstu recenzēšanā (2006), Dalība vidusskolēnu pētniecisko 
darbu konkursu organizēšanā un darbu recenzēšanā (2005, 2006, 2007) 
Kvalifikācijas celšana 

Projektu vadība (2003, ViA) 
Stratēăiskās kapacitātes attīstība (2004, VAS) 
Klīniskā psihologa sertifikāts (2005, derīgs līdz 31.12.2010.) 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds    SiĦicins Mihails 

Adrese Rīgas iela 1, Mazsalaca, Latvija LV 4215 

Tālrunis Fiksētais 371 4251401  Mobilais – 371 26579957 

E-pasts mihails.sinicins@va.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimšanas datums 27. 02.1953. 
  

Dzimums vīrietis 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2003. -  

Profesija vai ieĦemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Lekcijas, semināru vadīšana studiju kursos ”Ievads uzĦēmējdarbība”, Mikroekonomika”, 
””Makroekonomika”. Studentu gadaprojektu, diplomprojektu vadīšana. 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola; Cēsu ielā 4, Valmiera, Latvija LV 4200 

Nozare   Izglītība 

Laika periods 2003. - 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Lasīt lekcijas, vadīt seminārus studiju kursā ”Ekonomikas mācīšanas metodika”, vadīt 
studentu pedagoăiskās prakses 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte; Aspazijas bulvāris 5, Rīga. 

Nozare   Izglītība 

Laika periods 1978. -  

Profesija vai ieĦemamais amats Skolotājs 

Galvenie pienākumi Veikt vēstures, ekonomikas, sociālo zinību pedagoga pienākumus 

Darba vietas nosaukums un adrese Parka iela 30, Mazsalaca, Latvija, LV 4215 

Nozare   Izglītība 

Laika periods 1999. – 2003.  

Profesija vai ieĦemamais amats Skolotājs 

Galvenie pienākumi Ekonomikas mācīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras ăimnāzija, Leona Paegles iela 40, Valmiera, LV 4200 

Nozare    Izglītība 

Laika periods 1976. – 1978. 

Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzējs 

Galvenie pienākumi Vēstures mācīšana 
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Darba vietas nosaukums un adrese Ozolu 5.LPTV; Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu rajons. 

Nozare   Izglītība 
  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1996. – 1998.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Maăistra diploms, pedagoăijas maăistrs 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Ekonomika, ekonomikas mācīšanas teorijas 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 

Laika periods 1995. – 1996.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Profesionālās izglītības atestāts; vidusskolas lietišėās ekonomikas skolotājs 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Ekonomika, pedagoăija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 

Laika periods 1971. – 1976. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms, vēsturnieks, vēstures un sabiedrības pamatu skolotājs. 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Vēsture, filozofija, zinātniskais komunisms. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 

Papildus izglītība  

Laika periods    1996. – 1997. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Sertifikāts, Ekonomikas skolotāju multiplikators 

Izglītības iestādes nosaukums un veids    ASV Ekonomiskās izglītības Nacionālā padome 

Laika periods    2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

   Sertifikāts, mācību līdzekĜu veidošanai ekonomikā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids   ASV Ekonomiskās izglītības Nacionālā padome 
  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda krievu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   B2  B2  B2  B1  B1 

Latviešu valoda   B1  B2  B1  B1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes    Sadarbība multikulturālā sabiedrībā 
  

Organizatoriskas prasmes Neliela pieredze pedagogu kolektīva vadīšanā, skolas darba organizācijā un vadīšanā 
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Tehniskas prasmes   Ikdienā nepieciešamo prasmju līmenī. 
 

 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Word, PowerPoint, Excel 

Citas prasmes Sports, tūrisms 

Vadītāja apliecība B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  
 

   Autors mācību līdzekĜiem ekonomikā, politikā un tiesībās, vēsturē vidusskolai un 
pamatskolai. 

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos 
 

  Organizēju Baltijas valstu ekonomikas skolotāju semināru Rīgā; ASV Ekonomiskās 
izglītības Nacionālās padomes semināru Rīga; ASV skolotāju pieredzes apmaiĦas 
braucienus uz Latviju. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Juris SmaĜinskis 

Adrese Rīga, Kalnciema iela 39 a -2 

Tālrunis 29395185   

E-pasts Juris.smalinskis@va.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 1972 
  

Dzimums Vīrietis 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 1994. – 2000.g. 

Profesija vai ieĦemamais amats Vecākais referents 

Galvenie pienākumi SaskaĦā ar amata aprakstu 

Darba vietas nosaukums un adrese Vides ministrijas Dabsaimniecības un valsts kadastru nodaĜa, Rīga, Peldu iela 25 

Nozare Dabas resursu aizsardzība, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas izstrāde 

Laika periods 2000. – 2003.g. 

Profesija vai ieĦemamais amats Vecākais referents 

Galvenie pienākumi SaskaĦā ar amata aprakstu 

Darba vietas nosaukums un adrese Vides ministrijas Tūrisma attīstības nodaĜa, Rīga, Peldu iela 25 

Nozare Tūrisma politikas izstrāde un plānošanas jautājumi 

Laika periods 2003. – 2004.g. 

Profesija vai ieĦemamais amats Vecākais referents 

Galvenie pienākumi SaskaĦā ar amata aprakstu 

Darba vietas nosaukums un adrese Ekonomikas ministrijas Tūrisma departaments 

Nozare Tūrisma politikas izstrāde un tās īstenošanas pārraudzība 

Laika periods No 2004. g.  

Profesija vai ieĦemamais amats Docents 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Valmiera, Cēsu iela 4 

Nozare  

Laika periods No 1995. g. praktiska darba pieredze projektos, kas saistīti ar tūrisma un vides jomām 

Profesija vai ieĦemamais amats Projektu vadītājs, eksperts, konsultants 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese  

Nozare Tūrisms un dabas aizsardzība 
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Izglītība  
 

Laika periods 08/1989. - 06/1995. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Latvijas Universitāte, bioloăijas maăistrs 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Laika periods 09/1986. - 06/1989. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

 Rīgas 58. vidusskola 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  
 

 

Prasmes  
 

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu valoda   4  3  B2  B1  B1 

Krievu valoda   5  5  5  5  4 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Organizatoriskas prasmes Ir 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Ofiss 

Citas prasmes Ir 

Vadītāja apliecība Ir 

Papildu informācija  
 

 

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos 
 

Ir 
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E I R O P A S  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R MĀ T S  
 

 
 

PERSONAS INFORMĀCIJA 
 

Vārds, uzvārds  Agita ŠmitiĦa 

Adrese  Druvienas 32-13; Rīga; Latvija; LV-1079 

Tālrunis  29422473 

E-pasts  agita.smitina@va.lv; agitasm@yahoo.com;  

 

Nacionalitāte  Latviete 
 

Dzimšanas dati  27/12/1973 
 
 

DARBA PIEREDZE 
  

• Laiks (no – līdz)  2006.-šod. 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Universitāte, RaiĦa bulv.19 

• Biznesa veids vai nozare  Izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Karjeras psiholoăe 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Pakalpojumu attīstīšana, citu valstu augstskolu Karjeras centru pieredzes apkopošana, 
metodisko un informatīvo materiālu gatavošana, studentu konsultēšana par karjeras un 
izglītības izvēles problēmām; semināru grupu vadīšana 

• Laiks (no – līdz)  2004-šod.  

• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera 

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 

• Nodarbošanās vai amats  Lektore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Vadītie lekciju cikli: „Sociālā psiholoăija”;  “ CeĜotāju psiholoăija un motivācija”, “Konfliktu 
vadība”;  “Datori un sabiedrība”, “Starppersonu komunikācija” 
 

• Laiks (no – līdz)  1999-2007.  
• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Universitāte,  Psiholoăijas nodaĜa, Jūrmalas gatve 72/74, Rīga 

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Lektore, stundu pasniedzēja 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Vadītie lekciju cikli: “Saskarsmes psiholoăija”, “Starppersonu komunikācija”; “ Klientu 
uzvedība”, “Sociālpsiholoăiskie treniĦi”; “Konsultēšanas prasmes darbā ar studentiem”; 
“Psihologa profesionālā darbība”, “Individuālā dzīves stila analīze”, “Karjeras prasmju 
attīstība un pilnveidošana”; „Saskarsmes praktikums” 

 
• Laiks (no – līdz)  1999-2005 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Universitāte,  Psiholoăijas nodaĜa, Jūrmalas gatve 72/74, Rīga 
• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats   Psiholoăijas maăistra studiju programmas  un LU Psiholoăiskās palīdzības centra 

administratore 
 Izglītības psiholoăe  

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Maăistra programmas un Psiholoăiskās palīdzības centra administratīvie pienākumi 
Lietvedība 
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Informācijas sistēmas kontrole attiecībā uz studentu personīgām lietām 
Studentu konsultēšana par izglītības jautājumiem 

 
• Laiks (no – līdz)  1998-2001 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola, Imantas 7. līn .1, Rīga 
• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Lektore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Vadītie lekciju cikli “Krīžu psiholoăija”; “Sociālpsiholoăiskie treniĦi”; “Psihologa profesionālā 
darbība” 

 
• Laiks (no – līdz)  1997-2002 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas 90. vidusskola, Grestes 14, Rīga 
• Biznesa veids vai nozare  Vidējā Izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Psiholoăe 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Psiholoăiskā konsultēšana 
 

• Laiks (no – līdz)  1998-2002 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Valsts Nodarbinātības dienests, Jūrmalas filiāle 

• Biznesa veids vai nozare  Profesionālā izglītība, profesionālā pārkvalifikācija 
• Nodarbošanās vai amats  Psiholoăe, lektore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Psiholoăiskā konsultēšana, lekciju un semināru vadīšana 
   

 
• Laiks (no – līdz)  1997-1999 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Republikas rehabilitācijas centrs 
• Biznesa veids vai nozare  Profesionālā Izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Lektore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Lekciju un semināru vadīšana  
 

• Laiks (no – līdz)  1995-1999 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Organizācija “Glābiet bērnus” 

• Biznesa veids vai nozare  Sociālā palīdzība 
• Nodarbošanās vai amats`  Psiholoăe, konsultante 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Psiholoăiskā konsultēšana, Bērnu Uzticības telefona konsultante 
 

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA 
 

• Laiks (no – līdz)  2005- šod.. 

• izglītības organizācijas nosaukums   Latvijas Universitāte  
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
  

• SaĦemtās kvalifikācijas nosaukums  Vadības zinātnes doktora studiju programma, 3.kurss 
   

 
• Laiks (no – līdz)  1998.-2000 

• izglītības organizācijas nosaukums   Latvijas Universitāte (LU) Psiholoăijas maăistra studiju programma 
 

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas 

 Priekšmeti vispārīgajā, klīniskajā, organizāciju/sociālajā un skolu psiholoăijā 

• SaĦemtās kvalifikācijas nosaukums  Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā 
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt) 
 80KP 

 
• Laiks (no – līdz) 

  
1993.-1997. 

• izglītības organizācijas nosaukums   LU Pedagoăijas un psiholoăijas fak., Psiholoăijas bakalaura studiju programma 
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• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 
vai profesionālās spējas 

 Priekšmeti psiholoăijas pamatnozarēs 

• SaĦemtās kvalifikācijas nosaukums  Sociālo zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā. Psihologa asistenta kvalifikācija 
   

 
• Laiks (no – līdz)  1992-1996 

• izglītības organizācijas nosaukums   Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības Augstskola 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Priekšmeti pedagoăijas, latviešu un pasaules folkloras nozarēs 

• SaĦemtās kvalifikācijas nosaukums  Bakalaura grāds pedagoăijā.  
   

• Laiks (no – līdz)  1981-1992 
• izglītības organizācijas nosaukums   Jelgavas 2. vidusskola 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Vidējās izglītības mācību priekšmeti 

• SaĦemtās kvalifikācijas nosaukums  Vidējās izglītības atestāts 
 

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS 

  

• Laiks (no – līdz)  1997-2004 
• Organizācijas nosaukums  Skolu psihologu asociācija 

• Statuss organizācijā  Biedrs 
 

• Laiks (no – līdz)  2004-šod. 
• Organizācijas nosaukums  Organizāciju psihologu biedrība 

• Statuss organizācijā  Biedrs 

 
SPĒJAS UN KOMPETENCES 

Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav nepieciešams formāls 
sertifikāts vai diploms  

Dzimtā valoda  Latviešu 
 

 Citas valodas 
Pašnovērtējums  

Izpratne 
Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
 

Krievu 
  Teicama  Teicama  Teicama  Teicama  Teicama 

AngĜu 
  Laba  Teicama  Laba  Laba  VIdēja 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 
SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES  Komunikācijas un sadarbības spējas 

 
 

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES  

 Atbildība, mobilitāte,  
Cilvēku administrēšanas un koordinēšanas prasmes 

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES  Kursu aprakstu veidošanas, studiju plānošanas un analizēšanas prasmes 
Windows- Word, Excel, SPSS, Power Point lietotājprogrammu pārzināšana 
Projektu rakstīšanas, vadīšanas un izpildīšanas prasmes 

 

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES   
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BRAUKŠANAS TIESĪBAS  Autovadītāja apliecība kopš 1992.gada 
 

PAPILDU INFORMĀCIJA  2000-šod   Dažādu, ar sociālo un organizāciju psiholoăiju saistītu, semināru vadīšana valsts un 
privātajās organizācijās (dažādās); arī dažādu projektu ietvaros 

2008           Norden projekta ietvaros pieredzes apmaiĦa un stažēšanās Turku, Helsinku, 
                   Gēteborgas augstskolu Karjeras centros 
2007          Eiropas fonda līdzfinansētā un LU Studiju servisa koordinētā projekta  
                  Karjeras plānošanas un veidošanas prasmju pilnveidošana 
                  Latvijas Universitātes studentiem- administrēšana un vadīšana 17 
                  studentu grupām 
2006          Darbinieku lojalitātes, apmierinātības ar darbu, un atalgojumu pētījums,   
                  A/S Narvesen. Pētījuma vadītāja 
2004          Darbinieku lojalitātes, apmierinātības ar darbu, un atalgojumu pētījums, A/S 
                  Narvesen. Pētījuma vadītāja 
2004          Darbinieku attieksmes, lojalitātes, motivācijas un apmierinātības ar darbu pētījums, 
                  Hipotēku Banka. Pētījuma dalībniece 
2002          Darbinieku atalgojuma sistēmas apmierinātības pētījums,  A/S Exigen Latvia. 
                   Pētījuma vadītāja                                 

SEMINĀRI, KONFERENCES 
(KOPŠ 2001)  

 
 
 
 

 2008         LU 66. konference, Plenārsēde „Pedagoăija, psiholoăija, vadības zinātne”: dalība 
                 Plenārsēdēs 
2007       Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, Integrācija,  
                Izglītība”, Rēzekne, referāts “Studentu karjeras prasmes augstākajās 
                izglītības iestādēs Latvijā”  
2007       Starptautiskā zinātniskā konference “Social and Educational Sciences 
                in Nordic and Baltic cultural context “, referāts “Career Education  
                problems in HE institutions in Latvia”  
2007        FEDORA  PSYCHE konference „Crossing Internal and External Borders. Practices for  
                an Effective Psychological Counselling in the Europeran Higher Education”; Crete  
2007       Konference „Karjeras attīstības atbalsts jauniešiem”,Rīga,  dalība   
2007        Semināru cikls “Career Work for the Twenty-first Century”   (Law, B.,National Institute  
                for Careers Education and Counselling, Cambridge);  
                “Career Guidance in Higher Education” (Jennings, L., National University of Ireland, 
                Maynooth)  
                “Career theories and methodology” (Ertelt B., Germany)  
2006       VII International Baltic Psychology Conference “Where Do WE Stand” lekciju    
               apmeklējums un dalība diskusiju grupās un semināros 
2006 Latvijas Organizāciju Psihologu biedrības 4. gadskārtējā konference “Darbinieka un 
                organizācijas saderība” -dalība  
 2004       Lekciju kurss “Psiholoăisko treniĦu vadīšana organizācijās” , LU 

        Latvijas Organizāciju psihologu  3.konference “Profesionālā identitāte”; dalība   
                Seminārs “ Komunikācija darbā ar studentiem”, Nordic Training International 
 2003       Seminārs “Pasakas no bērnības” , Individuālpsiholoăijas Institūts  
                Seminārs “Laika menedžments”,  Eiropersonāls 
2002       Kursi “Psihoterapeita un klienta attiecības. Transfers, kontransfers.”, Rīgas    
                pilsētas skolu valde 
2001        Kursi “Individuālpsiholoăijas psihoterapija”, Latvijas Skolu psihologu asociācija   

 

PUBLIKĀCIJAS  • Mācību līdzeklis „Karjera” : autores A.ŠmitiĦa, I.Jaunzeme; Latvijas UzĦēmējdarbības 
un Menedžmenta akadēmija, 2007, ISBN 9789984708973 

• Mācību līdzeklis „Karjera: mācību metodika” : autores A.ŠmitiĦa, I.Jaunzeme; Latvijas 
UzĦēmējdarbības un Menedžmenta akadēmija, 2007, ISBN 9789984708980 

• Raksts “Atgriezeniskās saites nozīme darbinieku motivācijā”; žurnāls “Biznesa 
psiholoăija”; 2007., jūnijs-jūlijs, 24-27 lpp 

• Raksts “Klientu apkalpošanas standarts uzĦēmumā”; žurnāls “Biznesa psiholoăija”; 
2007., februāris-marts, 23-27 lpp 

• Raksts “ Studentu karjeras prasmju attīstīšana karjeras attīstības atbalsta sistēmas 
ietvaros augstākajās izglītības iestādēs”;  SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA, 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, 2007., 404.-412lpp 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds SUHARŽEVSKA Erna 

Adrese Loka ielā 3., dz. 41, LV – 4101, Cēsis, Latvija, 

Tālrunis Fiksētais  (371) 41 27 321 Mobilais tālrunis: 29 14  10 98 

Fakss  

E-pasts erna.suharzevska@va.lv; erna.s@inbox.lv  
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 12.09.1954. 
  

Dzimums Siev. 
  

  
  

Darba pieredze  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
Izglītība 

Kopš 2006.g. septembra Vidzemes Augstskolas lektore, docēju krievu valodu 
Tūrisma organizācijas un vadības nodaĜā; izvēles kursus, C daĜu. 
Kopš 2003. gada februāra vieslektore Vidzemes Augstskolā, docēju krievu valodu. 
 
Kopš 1990. gada krievu valodas (kopš 1994.g. arī vācu valodas) skolotāja Cēsu 1. 
vidusskolā, 
 1996.g. skola pārdēvēta par Cēsu pilsētas ăimnāziju, 
Kopš 2007. gada skola ieguvusi Cēsu Valsts ăimnāzijas statusu. 
1988. – 1990.  Cēsu 1. vidusskolas direktora vietniece mācību darbā. 
1986. – 1988.  krievu valodas skolotāja Cēsu 1. vidusskolā. 
 
1984. – 1986.  Cēsu TIN metodiėe. 
 
1977. – 1984. krievu valodas un literatūras skolotāja Cēsu 1. vidusskolā. 
 
1998. – 2002. maăistrantūras studijas LLU, iegūts pedagoăijas maăistra grāds. 
1993. – 1995. LU, Pedagoăijas fakultāte, iegūta pamatskolas vācu valodas 
skolotājas kvalifikācija. 
1972. – 1977. LU, Filoloăijas fakultāte, iegūta krievu valodas un literatūras 
pasniedzējas, filoloăes kvalifikācija 
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Papildus izglītība, kursi 

 
 
 
 
 
 

2006.gada novembrī starptautisks seminārs Pēterburgā „Krievu valoda ārpus 
Krievijas”’, sertifikāts, (tika prezentētas krievu valodas apguves iespējas Vidzemes 
Augstskolā). 
 
2006. gada maijā metodisks seminārs „Svešvalodu apguve un starpkultūru 
kompetences pilnveidošana” – 12 stundas, SPPA Rīgā, sertifikāts Nr. 5 – 40 
 
2006.g. vācu valodas skolotāju A1 kursi, 36 stundas, sertifikāts. 
2004. gads metodiskais seminārs „Modernās metodes krievu valodas kā 
svešvalodas mācību procesā”, 12 stundas, SPPA, sertifikāts Nr. 4 – 97. 
 

Prasmes 
 

Valodu prasmes: 
dzimtā valoda: latviešu; 
krievu valoda – augstākais līmenis; 
vācu valoda – vidējais līmenis. 
 
Datoru lietošanas prasmes: 
Microsoft Office (Word, Power Point) 

  

Vadītāja apliecība  
B kategorijas autovadītāja tiesības, 1998. gadā 

  

Autordarbi Publikācijas Cēsu rajona laikrakstā „Druva” 
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Europass Curriculum Vitae   

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds VIěUMSONE Genovefa  
Adrese Rīgas iela 3 – 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Tālrunis 642 25054 Mobilais tālrunis 26 31 07 17 

Fakss 642 07229 

E-pasts genoveva.vilumsone@va.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 06.04.1941 

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 1997.g. līdz šim 

Profesija vai ieĦemamais amats Vidzemes augstskolas docētāja, kopš 1999.g. Svešvalodu (kopš 2007.g. – Valodu)  
katedras vadītāja, (līdz 2008. sept.).Kopš 2001.g. docente 

Galvenie pienākumi AngĜu valodas mācīšana uzĦēmējdarbības un tūrisma nozares studentiem. 
Specializēto kursu pasniegšana tulkošanas specialitātes studentiem. Līdz 2004.g. 
iestājeksāmenu uzdevumu gatavošana ViA. Valodu katedras vadība (kopš 2007. – 
ViA Valodu un eksaminācijas centrs).  

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Valmiera, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200 

Laika periods, nozare 1994. – 2004. Vispārējā Izglītība 

Profesija vai ieĦemamais amats Valmieras AngĜu valodas centra vadītāja 

Galvenie pienākumi Centra darbības sagatavošana, skolotāju bibliotēkas organizēšana, valodu kursu 
pasniegšana un organizēšana, sadarbība ar izdevniecībām. 

Darba vietas nosaukums un adrese AngĜu valodas mācību centrs, Valmierā, Cēsu ielā 4, LV- 4200 

Laika periods, nozare 1980. – 2006. Vispārējā izglītība 

Profesija vai ieĦemamais amats Valmieras rajona AngĜu valodas metodiskās apvienības vadītāja 

Galvenie pienākumi Piedalīšanās skolu akreditācijā,  kvalifikācijas celšanas kursu, semināru un 
nodarbību vadīšana skolotājiem, uzdevumu gatavošana un olimpiāžu vadīšana 
rajonā un novadā, publiskās runas konkursu organizēšana Vidzemē, skolotāju 
tālākizglītības plānošana un vadība 

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras rajona Skolu valde, Valmierā, Lāčplēša ielā 1, LV - 4200 

Laika periods, nozare 1965. – 1971. Augstākā izglītība 

Profesija vai ieĦemamais amats AngĜu valodas pasniedzēja 

Galvenie pienākumi AngĜu valodas mācīšana RTU (toreiz RPI) studentiem 

Darba vietas nosaukums un adrese RPI  Vispārtehniskā fakultāte, Valmieras filiāle, Valmierā, Rīgas ielā 27 

Laika periods, nozare 1964. – 1997. Vidējā izglītība 

Profesija vai ieĦemamais amats AngĜu valodas skolotāja Viestura vidusskolā , no 1971.g. skolotāja metodiėe 
Pārgaujas ăimnāzijā 

Galvenie pienākumi AngĜu valodas mācīšana 5. – 12. klasēs, skolas metodiskās komisijas darba 
plānošana un vadība. 

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras rajona Skolu valde, Valmierā, Lāčplēša ielā 1, LV - 4200 

Izglītība  

Laika periods 1997– 1999 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums  

Diploms par humanitāro zinātĦu maăistra grāda piešėiršanu angĜu filoloăijā 
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Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Svešvalodu mācīšanas metodika, angĜu, vācu valoda, saskarsmes psiholoăija, 
pedagoăija. Aizstāvēts maăistra darbs „Ekstensīvās un intensīvās lasīšanas 
stratēăijas, mācot angĜu valodu nevalodniecisko specialitāšu studentiem” 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Rīgā, RaiĦa bulvārī 19, Rīga, LV 1586 

Laika periods 1959– 1964 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms par Latvijas Valsts universitātes beigšanu, piešėirta filologa, angĜu valodas 
skolotāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts Universitāte, Rīgā, RaiĦa bulvārī 19, Rīga, LV 1586 

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

AngĜu  C2 Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 
līmenis 

Krievu  C2 Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 
līmenis 

Vācu  A2 Pamatlīmenis B1 Vidējais 
līmenis 

A2 
Pamatlīmeni

s 
A2 

Pamatlīmeni
s 

A2 
Pamatlīmeni

s 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Labas spējas strādāt komandā un daudzkultūru vidē, iegūtas starptautiskās 
konferencēs un projektos. Savstarpējās saskarsmes prasmes, studējot literatūru un 
darba praksē.  

Organizatoriskas prasmes Vadītāja darba iemaĦas, vadot 8 cilvēku kolektīvu. Plānošanas un ikdienas darba 
organizēšanas prasmes, vadot rajona angĜu valodas skolotāju metodisko apvienību 
un ViA Valodu un eksaminācijas centru. 

Datora lietošanas prasmes Prasmes strādāt Microsoft Office vidē: Word, Power Point, pamatiemaĦas:TRADOS.  

Citas prasmes Pieredze konferenču tulka (UNDP, UNICEF, ES Phare, ZAAO) un profesionālo 
tekstu tulkotāja darbā. 

Intereses CeĜošana, apceĜotas gandrīz visas Eiropas valstis 

Vadītāja apliecība A, B kategorijas 

Papildu informācija 
Turpm ākā izglītība

Apmeklēti kursi angĜu valodas pasniedzējiem ESP ELL (Baltijas programma, 1998. – 
2000.), kursi Bella institūtā Saffron Walden (2003.), Lielbritānijā; Kopenhāgenā, 
Dānijā ( 2 mēneši) un Ilinoisas štatā ASV (1 mēnesis), PDP Latvijā (kopā 3 gadi, 150 
kontaktstundas), 
ES augstskolu organizāciju SPACE, EURASHE, IATEFL konferences par zināšanu 
pārvaldību, starptautiski atzītiem eksāmeniem angĜu valodā (ESP) un starpkultūru 
komunikāciju (2004. -2006.) 
Accueil seminārs Tūnā, Šveicē, sertifikāts par eksaminētāja kvalifikāciju starptautiski 
atzītos eksāmenos tūrisma specialitātē (2006) 
ISEC sertifikāts par angĜu valodas mācīšanas metodikas kursu apguvi,  (2006) 
Liepājas Pedagoăiskās akadēmijas 5.zinātniskā konference (referāts), (2006) 
Pasaules Valodu skolotāju federācijas (FIPLV) konference (referāts), (2007)  

Tulkošanas prakse No 1994. – 2007. UNDP, UNICEF, ES Phare, Valmieras Reăionālās slimnīcas  
konferenču tulkošana 
Galerijas „Laipa” 6 bukletu tulkošana 
Valmieras EvaĦăēliski luteriskās baznīcas bukleta tulkošana 
Materiālu tulkošana Valmieras pilsētas domei un Valmieras rajona padomei 
Juridisko un tehnisko materiālu tulkotāja un konferenču un semināru tulks SIA 
„ZAAO” 
Reklāmas materiālu tulkošana dažādām firmām 
ViA Satversmes un akreditācijas materiālu tulkošana 
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Publikācijas 2002.- 2007. Referāts „Starpkultūru kompetences angĜu valodas apguvē”. 
5. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Liepāja, 2006.  
Referāts: „Izaicinājums, izmantojot Dž. Orvela grāmatu „Dzīvnieku Ferma” angĜu 
valodas mācīšanā mūsdienās”. Lielbritānijas Padomes Oksfordas 17. Literatūras 
konferences materiāli, 2002 
Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekstensīvās lasīšanas stratēăijas 
darbā ar nevalodniecisko specialitāšu studentiem”, Rīga, 2002  

Apbalvojumi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts (2003.) 

Organizācijas Starptautiskās AngĜu valodas kā svešvalodas skolotāju asociācijas biedre 
Latvijas AngĜu valodas Skolotāju (LAVSA) asociācijas biedre, Biznesa angĜu valodas 
SIG biedre 

 
Datums: 09.08.2008                                                                                                      
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E I R O P A S  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R MĀ T S  
 

 
 
 

PERSONAS INFORMĀCIJA 
 

Vārds, uzvārds  Ansis Zunde 
Adrese  Čaka ielā 135 – 15, Rīgā 
Tālrunis  2 88 175 66 
E-pasts  ansis.zunde@va.lv 

 

Nacionalitāte  latvietis 
 

Dzimšanas dati  dz. 1948. gada 11. jūlijā, Valkas raj. Trikātas ciemā (tagadējā PlāĦu pagasta teritorijā) 
 
 

DARBA PIEREDZE 
  

• Laiks (no – līdz)  1977 - 1981 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Valsts universitāte, RaiĦa bulv. 19., Rīgā 

• Nodarbošanās vai amats  Vec. laborants un filozofijas lektors dažādās LVU fakultātēs 
 

• Laiks (no – līdz)  1980 - 1985 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Izdevniecība Avots, Rīgā 

• Nodarbošanās vai amats  Tulkotājs un zinātniskais redaktors 
 

• Laiks (no – līdz)  no 1985. gada 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas ZinātĦu akadēmijas (tagad Latvijas Universitātes) Filozofijas un 

socioloăijas institūts, Akadēmijas lauk. 1, Rīgā 
• Biznesa veids vai nozare  Filozofija, zinātniskās pētniecības darbs 
• Nodarbošanās vai amats  Vec. labor., asistents, pētnieks 

 
 

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA 
 

• Laiks (no – līdz)  1969 - 1974 
• izglītības organizācijas nosaukums   Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fak. 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Filozofija un socioloăija 

• SaĦemtās kvalifikācijas nosaukums  Filozofs un sociologs 
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja 

var norādīt) 
 5 gadu apmācības kurss (atbilst tagadējam maăistram) 

 
• Laiks (no – līdz)  1974 - 1977 

• izglītības organizācijas nosaukums   Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fak., aspirantūra 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Filozofijas vēsture 
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• SaĦemtās kvalifikācijas nosaukums  Aspirantūru (tagad to sauc par doktorantūru) beidzu ar iesniegtu disertāciju 
 

• Laiks (no – līdz)  1990 - 1991 
• izglītības organizācijas nosaukums   Kvalifikācijas paaugstināšana PSRS ZA Filozofijas institūtā, 

Maskavā 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati 

vai profesionālās spējas 
 Mūsdienu filozofija 

 
SPĒJAS UN KOMPETENCES 

Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav 
nepieciešams formāls sertifikāts vai 

diploms  
 

Dzimtā valoda  Latviešu 
 

 Citas valodas 

Pašnovērtējums  
Izpratne 

Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
 

AngĜu valoda 
  B2  B2  B2  B2  B2 

 Valoda 
  C1  C2  B2  B2  C2 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES  

 7 GADUS ESMU BIJIS ATKLĀTĀ SABIEDRISKĀ FONDA INTELEKTS PREZIDENTS, ORGANIZĒJIS 
FILOZOFISKU GRĀMATU SAGATAVOŠANU UN PUBLICĒŠANU 

 
BRAUKŠANAS TIESĪBAS  nav 

 

PIELIKUMI  [ Nosauciet pievienotos pielikumus ] 
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7.pielikums. Studiju kursu apraksti. 
 
 

AKT ĪVĀ TŪRISMA VAD ĪBA 
 

 
Studiju kursa autors: Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde; ilze.grinfelde@va.lv 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi. 
Studiju kursa anotācija:  
Kurss sniedz akadēmiskas un praktiskas zināšanas par aktīvā tūrisma pamatnostādnēm – produkta 
būtību un tā veidiem, vietu kopējā tūrisma nozares ekonomikā. Kurss sniedz ieskatu par aktīvā 
tūrisma resursiem Latvijā un pasaulē, plānošanas īpatnībām (tai skaitā - riska un atbildības 
plānošana), nozīmi vides ilgspējīgas attīstības kontekstā, mārketinga īpatnībām, pieprasījuma un 
piedāvājuma tendencēm, kā arī aktīvā tūrisma gidiem un to darba specifiku.  
 
Studiju rezultāti: 
Zināšanas par aktīvo tūrismu, tā vadību un plānošanas instrumentiem un to lietošanu, kā arī resursiem 
un spēja šīs zināšanas pielietot praksē.  
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): ievads tūrismā 
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: sekmīgi nokārtots pārbaudes darbs, vismaz 50% lekciju un 
semināru apmeklējums, sekmīgi nokārtots eksāmens 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
 

Gala vērt ējumu veido: 

Pārbaudes darbs – 30 % 

Eksāmena atzīmes – 50 % 
Studentu aktivitātes un līdzdalības lekcijās, grupu un praktiskajos darbos - 20%  
 

Studiju kursa saturs: 
1. Aktīvais tūrisms. Filosofija un pamatnostādnes.  
2. Aktīvā tūrisma veidi  
3. Akt īvā tūrisma produkti. Akt īvā tūrisma vadības un plānošanas īpatnības.  
4. Aktīvā tūrisma gids. Tā darba specifika.  

 
 
Studiju kursa literat ūra: 
Brencis A., 2004, Aktīvā tūrisma pamati. Biznesa augstskola Turība, Rīga  
Papildu literatūra:   
Butler R., Hall C. M., Jenkins J., 1999. Tourism and Recreation in Rural areas. 

Godbey  G. 1994. Leisure in Your life. Venture publishing  

Honey M., 1999. Ecotourism and Sustainable development. Who owns paradise? Island Press  

Mid Sweden University, 1995. Security and Risks in Travel and Tourism. Mis Sweden University 
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Richards G., Wilson J., 2004. The Global Nomad. Backpacker tavel in Theory and practice. Channel 
view publications. 

Swarbrooke J., Beard C., Leckie S., Pomfret G., 2003. Adventure tourism. The new frontier. 
Butterworth Heinemann. 

Wearing S., Neil J. 2000. Ecotourism. Impacts, potentials, Possibilities.  Reed educational 
Professional publishing Ltd. 

World Tourism Organisation, 2001. Sport and Tourism, 1st World Conference. 

 
www.raid.lv,www.ezi.lv, www.aac.lv, www.adventures.lv, www.activefamilyvacations.com, 
www.pilgrim-tours.com, www.russiatourism.ru, www.adventure-tours-australia.com, 
www.activeco.co.nz  
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ANGěU VALODA T ŪRISTU GIDIEM 
 

Studiju kursa autors: Mg.philol. Genoveva ViĜumsone; genoveva.vilumsone@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika studijas 

Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: pirmais un otrais studiju gads, 1. – 4. semestris 
Studiju valoda: angĜu 
Studiju kursa apjoms: 8 kredītpunkti (2 kredītpunkti katru semestri); kopā 192 kontaktstundas pilna 
laika studijās. 
Studiju kursa metodes: Nodarbību veidi: praktiskās nodarbības, lietišėo rakstu uzdevumi, publiskas 
uzstāšanās, tūrisma objektu prezentācijas, gadījumu analīze, teksta kopsavilkumi, esejas u.c.   
 
Studiju kursa anotācija: Kursa mērėis ir paaugstināt studentu kompetences līmeni angĜu valodā, 
lietojot to gidu profesijai radniecīgās situācijās; attīstīt runas plūdumu un valodas precizitāti atbilstošā 
formālās un neformālās valodas līmenī; aktivizēt profesionālās rakstu valodas prasmes, mācot, kā 
organizēt informācijas pasniegšanu ar uzsvaru uz tūrisma objektu aprakstiem; trenēt publiskās runas 
prasmes; paplašināt vārdu krājumu, nostiprināt gramatikas zināšanas un valodas struktūru lietošanas 
prasmes jaunos kontekstos un funkcijās; veicināt studentu starpkultūru komunikācijas izpratni 
starptautiskajā tūrisma vidē un radīt ētikas izpratni gidu darbā.  
 
Studiju rezultāti: Pēc kursa apgūšanas studenti: 

- izpratīs un spēs izskaidrot ar gidu darba specifiku saistītus jēdzienus angĜu valodā; 
- demonstrēs publiskās uzstāšanās prasmes, lietojot attiecīgas pārliecināšanas metodes un 

tehniskos līdzekĜus; 
- izpratīs lietišėās sarakstes stilus, kārtojot darba jautājumus gida profesijā; 
- demonstrēs spējas veikt patstāvīgu izpēti un sagatavot patstāvīgu darbu atbilstoši docētāja 

norādījumiem.    

Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): ISEC sertifikāts „Year 
12” par angĜu valodas apguves līmeni vai tam pielīdzināts dokuments. 
 
Vērt ējums 

        Prasības kredītpunktu ieguvei: Visi kontroldarbi uzrakstīti plānotajā laikā; 
- Visi rakstu darbi iesniegti laikā; 
- Visi patstāvīgie darbi izpildīti pēc docētāja norādījumiem; 
- Obligāts nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība tajās; 

      -      ViA Ētikas kodeksa noteikumu ievērošana. 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmeni pēc 2.un 4. semestra 

 Gala vērt ējumu veido:  
                67 %: nodaĜu kontroldarbi, rakstu darbi, mutisko prezentāciju vērtējums;  

 33% eksāmena vērtējums (Eksāmena vērtējums – ne zemāks par 4). 
Studiju kursa saturs: Tūrisma veidi. Gidu darba specifika tūrisma nozarē. Sadarbība ar viesnīcām, 
sabiedriskās ēdināšanas vietu kultūra. Tūrisma objektu apskate un apraksti. Arheoloăija, vēsture, 
kultūrvēsturiskie objekti. Transports. Daba, ăeogrāfiskie nosaukumi, ekotūrisms, to terminoloăija. 
Ekonomiskās ăeogrāfijas aspekti gidu darbā. Pilsētu tūrisma aspekti gidu darbā. Pirmās palīdzības 
meklēšana un sniegšana. Tulkošanas un prezentācijas prasmes gida darbā. Starpkultūru 
komunikācijas prasmes. Lietišėā sarakste: pieprasījumi, pasūtījumi, atbildes uz klientu vēstulēm, 
atskaites.  
 
Studiju kursa literat ūra:  
Strutt.P., 2003. English for International Tourism. Longman PU 
Harding.K., 2003. Going International. Longman 
Papildu literatūra:   
Materiāli no dažādiem avotiem 
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BALTIJAS T ŪRISMA ĂEOGRĀFIJA 
 
Studiju kursa autors: Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne; iveta.druva-druvaskalne@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  
Iepazīstināt ar Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) tūrisma resursiem, akcentējot izpratni 
par šo resursu izmantošanu kā tūrisma resursus. Analizēt Baltijas valstu tūrisma resursu un 
infrastruktūras attīstības reăionālās atšėirības. Nostiprināt Baltijas valstu nozīmīgāko tūrisma objektu 
zināšanu Baltijas valstu kartē un pilnveidot iemaĦas patstāvīgi orientēties Baltijas valstu kartē.  
 
Studiju rezultāti: 
Pēc kursa beigšanas studentam jāprot pielietot iegūtās zināšanas tūrisma maršrutu un tūrisma 
produktu izveidē Baltijas valstīs, jābūt zinošiem par Baltijas tūrisma resursiem un salīdzināt 
savstarpēji visas trīs valstis. Jāspēj izvērtēt vietējam, Baltijas mēroga un starptautiskam tūrismam 
piemērotie tūrisma apskates objekti un galvenie izmantojamie resursi. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Tūrisma pamati, Pasaules ăeogrāfija un vides zinības. 
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. Seminārnodarbību un praktisko darbu nodarbību obligāts apmeklējums. 
2. Laikā sagatavoti un nodoti praktiskie darbi u.c. mājas darbi. 
3. Visos darbos nepieciešams saĦemt pozitīvu novērtējumu. 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

 Gala vērt ējumu veido: 
1. Praktisko un pārbaudes darbu, semināru nodarbības vērtējums – 50 % 
2. Eksāmens – 50 % 

 
Studiju kursa saturs: 
 
1. Baltijas valstu reăionālais tūrisma resursu apskats. 
2. Tūrisma politiku veidojošās kopīgās un atšėirīgās iezīmes. 
3. Baltijas valstu tūrisma infrastruktūras iezīmes. 
4. Populārāko (ienākošo un izejošo) tūrisma maršrutu pa Baltijas valstīm apskats. 
 
Studiju kursa literat ūra:  
 
•••• Bousfield J. Baltic States: Estonia, Latvia & Lithuania. New York : Rough Guides,  466 p.  
•••• Hall D., Smith M., Marciszweska B. (ed.) 2006. Tourism in the New Europe. The Challenges and 

Opportunities of EU Enlargement. Part III. The Baltics. Wallingford, Cabi publishing, pp.139-183. 
 
Papildu literatūra:   
 
•••• Baltijas pilsētas : uzziĦu krājums : pilsētas, valstis, simbolika. 2005. Rīga, Atmata, 64 lpp.  
•••• Baltijas tūrisma ziĦu žurnāls http://www.standbynews.info/ 
•••• CeĜvedis : Igaunija un Lietuva : skaistākās un interesantākās vietas kaimiĦos, 2005. Rīga, Diena. 
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•••• Eiropas Reăionālais Tūrisma institūts www.eiropa.lv 
•••• Igaunijas Tūrisma padome : http://www.visitestonia.com/ 
•••• Igaunijas tūrisma ziĦu portāli: http://www.turismiweb.ee/, http://www.infoturism.ee/ 
•••• Kairiene A.2000. Lithuania : nature, history, culture, cities. Vilnius, R.Paknio leidykla.  
•••• Kirss U. 2002.Islands of Western Estonia : travel guide. Huma, 63 p 
•••• Latvijas autoceĜu atlants 2006. SiA Karšu izdevniecība JāĦa sēta 
•••• Latvijas ceĜvedis 2004. SiA Karšu izdevniecība JāĦa sēta 
•••• Latvijas tūrisma portāls: http://www.latviatourism.lv/ 
•••• Latvijas Tūrisma attīstības valsts aăentūra; http://www.tava.gov.lv 
•••• Lauku tūrisma mārketinga stratēăija 2004.-2010. Rural tourism marketing strategy : Latvija, 

Lietuva, Igaunija. Rīga, Lauku ceĜotājs, 78 lpp.  
•••• Lietuvas Valsts Tūrisma departaments http://www.tourism.lt 
•••• Lietuvas tūrisma portāls: http://www.travel.lt/ 
•••• SiA Vietas. www.vietas.lv 
•••• Tūrisms Latvijā ikgadējs statistikas biĜetens, LRCSP 
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BALTIJAS V ĒSTURE 
 
Studiju kursa autors: Dr. hist. Vija Daukšte; vija.daukste@va.lv 
 
Studiju kursa veids: A daĜa  
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu  
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa apguves metodes: lekcijas, individuālais un grupu darbs bibliotēkās un ar datu bāzēm, 
darba rezultātu prezentācijas semināros, kolokviji, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  Studiju kursā ,,Baltijas vēsture,, tiek apskatīta Baltijas valstu veidošanās un 
vēsturiskais konteksts no akmens laikmeta arheoloăiskajiem pētījumiem līdz Baltijas valstu 
neatkarības atgūšanai. Kursa ietvaros analizēti politiskie, sociālie un saimnieciskie procesi, kā arī 
baltu tautu etnoăenēze, savstarpējā mijiedarbība ar lībiešiem un igauĦiem un blakus tautām. Kursā 
tiek aplūkota baltu tautu materiālo un garīgo dzīvi raksturojošas vērtības, kas raksturo kopējo Baltijas 
telpas vēsturisko attīstību. Kursa saturs ir saskaĦots ar Latvijas un Eiropas vēstures kursiem, lai 
nerastos savstarpēja dublēšanās. 
 
Studiju rezultāti: pēc studiju kursa apguves studentiem jāzina Baltijas vēsturiskās attīstības 
būtiskākie notikumi un spilgtāko notikumu nianses, jāizprot likumsakarības un uz to fona jāprot 
spriest par mūsdienu ăeopolitiskajiem notikumiem Baltijā. Iegūtās zināšanas jāprot izmantot tūristu 
gidu profesionālajā darbībā  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Eiropas vēstures pamati, 
kas labāk Ĝauj saprast Baltijas vēsturisko notikumu kontekstu 
 
Vērt ējums: 
 

Prasības kursa sekmīgai nokārtošanai:  
• patstāvīgi jāveic individuāls studiju darbs un jāprezentē seminārā saskaĦā ar iepriekš 

apstiprinātu tēmu, iegūstot sekmīgu vērtējumu 
• jāpiedalās grupu darbā saskaĦā ar iepriekš apstiprinātu grupas darba tēmu un darba 

rezultātu prezentācijā seminārā, par ko jāsaĦem pozitīvs vērtējums 
• Jānokārto eksāmens, saĦemot sekmīgu vērtējumu 

 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens rakstiskā formā 
 
Galīgo vērt ējumu veido:  

• vērtējums individuālajā studiju darbā (30%) 
• vērtējums grupu darbā (20%) 
• lekciju apmeklējums (5%) 
• eksāmena darba vērtējums (45%) 

 
Studiju kursa saturs:  

• Baltijas vēsturiskās telpas veidošanās. Pirmās tautas. Arheoloăiskie atradumi un pētījumu 
interpretācija. Saimnieciskā dzīve senvēsturē, reăionālās atšėirības. 

• Baltu kultūras izcelsme, veidošanās un cilšu savstarpējās attiecības. 
• Viduslaiku valstiskie veidojumi Baltijas teritorijā. Milit ārie konflikti un stratēăijas. Kristīgās 

ticības izplatīšanās baltu zemēs.  
• Politiskās un saimnieciskās sistēmas viduslaiku Baltijā 



 152 

• Lielvaru cīĦas par Baltijas zemēm, nozīmīgāko kauju interpretācija. Livonija un livonieši. 
Prūšu tautas attīstība. 

• Lietuvas lielvalsts laiks, politiskā sistēma un tās norieta iemesls. 
• Baltijas jūras telpa un varas dalīšana, ekonomiskie aspekti, Hanzas savienība un citas 

partnerības. 
• Livonijas kara stratēăijas, jauno laiku iezīmes Baltijā. 
• Polijas – Zviedrijas karš un tā sekas Baltijas ăeopolitiskajā situācijā. 
• 19.gs. beigu apgaismība un spilgtākie latviešu, lietuviešu un igauĦu līderi. 
• Impērijas noriets Krievijā un tā ietekme uz Baltijas politisko, saimniecisko un sociālo 

sistēmu. Pirmais pasaules karš un brīvības cīĦu posms. 
• Baltijas valstu robežu veidošanās, iekšpolitiskā attīstība starpkaru periodā. Saimnieciskās 

dzīves uzplaukuma salīdzinājums starp trim Baltijas valstīm pārējo Eiropu. Demogrāfiskā 
situācija un izmaiĦas lauku kultūrinavā. 

• Otrā Pasaules kara nozīmīgākie notikumi Baltijā.  
• Baltijas valstis pēc Otrā Pasaules katra. Aukstā kara ietekme.  
• Baltijas valstu neatkarības atgūšana, dziesmotā revolūcija, Baltijas ceĜš u.c. politiski 

zīmīgākie notikumi 
• Baltija barikāžu laikā, Maskavas pučs un Baltijas valstu neatkarība 
• Baltijas valstu jaunāko laiku vēsture – pēc neatkarības atjaunošanas 

 
Pamatliteratūra:   

• A.Gudzuka u.c.. Baltijas valstu vēsture. Mācību līdzeklis. Rīga, Zvaigzne ABC 2000 
• A. Spekke. Latvijas vēsture. Rīga, Jumava, 2003.  
•  Džozefs Džeksons. Valstis Viduseiropas Austrumos starp diviem pasaules kariem. Rīga. 

Zvaigzne ABC. 1999. 
• Rūtenbergs O.J. Baltijas vēsture. R. 1908. 

Papildliterat ūra:  
1. Rubenis ,,Absolūtisma un apgaismības laikmeta kultūra’’. Rīga, Zvaigzne ABC. 2001.  
2. Andris Rubenis. 19. gadsimta kultūra Eiropā. Rīga, Zvaigzne ABC. 2002. 
3. Igors Freimanis. Laiks. Laikmets. Mode. Rīga. Apgāds ,,Madris,, 1998. 
4. Baltijas skolotāju seminārs. 1870-1919. R. 1940. 
5. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten- Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und 

Kurland. Bearbeitet von Johann Friedrich v. Recke und Karl Eduard Napiersky. 1-4. Mitau 
1827-32. 

6. Latvijas Brīvības cīĦas 1918-1920. Enciklopēdija. R. 1999. 
7. Europe 1450 to 1789 ,,Encyklopedia of the early modern world’’. Ed. Jonathan Dewald, 

2004.  
R. Vipers. Jauno laiku vēsture (1795 - 1851). Rīga, grāmatu apgāds Gulbis, 1938. 
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BRĪVAS INFORM ĀCIJAS SISTĒMAS 
 
Studiju kursa autors: Mg.sc.comp. Arnis Cīrulis; arnis.cirulis@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads, semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: Latviešu 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi un pārbaudes darbi 
Studiju kursa anotācija:  Sniegt izpratni par atvērtā koda programmatūru, datora lietošanu lietišėu 
dokumentu noformēšanai, aprēėinu veikšanai, prezentāciju veidošanai, grafikas apstrādei, kā arī 
pētniecisko darbu izstrādei, veidot praktiskas iemaĦas darbam ar datoru. Operētājsistēmas jēdziens, 
Linux distribūcijas un izmantošanas iespējas. 
 
Studiju rezultāti: Nostiprinātas iemaĦas darbā ar Open Office, Gimp un citiem atvērtā koda 
projektiem. Linux sistēmu uzstādīšana. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): darbs ar failiem un 
direktorijām. Interneta izmantošana. 
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: sekmīgi jānokārto kontroldarbs. 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens. 

 Gala vērt ējumu veido: kontroldarbs (50%), eksāmens (50%) 
 
Studiju kursa saturs: 

1. Operētājsistēma Windows un Linux vēsture. Kodols. Linux distribūcijas. Austrumi Linux, 
Ubuntu, Knoppix Live-CD. Atvērtā koda ideja un programmatūra. Zinātniskie un izglītojošie 
projekti. Lietojumprogrammatūras jēdziens. Open Office lietojumprogrammu klasifikācija.  
Teksta redaktora programma – OpenOffice Writer apskats. Programmas rīku joslas. Galvenā 
rīku josla, funkciju rīku josla, objektu josla. Fontu un rindkopu formatēšana. Dokumenta 
izskata mainīšana. Tabulācija. (Lekcija, praktiskais darbs) 

2. Tabulas OpenOffice Writer programmā. Attēlu ievietošana un apstrāde. Darbs ar lieliem 
dokumentiem, to noformēšana. Teksta stili un satura veidošana. Lappušu numerācija. 
Galvenes un kājenes sadaĜu formēšana. AplokšĦu un uzlīmju taisīšana, izmantojot datus no 
datu bāzes. (Lekcija, praktiskais darbs) 

3. Darbs ar elektroniskajām tabulām (izklājlapām) programmā OpenOffice Calc. Lietošanas 
iespējas. Lapu veidošana, kopēšana, izdzēšana, pārsaukšana un saglabāšana. Tabulas 
apgabali, aprēėini, reālās un absolūtās adreses. Biežāk izmantojamās funkcijas un to 
pielietojums. Nosacījumu formatēšana un validācija. (Lekcija, praktiskais darbs) 

4. Datu kārtošana un filtrēšana OpenOffice Calc. Darbs ar datumiem un citiem datu tipiem. 
Diagrammu veidošana un noformēšana. (Lekcija, kontroldarbs) 

5. Prezentāciju veidošana ar OpenOffice Impress. Prezentācijas slaidu un objektu noformēšana. 
(Lekcija, praktiskais darbs) 

6. Darbs ar fotogrāfij ām izmantojot programmu Gimp. LīmeĦu un filtru izmantošana. Attēlu 
sapludināšana, rotācija, griešana, izmēru maiĦa. Eksportēšana un attēlu formāti. 
Kopsavilkums. (Lekcija, praktiskais darbs) 
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Studiju kursa literat ūra: 
 

1. http://apg.liis.lv;  
2. http://www.openoffice.org 
3. http://www.liis.lv/mspamati/ 
4. http://docs.gimp.org/en/ 
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CEěOTĀJU PSIHOLOĂIJA UN MOTIV ĀCIJA  
 
Studiju kursa autors: Mg.psych. Agita ŠmitiĦa; agita.smitina@va.lv 
 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze; 
noslēguma pētniecības darbs, literatūras studijas. 
 
Studiju kursa anotācija:  Veidot studentu izpratni par ceĜotāju uzvedības psiholoăiju; akcentēt 
ceĜotāju motivācijas veicinošos faktorus. Analizēt psiholoăiskos konceptus un procesus, kuri ietekmē 
klientu izvēli un lēmumu pieĦemšanu attiecībā uz ceĜojuma procesu un galamērėi. 
Kursā gūtās zināšanas sniegs iespēju definēt, aprakstīt un identificēt dažādus ceĜotāju personības 
tipus, akcentētas tiks “grūto” klientu uzvedības īpatnības, kā arī rīcības stratēăijas konfliktu situācijā. 
Kursā tiks padziĜinātas studentu zināšanas par grupas procesiem, lēmumu pieĦemšanu grupā, kā arī 
līdera lomu darbā ar grupu. Tiks veidotas prezentācijas prasmes uzstājoties lielākas auditorijas 
priekšā, kā arī darbu krīzes un stresa apstākĜos 
Būtiska loma kursā atvēlēta studentu komunikācijas prasmju pilnveidei, komunikācijas stilu izpētei 
un analīzei 
 
Studiju rezultāti: Studenti labi pārvalda ceĜotāju psiholoăiju, zina dažādus uzvedības modeĜus un 
spēj prognozēt ceĜotāju rīcības konkrētās situācijās. Ir konkrētas un praktiskas zināšanas par ceĜotāju 
motivāciju, kas uzlabo ceĜojumu programmas realizācijas iespējas. Spēj risināt konfliktsituācijas 
darbā ar sarežăītiem klientiem. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): sociālā psiholoăija, 
ievads sabiedriskajās attiecībās. 
 
Vērt ējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei:  

1. Jāpiedalās visos semināros Nokavētie semināri iespaido gala atzīmi  
2. Pētniecības darbs jāsagatavo un jāiesniedz norādītajos termiĦos. 
3. Par visiem pētniecības darbiem un pārbaudes darbiem nepieciešams saĦemt pozitīvu 

novērtējumu – tie kopā veido 50% no gala vērtējuma. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: studiju kursa laikā veiktie darbi (50%) un eksāmens (50%) 
 
Studiju kursa saturs: 
 

1. Ievads. CeĜotāju uzvedības un motivācijas izpēte. Tūrisma jomas klientu psiholoăijas 
īpatnības 

2. CeĜotāju raksturīgākie personības tipi, “grūto” klientu personības tipu atpazīšana 
3. Lēmumu pieĦemšanas process. Apmierinātība par lēmumu, izvēles novērtējums CeĜotāju 

vajadzību apzināšana un izvērtēšana..  
4. Grupu klasifikācija, grupas procesi, komunikācija mazajā grupā 
5. Lēmumu pieĦemšana grupā, grupas lomas, līdera loma darbā ar grupu 
6. Krīzes situācijas, krīzes un konfliktu paredzēšana un novēršana Konflikti. Konstruktīva un 

nekonstruktīva konfliktu risināšana grupā Stresa menedžments 
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7. Kontakta dibināšanas prasmes darbā ar grupu, klausīšanās un argumentācijas prasmju 
izmantošana darbā ar klientiem.  

8. Informācijas sniegšanas galvenie nosacījumi. Prezentēšanas prasmes. Runas pamatojums, 
auditorijas novērtējums un prezentācijas vadīšanas nosacījumi 

9. Emocionālās inteliăences un paškontroles loma ceĜojuma vadīšanā.  
 
Studiju kursa literat ūra:  

1. ReĦăe V.  Organizāciju psiholoăija: Kamene, Rīga, 2003 
2. Dubkevičs L., Ėestere I. Saskarsme. Lietišėā etiėete, - R.:Jumava, 2003 
3. Blackwell R.D., Paul W. Miniard P.W., Engel J.F. (2000) Consumer Behavior. Dryden 

South-Western College Pub 
4. Moutinho L. Consumer behaviour in tourism. European Journal of Marketing 21, 10 
5. Coalter F. (2001) Realising the potential of cultural services: the case for tourism 
6. Crouch G.I., Perdue R.R., Timmermans H.J.P., Uysal M. (Eds) (2004) Consumer Psychology 

of Tourism, Hospitality and Leisure. CABI Publishing, CAB International  
7. Moscardo G., Pearce P., Morrison A., Green D., O’Leary J.T. (2000). Developing a typology 

for understanding visiting gfriends and relaitves markets. Journal of travel research, 38, 
february 

8. Swarbrooke, J. and Horner, S. (1999). Consumer behaviour in tourism. Butterworth-
Heinemann, Woburn, MA 

Papildu literatūra:   
1. Crotts J.C., Raaij W.F. (1995) Economic Psychology of Travel and Tourism. Haworth Press 
2. Dolnicar S. (2004) Beyond “Commomsense Segmentation”: a systematics of 

segmentation approaches in tourism. Journal of travel research, 42, february 
3. McKenna E.F. (2000) Business Psychology and Organisational Behaviour: A Student's 

Handbook. Psychology Pr 
4. Woberand K., Gretzel U. (2000) Tourism managers’ adoption of marketing decision support 

systems. Journal of travel research, 39, november 
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CILV ĒKRESURSU VADĪBA 
 
 
Studiju kursa autors: Mg.sc.soc. Inese Ebele; inese.ebele@va.lv 
 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads / semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  Studenti tiks iepazīstināti ar galvenajām cilvēkresursu vadības funkcijām 
un attīstības tendencēm. Kursā tiek dotas iespējas gūt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaĦas 
cilvēkresursu vadīšanas procesa organizēšanā un lēmumu pieĦemšanā.  
 
Studiju rezultāti: Studenti pārvalda galvenās cilvēkresursu vadības teorijas, prot organizēt un vadīt 
kolektīvu, kā arī risināt dažādas problēmsituācijas. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Nav nepieciešamas 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei:    
1. Laikā jāsagatavo praktiskie darbi.  
2. Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams 
atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. 
3.Visos praktiskajos darbos unm eksāmenā nepieciešams saĦemt pozitīvu novērtējumu (vismaz 4 
punktus). 

 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

  
Gala vērt ējumu veido:   
1.Praktisko darbu rezultātiem – 30%  
2.Eksāmena atzīmes – 70% 

 
 
Studiju kursa saturs: 
 
1.Cilvēkresursu vadības jēdziens un attīstība; lomas un funkcijas organizācijā. 
2.Vadītājs un vadīšana. 
3.Cilvēkresursu plānošana. 
4.Personāla meklēšana, atlase un adaptācija. 
5.Personāla novērtēšana 
6. Personāla apmācība un attīstība 
7. Motivācija. Atalgojuma sistēmas veidošana. 
8. Komandas veidošana un vadība. 
9. Sarunas. 
10.Konfliktu vadība. 
11. Stresa menedžments 
12. PārmaiĦu veidi un to vadība 
 
Studiju kursa literat ūra:  
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Ešenvalde I. 2004. Personāla praktiskā vadība. Rīga, Merkūrijs LAT, 308 lpp.  
 
Papildu literatūra:   
 
Armstrong M. 1997. A Handbook of personnel management practice. London, Kogan Page, 959 pp. 
 
Maund L.2001. Introduction to Human Resource Management: Theory and Practice. Palgrave 
Macmillan, 608 p. 
 
Eberharts G.F. 2003. Konflikti darbā : atpazīt, risināt, novērst. Rīga, BALTA eko, 121 lpp.  
 
Geiselharts R.R., Hofmane-Burkarta K. 2003. Stresa menedžments: labākie atslābināšanās 
paĦēmieni. Rīga, BALTA eko, 125 lpp.  
 
Kehre M. 2004. Personālmenedžments uzĦēmumā. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 230 lpp.  
 
Krīgers V. 2003. Komandas vadība. Rīga, BALTA eko, 127 lpp.  
 
Pikeringa P. 2002. Personāla vadība : kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. 
Rīga, JāĦa Rozes apgāds, 125 lpp.  
 
Praude V., BeĜčikovs J. 2001.Menedžments.Rīga, Vaidelote, 508.lpp. 
 
Šota B. 2002. Sarunas: drošas, radošas un veiksmīgas. Rīga, BALTA eko, 127 lpp.  
Vīksna A. 1999. Personāla vadība . Rīga, Jumava, 120 lpp.  
 
Vorončuka I. 2001. Personāla vadība : Teorija un prakse, Rīga, Latvijas Universitāte, 318 lpp.  
 
Laikraksta “Diena” pielikums “Karjeras diena” 
 
www.workingday.lv 
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EIROPAS VĒSTURE 
 
Studiju kursa autors: Dr. hist. Vija Daukšte, vija.daukste@va.lv 
 
Studiju kursa veids: A daĜa  
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 
Studiju gads / semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu  
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti 
Studiju kursa apguves metodes: lekcijas, individuālais un grupu darbs bibliotēkās un ar datu bāzēm, 
darba rezultātu prezentācijas semināros, kolokviji, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  Studiju kursā ,,Eiropas vēsture,, tiek apskatīta Eiropas kultūrvēsturiskās 
telpas formēšanās un Eiropas identitātes vēsturiskā veidošanās no Romas impērijas sabrukuma līdz 
mūsdienām. Kursa ietvaros analizēti politiskie, sociālie un saimnieciskie procesi, kā arī Eiropas tautu 
materiālo un garīgo dzīvi raksturojošas vērtības, kas raksturo kopējo Eiropas telpas vēsturisko 
attīstību. Tiek apgūta atsevišėu Eiropas valstu vēsture. 
 
Studiju rezultāti: pēc studiju kursa apguves studentiem jāzina Eiropas vēsturiskās attīstības galvenie 
notikumi, jāizprot likumsakarības un jāprot iegūtās zināšanas izmantot tūristu gidu profesionālajā 
darbībā  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): nav nepieciešams 
nosacījums 
 
Vērt ējums: 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei:  

• lekciju apmeklējums 0.5 k.p., 
• patstāvīgi jāveic individuāls studiju darbs un jāprezentē seminārā saskaĦā ar iepriekš 

apstiprinātu tēmu 2,5 k.p., 
• jāpiedalās grupu darbā saskaĦā ar iepriekš apstiprinātu grupas darba tēmu un darba 

rezultātu prezentācijā seminārā 1 k.p. 
 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
 
Galīgo vērt ējumu veido:  

• vērtējums individuālajā studiju darbā (50%) 
• vērtējums grupu darbā (20%) 
• lekciju apmeklējums (5%) 
• eksāmena darba vērtējums (25%) 

 
Studiju kursa saturs:  

• Eiropas vēsturiskās telpas veidošanās pēc Romas impērijas sabrukuma. Austrumu un rietumu 
kristīgās kultūras robeža Eiropā, konsekvences Eiropas vēsturē. Eiropas dalījums reăionos, 
vēsturiskā pieredze. Eiropas vēstures periodizācija. Modernas Eiropas sabiedrības veidošanās 
sākums – problēma vēstures literatūrā. 

• Viduslaiku valstis Eiropā. Viduslaiku sabiedrība. Cilvēks romāniskajā un gotiskajā pasaulē. 
• Eiropas vēsturiskās attīstības galvenās iezīmes viduslaiku beigās (15.gs. beigas). 

Policentrisms kā Eiropas vēstures tradīcija un konsekvences vēlākajā Eiropas vēsturē. 
Konfesionālāis laikmets Eiropas vēsturē. Modernās Eiropas veidošanās 16. gs. 
Trīsdesmitgadu karš (1618 – 1648). Konfesionālā laikmeta beigas. Renesanses laikmeta 
mantojums Eiropas kultūrā.  

• Valsts, valdnieks un sabiedrība. Absolūtisms kontinentālajā Eiropā. Parlamentārās sistēmas 
izveidošanās un nostiprināšanās Anglijā 17.gs. Lielvalstu cīĦa par varu un ietekmi 17. – 18. 
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gs. mijā. Hegemonijas un spēku līdzsvara problēma starpvalstu attiecībās. Eiropas valstis un 
apgaismība. Apgaismotais absolūtisms. Baroka laikmeta sabiedrība.  

• Eiropas valstu iekšpolitiskās attīstības galvenās iezīmes 18. gs. beigās. Apgaismotā 
absolūtisma politika Austrijā, un Prūsija. Lielās Franču revolūcijas cēloĦi, tās vērtējums 
vēstures literatūrā un neatgriezeniskās konsekvences.  

• No ,,Vīnes sistēmas,, līdz Pirmajam pasaules karam. Eiropa pēc Napoleona kariem. ,,Vīnes 
sistēma,,. Nacionālu valstu veidošanās Eiropā 19.gs. ,,Ilgais,, 19. gadsimts Eiropas vēsturē. 
Modernizācija, emancipācija un nacionālisms 19. gs. Eiropā. Eiropas kultūras telpa no 
Bēthovena līdz Māleram. 

• Starptautiskā situācija Eiropā 19. – 20. gs. mijā. Lielvalstu cīĦa par ietekmi. Militāro bloku 
veidošanās. Balkānu problēma un tās vēsturiskās saknes. Pirmais pasaules karš, tā 
konsekvences. Monarhiju krišana Krievijā, Vācijā, Austroungārijā. OsmāĦu impērijas 
sabrukums.  

• VersaĜas miera līguma noteikumi un konsekvences. Eiropas politiskā karte pēc VersaĜas 
miera līguma. Starpvalstu attiecības starpkaru posmā Eiropā VersaĜas miera līguma rezultātā. 

• Eiropas valstu iekšpolitiskā attīstība starpkaru periodā.  
• Otrā Pasaules kara izpētes problēmas mūsdienu vēstures literatūrā.  
• Eiropas valstis pēc Otrā Pasaules katra. Aukstais karš. Sadalītas Eiropas problēma vēstures 

literatūrā. Eiropas Savienība, NATO, Varšavas pakts. Konsekvences Eiropas sabiedrības 
politiskajā kultūrā. 

• Vienotas mūsdienu Eiropas kultūras telpas veidošanas galvenie aspekti. Eiropas vēsturiskā 
mantojuma problēma mūsdienu sabiedrībā. Globalizācija. 

 
Pamatliteratūra:   

1. Europe 1450 to 1789 ,,Encyklopedia of the early modern world’’. Ed. Jonathan Dewald, 
2004.  

2. Jackson J Spielvogel ,,Western civilization’’ ch 16-response to crisis: satate building and the 
search for orderi n the 17th centauri, 1997 

3. George H Sabine and Thomas L. Thorson ,,A history of political theory’’, 1973 
4. Norman Davies ,,Europa a history’’ , Oxford University Press, 1996.  
5. Perry ,,Western Civilisation, Politics&society’’, volumeII: from 1600s-the age of 

Enlightement: Reason and Reform, 1992 
6. Mc Kay, Hill&Buckler ,,A history of world societies’’ volume II: absolutism and 

constitutionalism in Europe (1589-1725), 1992 
7. Schlaglichter der Weltgeschichte. Bundeszentrale fuer politische Bildung, Bonn, 1992.  
8. R. Vipers. Jauno laiku vēsture (1795 - 1851). Rīga, grāmatu apgāds Gulbis, 1938. 
9. A. Spekke. Latvijas vēsture. Rīga, Jumava, 2003.  
10.  Džozefs Džeksons. Valstis Viduseiropas Austrumos starp diviem pasaules kariem. Rīga. 

Zvaigzne ABC. 1999. 
Papildliterat ūra:  

8. Rubenis ,,Absolūtisma un apgaismības laikmeta kultūra’’. Rīga, Zvaigzne ABC. 2001.  
9. Andris Rubenis. 19. gadsimta kultūra Eiropā. Rīga, Zvaigzne ABC. 2002. 
10. Igors Freimanis. Laiks. Laikmets. Mode. Rīga. Apgāds ,,Madris,, 1998. 
11. Richard Tarnas. Das Wissen des Abendlandes. Das Europaeische Weltbild von der Antike 

bis zur Moderne. Duesseldorf, ,,Albatros,, 2006. 
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EKOTŪRISMS UN ILGTSPĒJĪGS TŪRISMS 
 
 
Studiju kursa autors: Mg.biol. Juris SmaĜinskis; juris.smalinskis@va.lv. 
 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna laika, nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads, semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  Kurss iepazīstina ar ilgtspējīga tūrisma būtību un pamatprincipiem, norādot 
trīs pamata faktoru – vides, ekonomisko un sociālo faktoru lomu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. 
Kursa ietvaros detāli tiks aplūkots viens no ilgtspējīga tūrisma veidiem – ekotūrisms, norādot šī 
tūrisma veida praksi dažādās pasaules valstīs un potenciālu, kā arī esošajiem un potenciālajiem 
resursiem Latvijā. 
 
Studiju rezultāti: Izpratne par ekotūrisma un ilgtspējīga tūrisma būtību un šo tūrisma veidu reālu 
izmantošanu praksē. Studentiem arī pašiem jāveicina sociāli atbildīga un ilgtspējīga tūrisma atbildība 
un jāgūst pārliecība, lai spētu to iedvesmot arī ceĜotājiem. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Tūrisma pamati, 
tūrisma produkts un uzĦēmējdarbība. 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
 

- Jāapmeklē vismaz 50% no lekcijām, par neattaisnotiem kavējumiem savlaicīgi informēt 
pasniedzēju; 

- Jāsagatavo mācību ekskursijas atskaite; 
- Eksāmenā jāsaĦem pozitīva atzīme. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: Kursa galīgo atzīmi veido eksāmena atzīme (70%) un mācību 
ekskursijas atskaite (30 %). 
 
Studiju kursa saturs: 
 

Pamattēma 
Tēmas izvērsums 

Ilgtspēj īga tūrisma 
jēdziens un 
pamatprincipi T ūrisma 
ilgtspēj īgas attīstības 
indikatori 

- Ievads, kursa saturs 
- Ilgtspējīga tūrisma būtība 
- Ilgtspējīga tūrisma veidi  
- Tūrisma ilgtspējīgas attīstības indikatoru veidi 
- Ilgtspējīgas attīstības indikatoru loma ilgtspējīga 

tūrisma organizācijā un vadībā 
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Vides, sociālie un 
ekonomiskie aspekti 
tūrisma ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanā 

- Vides jomas 
- Ekonomiskās jomas 
- Sociālās jomas 
- Infrastruktūras loma ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanā 
Ilgtspējīga tūrisma veidi 
Ekotūrisms: resursi, 
infrastruktūra un 
produkts Baltijā  

- Ekotūrisma definīcija un prakses dažādās pasaules 
valstīs 

- Ekotūrisma projekti, to vadība un prakse  
- Ekotūrisma resursi 
- Ekotūrisma infrastruktūra 
- Ekotūrisma produkts 

Mācību ekskursija - Konkrētu teritoriju un objektu apsekojums 
- Iegūtās informācijas analīze 
- Atskaites gatavošana 

Eksāmens - Rakstisks eksāmens 
 

Studiju kursa literat ūra: 
 
1. Ekotūrisma attīstības stratēăija. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija, 2002. gads; 
2. Lauku tūrisma ilgtspējīga attīstība Latvijā. LLTA „Lauku ceĜotājs”, 2004. gads; 
3. Tūrisms ilgtspējīgas attīstības kontekstā. VARAM, Latvijas ăeogrāfijas biedrība, 1998. gads; 
4. SmaĜinskis J. Vides, sociālie un ekonomiskie aspekti lauku tūrisma ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanā. LLTA „Lauku ceĜotājs”, 2006. gads; 
 
Papildu literatūra:   
 
5. http://www.vidm.gov.lv/varam/Doc/Lilgsp_att.htm. 
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GIDU DARBA METODISKIE PAMATI 
 
Studiju kursa autors: Mg.geogr. Andris Klepers; andris.klepers@va.lv 
 
Studiju kursa veids: A daĜa 
Studiju kursa forma: pilna laika, nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 6 kredītpunkti – 72 kontaktstundas pilna laika studijās un 30 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, grupas darbi un individuālie mājas darbi. Praktisks treniĦš, mācību 
ekskursija muzejā un pilsētas ekskursija ar iespēju izmantot novērošanas un empīriski aprakstošo 
metodi. Gala pārbaudījums.  
 
Studiju kursa anotācija: Tūristu gidu praktiskajai darbībai svarīgākais no kursiem – metodiskie 
pamati. Ietver galveno instrumentāriju, kā darboties ar tūristu grupu, kā to vadīt un organizēt, kā 
izmantot retorikas un komunikācijas spējas. Kursa teoriju papildina arī praktiskās nodarbības ar 
mācību ekskursijas elementiem. 
 
Studiju rezultāti: Kursa laikā iegūtās zināšanas studenti izmantos praktiski, vadot tūristu grupas vai 
arī veidojot cita veida stāstījumu auditorijas priekšā. Zināšanas par informācijas avotu pieejamību un 
objektivitāti var izmantot arī dažādās citās nozarēs. Paplašinās pasaules skatījums. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): publiskā runa un 
improvizācija, sabiedrisko attiecību pamati, ievads tūrismā un filozofijā. 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: jābūt pozitīvi novērtētiem individuālajiem un grupas 
darbiem un eksāmenam. Jāpiedalās praktiskajās ekskursijās. 
 

Gala pārbaudījuma veids: 2-daĜīgs eksāmens rakstiskā un mutiskā veidā. 
  

Gala vērt ējumu veido: individuālo un grupas darbu atzīmes – 60% + eksāmens – 40% + 
ietekmē veicināšanas atzīmes aktīvākajiem un zinošākajiem studentiem. 
 
Studiju kursa saturs: 
kurss aptver sekojošas tēmas: Metodiskās prasmes un iemaĦas, profesionālās darbības kvalifikācija. 
Tūristu grupas organizēšana un vadīšana, improvizācija. Tehniskā un organizatoriskā ceĜojuma un 
ekskursijas realizēšana, sadarbība ar tūrisma pakalpojumu nozarē iesaistītajiem. Uzvedība un ētikas 
kodekss. Programmas nodrošināšana: sākuma fāze, galvenā norise un noslēguma fāze. Dramaturăijas 
plānošana, tiešo un netiešo metožu izmantošana stāstījuma veidošanai. Apiešanās ar grupu (vadīšanas 
stils, problemātika, konflikti u.c.). Force major situācijas ceĜojuma vai ekskursijas laikā – rīcības plāni 
u.c. 
 
Studiju kursa literat ūra:  
Collins R., 2000. Becoming a Tour Guide: The Principles of Guiding and Site Interpretation. Int. 
Thomson Business Press; 1 edition. P. 157. 
 
Tilden F. 1977. Interpreting our heritage. Chapel Hill Books. University of North Carolina Press; 
3RD edition. P.138. 
 
Papildu literatūra:   
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• Beck L., T. Cable. 2002. Interpretation for the 21st Century: Fifteen Guiding Principles for 
Interpreting Nature and Culture. 

• Kirstges T., Schröder C., Born V., . 2001. Destinationen Reiseleitung. Leitfaden für 
Rundreiseleiter - aus der Praxis für die Praxis. WienÖ R.Oldenburg Verlag. S. 288. 

• Mancini M., T. Gaylord. 2000. Conducting Tours. 3rd.ed. Delmar publishers; pp 272. 
� Meadows C. 2000. How to Organise Group Travel for Fun and Profit: Make 

Money, Travel for Fun, Make New Friends, Live Good Life. ETC Publishing; pp 368. 
� Pastorelli J. 2003. Enriching the Experience. An Interpretive Approach to Tour Guiding. Frenchs 

Forest: Pearson Education. pp 300. 
� Pat Yale. 1997. The Business of Tour Operations. Longman; pp 283. 
� Pond K.L. 1997. The Professional Guide: Dynamics of Tour Guiding. Willey, John & Sons, pp 

274. 
� Schmeer-Sturm M.L. 2001. Reiseleitung (Vierte Auflage), Oldenbourg Verlag Muenchen-Wien. 

S 251. 
� De Souto M.S. 1993. Group Travel Operations Manual. 2nd.ed. Delmar Publishers; 439 pp. 
 
http://www.naturalguide.org 
http://www.vitila.gov.lv/ 
www.lonelyplanet.com 
http://www.baedeker.com 
http://www.dumontreise.de 
http://www.lnb.lv/ 
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IEVADS FILOZOFIJ Ā 
 
Studiju kursa autors: Dipl.phil. Ansis Zunde; ansis.zunde@va.lv 

Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 

Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika  

Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 

Studiju gads, semestris: atbilstoši studiju plānam 

Studiju valoda: latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 
kontaktstundas nepilna laika studijās. 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un kursa beigšanas darbs. 

Studiju kursa anotācija: kurss sniegs zināšanas par mūsdienu filozofijas principiem, 

daudzveidību un domāšanas darba režīmiem; semināros un kursa darba izstrādē studenti mācīsies 

pārvērst iegūtās zināšanas par praktiskām iemaĦām. 

 

Studiju rezultāti: studenti apgūst zināmas loăiskas struktūras un tehnikas, ar kuru palīdzību var 

kontrolēt savu dienišėi filozofisko, ekonomisko un vēsturfilozofisko domāšanu; prot atšėirt dažādus 

apziĦas darba režīmus un racionalitātes tipus; iemācās domāt un rakstīt smalki niansētus tekstus. 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): vispārējās 

sagatavotības līmenis atbilstoši pirmā  kursa studentiem 

 

Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  

a) jānoklausās lekciju kurss un jāpiedalās semināra nodarbībās;  

b) ne vēlāk kā divas nedēĜas pirms eksāmena jāiesniedz apcerējums par tēmatu, kas iepriekš 

saskaĦots ar lektoru (apjoms: 16 000 – 30 000 datorzīmju jeb 8 – 15 lpp. mašīnrakstā ar 1,5 rindu 

intervālu starp rindām; obligāti atsaukties uz citētiem vai pieminētiem tekstiem — zemsvītras 

piezīmes lappuses apakšā (footnote), secinājumi un literatūras saraksts darba beigās); 

c) jānokārto mutvādru eksāmens, kurā galvenais punkts būs iesniegtā apcerējuma veiksmju un 

kĜūmju iztirzājums; 

 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

  

Gala vērt ējumu veido: 

a) semināru darba vērtējums — 15 %; 

b) studenta iesniegtā apcerejuma vērtējums — 35 %; 

c) eksāmena vērtējums — 50 %. 

 

Studiju kursa saturs:  

 

1. Pasaules reliăiju, kultūru un filozofiju daudzveidība; daudzveidības izpratnes loăika — 2 st., 

lekc. 
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2. Antīkā filozofija kā eiropeiskās domāšanas tradīcijas sākotne. Antīkās filozofijas posmi un 

galvenie jautājumi; meditācija kā Augstās klasikas kultivējamais apziĦas darba režīms — 2 st. lekc. 

 3. Platōna darbi: Sōkrata aizstāvēšanās, Faidrs un Valsts VII un VIII gr āmata. — 2 st., semin. 

4. Pāreja no antīkās pasaules uz feodālo pasauli. Kristietiskā logosa, ticības, cerības un mīlestības 

izpratne. Prāta un Atklāsmes attiecību traktējums viduslaiku filozofijā. Kontemplācija kā 

kultivējamais apziĦas darba režīms — 2 st., lekc. 

5. Jaunlaiku filozofija: XVII – XVIII gs. kalkulatīvais racionālisms (Dekarts,, Bēkons) pretstatā 

reliăiski eksistenciālajam «irracionā-lismam» (Paskāls u.c). — 2 st., lekc. 

6. Dekarta Pārruna par metodi— 2 st., semin. 

7. Kanta transcendentālā filozofijas koncepta aprises. Galvenie jautājumi: ko es varu zināt?, kas 

man jādara?, uz ko es varu cerēt?, un kas ir cilvēks? Dvēseles spēju/jaudu spēle un tajā balstītā Kanta 

sistēma: kritiskā izziĦas teorija, kategoriskā imperatīva ētika, spriestspējas estētika — 2 st., lekc. 

8. Kanta «labzinīgās un labgribīgās Dabas» teleoloăija — pasaulpilsoniskā vēstures filozofija un 

filozofa politiskā stāja. — 2 st., lekc. 

9. Kanta Prolegomeni vai Praktiskā prāta kritika. — 2 st., semin. 

10.  Kanta darbs Kas ir apgaismība? — 2 st., semin. 

11. Hēgela filozofija kā Kanta mācības «atcēlums» un turpinājums. «Filozofijas gals» kā 

filozofijas pašattapes uzdevuma kāpinājums un jauni filozofijas sākumi: Feierbahs, Kjērkegors, 

Markss, Nīcše, Freids... — 2 st., lekc. 

12. Kopsavilkums: filozofijas gals/gali kā jauni tās sākumi. Filozofija mūsdienās — 2 st, semin. 

 

Studiju kursa literat ūra:   

 

1. Dekarts, Renē. Pārruna par metodi. Tulk. Vilnis ZariĦš. R.: Zvaigzne, 1978.  

2. Fuko, Mišels. Patiesība. Vara. Patība. R.: Spektrs, 1995. 12 – 104. lpp.  

3. Kants, Imanuēls. Kas ir apgaismība? Tulk. Igors Šuvajevs.R.:  Zvaigzne ABC, 2005.  

4. Platōns, Valsts. VII un VIII grāmata. R.: Zvaigzne.  
Pirmavoti, kurus studenti izvēlas kursa darba gatavošanai  
1. Aristotelis, Nikomaha ētika. Tulk. Ināra emere. R.: Zvaigzne, 1985. 

2. Ārente, Hanna. Totalitārisma izcelsme. 13. nod  Tulk. Juris Baldunčiks. R.: Elpa, 2000. 

3. Ārente, Hanna. Prāta dzīve. 1. daĜa: Domāšana. R.: Intelekts, 2000. 

4. Ārente, Hanna. Prāta dzīve. 2. daĜa: Gribēšana. R.: Intelekts, 2001.  

5. Augustīns Aurēlijs,  Atzīšanās (latviski tulkoti fragmenti žurnālā Grāmata, 1990., Nr. 1 un žurnālā 

Kentaurs XXI, Nr. 8 un 22. Ir arī izdevumi daudzās citās valodās. 

6. Bēkons, Frensiss. Jaunais organons. Tulk. Brigita Cīrule. R.: Zvaigzne, 1989. 

7. Feierbahs, Ludvigs. Kristietības būtība. Nākotnes filozofijas pamati. Tulk. Rihards Kūlis R.: 

Zvaigzne, 1983.  

8. Fuko, Mišels. Seksualitātes vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

9. Fuko, Mišels. Kas ir Apgaismība. Tulk. Ansis Zunde. // Tagadnes izaicinājums. R.: Intelekts, 

1996. 162-177. lpp.  

10. Freids, Zigmunds. Kādas ilūzijas nākotne. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Intelekts, 1996.  

11. Freids, Zigmunds. Īgnums kultūrā. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigzne, 2000. 

12. Heidegers, Martins. Vēstule par humānismu. Tulk. Rihards Kūlis. // Grāmata, 1991, Nr. 10 

13. Heidegers, Martins. Tikai kāds dievs vēl var mūs glābt». Tulk. Igors Šuvajevs. / Tagadnes 

izaicinājums. R.: Intelekts, 1996. 223-241. lpp. 
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14. Heidegers, Martins. MalkasceĜi. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Intelekts, 1998. 142 – 180. lpp. par 

Nīčši un nihilismu. 

15. Hēgelis, Georgs V.F. Filozofijas zinātĦu enciklopēdija.  R.: Zvaigzne, 1981. 

16. Huserls, Edmunds. Eiropeiskās cilvēces krīze un filozofija. Tulk. Ella Buceniece. // Ella 

Buceniece. Saprāts nav ilūzija. R.: Pētergailis, 1999. 231 – 255. lpp.  

17. Kants, Imanuēls. Prolegomeni. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Zvaigzne. 1990. 

18. Kants, Imanuēls. Praktiskā prāta kritika. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Zvaigzne. 1988.  

19. Markss, Karls. Ludvigs Feierbahs un klasiskās vācu filozofijas gals. 

20. Nīcše, Fr īdrihs. Tā runāja Zaratustra. Tulk. Vilis Plūdons. R.: Valters un Rapa, 1939; R.: 

Kabata, 1989. Ir arī daudzās citās valodās. 

21. Platōns, Faidrs. Tulk. Ābrams Feldhūns. / Platōns. Dialogi un vēstules. R.: Zinātne, 1999. 

22. Platōns, Sōkrata aizstāvēšanās. // Sōkrata prāva. R.: Zinātne, 1997. 39-78. lpp. 

23. Platōns, Dzīres.  

24. Rortijs, Ri čards. Nejaušība, ironija un solidaritāte. Tulk. Velga Vēvere. R.: Pētergailis. 1999.  

25. Zimmels, Georgs. Nauda modernajā kultūrā. Lielpilsētas un garīgā dzīve. // Nauda. Dzīvesstils. 

Identitāte. Sastād. Anna Stepčenko. LU Zinātniskie Raksti, 629. sēj. R.: LU, 2000. 

 

Sekundārā literatūra, mācību grāmatas: 

1. Freiberga, Elga. Mūsdienu estētikas skices. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

2. Kūle, Maija & K ūlis, Rihards. Filosofija. 

3. Mūks, Roberts. Dvēsele — tilts starp Rietumu un Austrumu reliăijām. R.: Zvaigzne ABC,  2001. 

4. Rubene, Māra. No TAGADNES uz tagadni. Mūsdienu filozofija ētiskā taisnīguma meklējumos. R: 

Minerva, 1995.  

5. Rubenis, Andris. XX gadsimta kultūra Eiropā. R.: Zvaigzbe ABC: 2004.  

6. Rubenis, Andris. Imanuels Kants. R.: Minerva, 2006. 

7. Šuvajevs, Igors. Filosofija. Sarunas par filosofiju. 1. daĜa. R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

8. Šuvajevs, Igors. Filosofija. Sarunas par filosofiju. 2. daĜa. R.: Zvaigzne ABC, 2000.  

9. Zunde, Ansis. Melnās figūras: kants, ārendte, lakāns, žižeks u.c. latviešu «lirozofiskajā gambītā». 

R.: Intelekts, 2001. 2. nod.  
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IEVADS UZĥĒMĒJDARBĪBĀ 
 
Studiju kursa autors: Mg.paed. Mihails SiĦicins; mihails.sinicins@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads, semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija: studenti apgūs uzĦēmējdarbības pamatus; veidos priekšstatus par 
uzĦēmējdarbības būtību, uzĦēmēja vietu un lomu ekonomikā, izpratīs kā komerclikums sekmē dažādu 
komersantu dibināšanu. Studenti gūs izpratni par uzĦēmējdarbības iekšējo un ārējo vidi, 
uzĦēmējdarbības plānošanu, uzĦēmuma bilanci, finanšu plūsmām, kvalitātes vadīšanas sistēmas 
nozīmi un riskiem uzĦēmējdarbībā un uzĦēmējdarbības īpatnībām jaunās ekonomikas laikmetā. 
 
Studiju rezultāti: studenti prot izvērtēt vai uzĦēmējdarbības vide Ĝauj veikt attiecīgo biznesu, spēj 
atbilstoši situācijai izvēlēties komersanta veidu un zina kā izveidot uzĦēmumu. Izprot plānošanas 
procesa būtību, prot izvērtēt risku. Izprot uzĦēmējdarbības īpatnības Jaunās ekonomikas apstākĜos. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: vēlams apgūts vidusskolas ekonomikas kurss  
 
Vērt ējums: 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. Piedalīšanās lekcijās un semināros vai apliecinājums, ka studentam ir labas zināšanas par 

lekcijās un semināros izskatītajiem jautājumiem. 
2. Sekmīgi veikti 4 pārbaudes darbi. Students pārbaudes darbā gūst vērtējumu 1, ja iegūst 80% 

no maksimālā punktu skaita un 0,5 ja iegūst ne mazāk par 50% no maksimālā punktu skaita. 
Sekmīgi nokārtots ir pārbaudes darbs, kurā students iegūst ne mazāk par 50% no maksimālā 
punktu skaita. 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
Gala vērt ējumu veido: gala vērtējumu veido summējot: 
1. Pārbaudes darbos iegūtos vērtējumus – 40% no kopējā vērtējuma; 
2. Semināros un praktiskajos darbos gūtos vērtējumus – 20% no k0pējā vērtējuma 
3. Eksāmens – 40% no kopējā vērtējuma. 

 
Studiju kursa saturs: 

       Kontaktstundas N.p. 
k. 

Tēma 
Lekcijas                Semināri 

1. Ekonomikas nozīmīgākās likumsakarības. Kā ekonomisti 
atspoguĜo ekonomiskos procesus? “Ekonomistu” domāšanas 
veids. 

 
     2 

 

2. UzĦēmējdarbības būtība. UzĦēmēja vieta un loma ekonomikā. 
• Veidi kā cilvēki iesaistās ekonomiskajā darbībā. 

UzĦēmējdarbības būtība. 
• UzĦēmējdarbības subjekti, objekts un mērėis. 
• Faktori, kas ietekmē ekonomiskās darbības rezultātus un 

efektivitāti. 
UzĦēmēja vieta un loma ekonomikā. 
• Uzskatu attīstība par uzĦēmējdarbību. 
• UzĦēmējam nepieciešamās īpašības un prasmes. 
• UzĦēmējdarbības motivācija. 

 
 
 
     2 

 
 
 

2 
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• Latviešu uzĦēmējdarbības attīstība.       
3. UzĦēmējdarbības tiesiskās un organizatoriskās formas. 

• Komersants, komersantu formas. 
• IK, PS, KS, SIA, AS dibināšana, pārvalde, peĜĦas sadale, 

reorganizācija, likvidācija, atbildība. 
• UzĦēmumu organizatoriskās formas. 
• UzĦēmuma maksātnespēja un tās risināšanas veidi. 

• LR Likums par UzĦēmējdarbību un Komerclikums. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 
 

4. UzĦēmējdarbības tipi un veidi. 
• UzĦēmējdarbības veida izvēle. 
• UzĦēmējdarbība, kas saistās ar ražošanu. 
• UzĦēmējdarbības veidi, kas saistās ar starpniecību. 

 
2 
 

 

5. UzĦēmējdarbības vide. 
• Ko saprot ar uzĦēmējdarbības vidi. 
• Galvenie faktori, kas ietekmē uzĦēmējdarbību. 
• UzĦēmējdarbības vides analīze. 
• Tiesisko, politisko, sociālo, ekonomisko faktoru 

ietekme uz uzĦēmējdarbības vidi Latvijā. 
UzĦēmējdarbības vides īpatnības reăionos, pārejas 
ekonomikas valstīs. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 
 

6. Prece – uzĦēmējdarbības objekts. 
• Ko saprot ar jēdzienu “ prece”? Preces īpašības. 
• Preces dzīvescikls. 
• Ražošana, ražošanas plānošana. 
• Ražošanas izmaksas. 
• Preces cena. Kalkulācija. 
• Optimālā ražošanas apjoma, bezzaudējuma punkta 

noteikšana. 

 
 
2 

 
 
4 
 
 
 

7. UzĦēmuma līdzekĜi un to aprite. 
• UzĦēmuma grāmatvedības bilance. Pasīva un aktīva 

galvenie posteĦi. 
• Pašu kapitāls un piesaistītais kapitāls. 
• Pamatkapitāla aprite, amortizācija. 
• Apgrozāmā kapitāla aprite, apgrozāmie līdzekĜi. 
• UzĦēmuma saimnieciskās darbības rādītāji- peĜĦas un 

zaudējumu aprēėins, ražīgums, efektivitāte. 
• UzĦēmuma darbības efektivitātes rādītāji un analīze. 
• Investīciju projekta novērtēšana..  

 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
4 

8. UzĦēmējdarbības plānošana. 
• UzĦēmējdarbības plāna izstrādāšana. 
• Biznesa plāns, tā saturs. 
• Ražošanas plānošana. 
• Risks, tā novērtēšana, mazināšana. 
• Finansu plānošana. 

 
 
2 
 
 

 
 
4 
 

9. Kvalitātes vadīšana. 
• Kvalitāte, tās nozīme. 
• Kvalitātes vadīšanas sistēmas. 
• Preču zīme. 
• Standartizācija, sertifikācija. 
• Kvalitātes sistēmas tūrisma biznesā 

 
 
2 

 
 
2 

10. Jaunā ekonomika un uzĦēmējdarbība 
• Jaunās ekonomikas raksturīgākās iezīmes. 
• Pāreja no vecās ekonomikas uz jauno ekonomiku 
• Sekmīgu uzĦēmumu, uzĦēmēju, darbinieku 

 
 
2 
 

 
 
2 
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raksturīgākās iezīmes jaunajā ekonomikā. 
• Patērētāju, algoto darbinieku, uzĦēmēju loma jaunajā 

ekonomikā. 

 

11. Konkurence un uzĦēmējdarbība. 
• Tirgus struktūras ietekme uz uzĦēmuma darbību. 
• UzĦēmuma konkurences priekšrocības 
• Preces konkurētspēja, pozicionēšana. 
• Konkurence un klāsteri. 

 
 
2 
 

 
 
2 

 
12. 

1. Pārbaudes darbs. 
2. Pārbaudes darbs. 
3. Pārbaudes darbs. 
4. Pārbaudes darbs. 

 
 
       

 

13. Eksāmens.         

Pārbaudes darbi. 
1. UzĦēmējdarbības būtība, komercdarbības tiesiskās formas, komersantu veidi. UzĦēmumi. 

Komercsabiedrību organizācija, pārvalde, peĜĦas sadale. Akcijas, akciju kategorijas. 
2. UzĦēmējdarbības vide. UzĦēmuma līdzekĜi, to aprite un atspoguĜojums grāmatvedības bilancē. 
3. Ražošana, izmaksas, to veidi; preces cenas kalkulācija. 
4.  UzĦēmuma saimnieciskās darbības un efektivitātes rādītāji – apgrozījums, peĜĦa, darba ražīgums, 

rentabilitāte. 
Studiju kursa literatūra: 
Slavinska I. UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole. Otrais papildinātais izdevums. “Biznesa 
augstskola Turība” SIA. – R.: 2005, 175 lpp. 

Hofs K. Biznesa Ekonomika. JāĦa Rozes apgāds.- R.: 2002. 
Rurāne  M. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana. “Biznesa augstskola Turība” SIA. – R.: 
2002. 

Diderihs Helmuts. UzĦēmuma ekonomika. Zinātne. – R.:2000. 
Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. R. GrēviĦas vadībā. Zinātne. – R.: 2000. 
 
Papildu literatūra:  
Hansens M. V., Allens R. Miljonārs vienā minūtē. Izglītojošs veids, kā kĜūt bagātam. ArkA. – Rīga. : 
2004., 415 lpp. 
Hendijs Č. Zilonis un blusa. SIA ”Baltijas vadības konferences”. – R.: 2002. 
Kalve I. Apseglot pārmaiĦu vējus. Stratēăiskā un pārmaiĦu vadība. “Biznesa augstskola Turība” SIA. 
– R.: 2005, 295 lpp. 

ĖeniĦš – Kings Gundars. UzĦēmību! Latviešu uzĦēmējs pārmaiĦu laikos. JāĦa Rozes apgāds. – R.: 
1999. 

Kijosaki R., Lektere Š. Bagātais tētis, nabagais tētis. Zvaigznes ABC.- R.: 2002. 

Kotlers F. Mārketinga pamati. Apgāds ”Jumava”. – Rīga. :2006., 647 lpp. 

Darba likums. 
Komerclikums. 
Likums par uzĦēmējdarbību. 
Rideštrole J., Nūrdstrems Č., Aizraujošais bizness. SIA “Baltijas vadības konferences”.- R.: 2002. 
Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Kāpēc jūs tērējat vairāk, bet jums pieder mazāk. Jumava. – 

R.:2004., 274 lpp. 
Vērtspapīru tirgus zinības. Rīgas fondu birža. Apgāds ’Jumava”. – Rīga. :2003., 211 lpp. 
Heyne Paul . Economic Way of thinking . – New  Yersy.: 1997. 
Бусыгин А. Предпринимательство. Учебник. – 3-е изд. – М.: Дело, 2001. 
Кук Кеннет. Малый бизнес-стратегическое планирование.-M.: 1999. 
 

INFORM ĀCIJAS AVOTI UN INTERPRET ĀCIJA 
 
Studiju kursa autors: Mg.geogr. Andris Klepers; andris.klepers@va.lv 
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Studiju kursa veids: A daĜa 
Studiju kursa forma: pilna laika, nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti  
Studiju kursa metodes: lekcijas, individuālie mājas darbi, praktisks treniĦš, ekskursija un gala 
pārbaudījums 
 
Studiju kursa anotācija: Informācijas pārbagātības laikmetā tūristu gida loma mainās – nav vairs 
primārais uzsvars uz faktu sniegšanu, bet vairāk uz veidu, kā konkrētajai mērėauditorijai pasniegt 
informāciju. Interpretācijas nozīme un informācijas avotu izvēle un objektivitāte.  
 
Studiju rezultāti: Kursa laikā iegūtās zināšanas studenti izmantos praktiski, vadot tūristu grupas vai 
arī veidojot cita veida stāstījumu auditorijas priekšā. Zināšanas par informācijas avotu pieejamību un 
objektivitāti var izmantot arī dažādās citās nozarēs. Paplašinās pasaules skatījums. Prasmes reklāmas 
tekstu veidošanā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): prezentēšanas iemaĦas – 
komunikāciju treniĦš, retorika un gidu darbības metodiskie pamati. 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: jābūt pozitīvi novērtētiem individuālajiem darbiem un 
eksāmenam. 

Gala pārbaudījuma veids: 2-daĜīgs eksāmens rakstiskā un mutiskā veidā. 
 Gala vērt ējumu veido: individuālo darbu atzīmes – 30%, grupas darbs – 20 % un eksāmens 
– (40)50% + veicināšanas atzīmju sistēma aktīvākajiem studentiem (10%). 
 
Studiju kursa saturs: 
 
kurss aptver sekojošas tēmas: informācijas avotu veidi. Bibliotēkas, literatūras studijas. Tūristu 
ceĜveži un ceĜojumu literatūra, uzziĦu krājumi, statistika. Vides interpretācija, mākslas, vēstures un 
arhitektūras interpretācija, nejaušā interpretācija, stāsta formas, tūristu audzinošais stāstījums – 
apkārtējās vides ilgtspējība un attieksmes veidošana, vietas iedzīvināšana un tūristiem nozīmīga 
stāstījuma veidošanas principi. Frīmena Tildena seši interpretācijas principi. Tūristu pieredzes nozīme 
un veidošana. 
 
Studiju kursa literat ūra:  
 
Beck, L., Cable, T. 1998. Interpretation for the 21st Century: Fifteen guiding principles for 
interpreting nature and culture. Sagamore Publishing, (ISBN 1571671331) 
 
Ham, S. 1992. Environmental Interpretation: A Practical Guide for People with Big Ideas and Small 
Budgets. Fulcrum Publishing, (ISBN 1555919022) 
 
Tilden F. 1977. Interpreting Our Heritage. Chapel Hill Books. University of North Carolina Press; 
3RD edition. P.138. 
 
Papildu literatūra:   
 
Kirstges, T., Schröder, C., Volker, B. 1993. Destinationen Reiseleitung. Ein Leitfaden fuer 
Rundreiseleiter - aus der Praxis für die Praxis. Hagen: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 
 
Resursi globālajā tīmeklī: 
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• A Sense of Place - An interpretive planning handbook. James Carter: 
http://www.scotinterpnet.org.uk/file_download/3/ 

• Association for Heritage Interpretation (UK): http://www.ahi.org.uk/ 
• Baedeker travel guide: http://www.baedeker.com 
• Basic Interpretive Skills - A Course Manual. Thorsten Ludwig: 

http://www.interp.de/dokumente/topas_course_manual.pdf 
• Distilling the Essence - New Zealand Department of Conservation Interpretation Handbook 

and Standard: http://www.doc.govt.nz/templates/MultiPageDocumentTOC.aspx?id=41534 
• Dumont travel guide: http://www.dumontreise.de 
• Interpretation Australia: http://www.interpretationaustralia.asn.au/ 
• Interpretation Canada: http://www.interpcan.ca/new/ 
• Interpret Europe - European Network for Heritage Interpretation: http://www.geographie.uni-

freiburg.de/ipg/forschung/ap6/interpret-europe/ 
• Latvijas nacionālā bibliotēka: http://www.lnb.lv/ 
• Lonely planet travel guide: www.lonelyplanet.com 
• National Association for Interpretation (US): http://www.interpnet.com/ 
• Scottish Interpretation Network: http://www.scotinterpnet.org.uk/ 
• Scottish Museums Council Interpretation Guidance: 

http://www.scottishmuseums.org.uk/information_services/factsheets_list/interpretation.asp 
• Scottish Natural Heritage Interpretation Guidance: 

http://www.snh.org.uk/wwo/Interpretation/default.html 
• Tasmanian Thematic Interpretation Planning Manual: 

http://www.tourismtasmania.com.au/pdf/tas_ind_interpretation_manual.pdf 
• The Interpret Scotland Journal - Back issues: 

http://www.interpretscotland.org.uk/website/interpretscotland.nsf/byunique/pastissues.html/ 
• The natural guide: http://www.naturalguide.org/ 
• Vides gidu tīkls :http://www.vitila.gov.lv/ 
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KOMUNIK ĀCIJAS TRENI ĥŠ 
 
Studiju kursa autors Mg.psych. Vineta Silkāne; vineta.silkane@va.lv 
Studiju kursa veids obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A 

daĜa. 
Studiju kursa apjoms 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 

kontaktstundas nepilna laika studijās. 
Studiju kursa forma pilna un nepilna laika studijas 
Studiju kursa l īmenis profesionālais bakalaurs 
Studiju gads, semestris Atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: Latviešu valoda 
Nepieciešamās 
priekšzināšanas 

Publiskā runa un interpretācija, Ievads sabiedriskajās attiecībās, 
Sociālā psiholoăija 

Studiju kursa anotācija veidot izpratni par saskarsmes procesa norisi, analizējot savstarpējo 
uztveri, informācijas apmaiĦu un mijiedarbību; pilnveidot praktiskas 
saskarsmes iemaĦas mazajā grupā, kas sekmētu efektīvas 
saskarsmes veidošanu dažādās situācijās, uzlabotu konfliktu 
risināšanas un lēmumu pieĦemšanas spējas. Kursa mērėa 
sasniegšanā paredzēts izmantot dažādus praktiskus uzdevumus, 
vingrinājumus, kā arī atsevišėus video treniĦa elementus. 

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: semināri, praktiskās nodarbības (lomu spēles, 
gadījumu analīze); 
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, literatūras 
pārskati, teksta kopsavilkumi, esejas u.c. 

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti: 
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un 

jēdzienus 
– Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs 

parādīt sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajiem 
jautājumiem un to pielietojumu praksē 

– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautajumus, kas saistīti ar 
kursa galvenajiem tematiem. 

– Spēs demonstrēt šādas kompetences: lēmumu pieĦemšana 
grupā, spēja diskutēt grupā, konfliktu risināšana, sevis analīze 

Studiju kursa saturs – Efektīvas saskarsmes kritēriji 
– Saskarsmes sociālais konteksts 
– Kontakta veidošana un uzturēšana 
– Starppersonu attiecības un to ietekme saskarsmē 
– Saskarsmes pamatmākas – jautājumi, refleksija, parafrāzes. 

Aktīva un empātiska klausīšanās 
– Uztvere. Savstarpējās uztveres un sapratnes process. 

Aizspriedumi 
– Informācijas apmaiĦas process 
– Publiska uzstāšanās 
– Pārliecināšana un argumentācija 
– Sadarbība un konkurence 
– Konfliktu risināšanas spējas 
– Komandas veidošana 
– Grupas diskusija 
– Lēmumu pieĦemšana grupā 
– Līderība 

Prasības kredītpunktu 
ieguvei 

1. AKT ĪVI JĀPIEDALĀS PRAKTISKAJĀS NODARBĪBĀS 
2. JĀAPMEKLĒ VISMAZ 90% PRAKTISKO NODARBĪBU. 

Gala pārbaudījums – ieskaite 
Gala vērt ējumu veido Aktīva un konstruktīva dalība nodarbībās – 50% 

Nodarbību apmeklējums – 50% 
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Studiju kursa 
literat ūra  

1. Borns, L.E., Ruso, N.F. (2001) Psiholoăija, 3.daĜa. Rīga: RaKa 
2. Karpova, Ā. (1998) Personība. Teorijas un to rādītāji. Zvaigzne 

ABC 
3. Omārova, S. (1996) Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija. 

Rīga: Kamene 
4. Omārova, S. (1998) Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes 

psiholoăija. Rīga: Kamene 
5. PĜavniece, M., Škuškovnika, D. (2002) Sociālā psiholoăija 

pedagogiem. Rīga: RaKa 
6. ReĦăe, V. (2000) Personības psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC 
7. ReĦăe, V. (2002) Sociālā psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC 
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KULT ŪRAS UN MĀKSLAS VĒSTURE 
 
Studiju kursa autors: Mg.art., Mg.oec. Linda Lotina; linda.lotina@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 +2 kredītpunkti – 48 + 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 +10 
kontaktstundas nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas , semināri , prezentācijas , ekskursijas , testi , praktiskie darbi 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kurss iepazīstina , pilnveido , nostiprina zināšanas pasaules kultūras 
vēsturē, balstoties uz UNESCO, ES, Latvijas materiālās un nemateriālās kultūras apzināšanas, 
saglabāšanas un popularizēšanas nosacījumiem – iepazīšanās ar starptautisko konvenciju 
dokumentiem, UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu. Students veido portfolio par Pasaules kultūras 
mantojuma atsevišėiem objektiem, par pasaules lielāko reliăiju un filozofisko domu attīstību cauri 
gadsimtiem un atspoguĜojumu mākslā. Veido prezentācijas par masu un elitāro kultūru , postmoderno 
vērtību uzskatu maiĦu. 
 
Studiju rezultāti: Students orientējas Pasaules materiālās  un nemateriālās kultūras  mantojumā , ir 
iepazinies ar tā apzināšanas , saglabāšanas un popularizēšanas noteikumiem un iespējām Latvijā , 
atpazīst mākslas , arhitektūras  objektus , izprot laikmeta un tā garīgo vērtību izpausmi sakrālajā un 
laicīgajā mākslā un sadzīvē cauri laikmetiem. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): vēlamas priekšzināšanas 
par pasaules kultūras vēsturi. 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: studiju , ekskursiju apmeklējums ; prezentāciju veidošana ; pārbaudes 
darbu veikšana 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

 Gala vērt ējumu veido:  Eksāmens  60% 
   Mācību referāti  10% 
   Prezentācijas 20% 
   Studiju , ekskursiju apmeklējums 10% 

 
Studiju kursa saturs: 
 

• Kultūras jēdz. izpratne, kultūras mantojuma pazināšana , aizsardzība , saglabāšana , 
popularizēšana . UNESCO Pasaules kult. mantojuma uzskaite un dokumentācija. 

• Kult. Vēstures teorētiskie aspekti pasaules kultūras kontekstā , kultūras un mākslas 
attiecību specifika , valoda , simboli , zīmes . Masu un elitārā kultūra. 

• Pasaules attīstības civilizāciju teorija , upju civilizāc . kultūra , reliăiskie priekšstati , 
savdabīga ietekme uz mūsdienu kultūru (S.DIVUPE  , S.ĒĂPTE  , S.INDIJA) 

• Austrumu civilizāciju pasaules uzskatu veidošanās , dabas nozīme tajā  Ėīna , Japāna, 
mākslas savdabība, ietekme R-Eiropas kultūrā  

• Antīkā kultūra , tās sasniegumi arhitektūrā un mākslā , skaistā izpratne 
• Bizantijas un arābu kult. ietekme Eiropas kultūrā viduslaikos un mūsdienās 
• Kristīgās baznīcas loma viduslaikos , teocentriskās  pasaules uztveres atspoguĜojums 

mākslā un sakrālajā arhitektūrā . Eiropas kult. Mantojums(romānikas un gotikas 
celtnes) 

• Renesanses antropocentriskā pasaules uzskata atspoguĜojums Itālij ā , Rietumeiropā 
mākslā , arhitektūrā , literatūrā , zinātnē un ietekme uz 20.- 21. gs. Mākslu 
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• Renesanses garīgo, morālo  vērtību izpratnes nozīme Šekspīra sonetos un teātrī., 
ietekme mūsdienu mākslā – kino , teātrī , literatūrā , performancēs. 

• Laicīgās kultūras nostiprināšanās Eiropā , 17. , 18. gs – baroka mākslas , arhitektūras 
raksturs, personības loma kultūras procesu attīstībā R-Eiropā 

• Klasicisms , romantisms , reālisms – R-Eiropas mākslā , arhitekt. , mūzikā. 
• Zinātnes , tehnikas progresa ietekme uz 19.-20. gs sāk. Kultūru pasaulē- sociālais , 

politiskais aspekts 
• Fotogrāfija , impresionisms glezniecībā , arhitektūra Eiropā un ASV 19. gs.(Eifels) 
• Jūgendstils Eiropā , un tā ietekme Latvijā  
• Avangarda māksla( Fovisms.........sirreālisms) 
• Arhitektūra 20.gs.sākumā ASV un R-Eiropā (debesskrāpji , Bauhaus, 

funkcionālisms) 
• Jauniešu kust. ASV 20. gs. 60-gados , ietekme uz pasaules kultūras procesiem. 

(Nihilisms , dekadence , puėu bērni ) Masu kultūra. 
• Postmodernā kultūra, vērtību maiĦa kultūrā un mākslā , tās izpratnē , mērėi , 

uzdevumi., subjektīvisms, individualitāte. Masu un elitārā kultūra . 
• Lielākās pasaules kultūras vērtību glabātavas , muzeji , centri. 
• Kino , teātris , mode 20. gs. 

 
Studiju kursa literat ūra:  

• Kataneo M. , Trifoni J. UNESCO  Pasaules mantojums. Mākslas dārgumi.- Zvaigzne ABC, 
2005.SBN 9984-36-995-1 

• UNESCO Latvijas Nac. Kom. , VKPAI .  Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti par kultūras 
mantojuma aizsardzību , 2000. 

• AvotiĦa A.DeviĦpadsmitais gs..- R. : zvaigzne, 2000. 
• AvotiĦa A. Renesanse., R, : Zvaigzne, 1999. 
• AvotiĦa A. , Blūma D. Viduslaiki.-R:  Zvaigzne ABC, 2000. 
• Bodriārs Z. Simulakri un simulanti. , Kult. Fonds , 2002. 
• Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture 1-4. daĜai. R:  ZvaigzneABC < ISBN 9984-36-027-x 
• Gombriks E.H. Mākslas vēsture.-R: Zvaigzne ABC, 1997. 
• Ideju vārdnīca.- R: Zvaigzne ABC, 1999. 
• Jermolajeva J. , Jermolajevs V. , Mūrnieks A. Kultūras vēsture 20. gs. RAKA, 2002. 
• KĜaviĦš E.Baroka problemātika.....-R:Latvijas enciklopēdija , 1989. 
• KĜaviĦš E. Impresionisms , fovisms , Kubisms.- R:Latvijas enciklopēdija, 1994. 
• Pasaules reliăijas.-R:Zvaigzne ABC, 2000. 
• Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā absolūtisma un apgaismības laikmetā. –R: Zvaigzne 

ABC, 1996. 
• Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un reformācijas laikmetā.-R: Zvaigzne ABC, 

1997. 
• Rubenis A.Eiropas kultūra 19. gs.-R:ZvaigzneABC2002. 
• Rubenis A. Senās Grieėijas kultūra.-R:Zvaigzne ABC 1991. 
• Rubenis A. Senās Romas kultūra.-Zvaigzne ABC. 1999. 
• Rubenis A. Viduslaiku kult. Eiropā . R: Zvaigzne ABC, 1997. 
• Taivans L. Reliăiju vēsture.- R: RAKA, 2003. 

 
Papildu literatūra:  Studentiem papildliteratūras saraksts tiks iedots angĜu , vācu  un krievu valodās 
uzsākot studijas. 
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LATVIJAS KULT ŪRAS VĒSTURE UN TŪRISMS  
 
 
Studiju kursa autors: Dr.art. Jānis Kalnačs; janis.kalnacs@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, pārbaudes darbi, ekskursijas. 
 
Studiju kursa anotācija: Kursa ietvaros tiks padziĜinātas studentu zināšanas  Latvijas kultūras 
vēsturē, īpaši pievēršoties arhitektūras un mākslas mantojumam kā tūrismā nozīmīgākajai  kultūras 
mantojuma daĜai, akcentējot gan Latvijai kopīgās, gan kultūrvēsturiskajiem novadiem raksturīgās 
iezīmes.  
Kursa ietvaros tiek akcentēti un analizēti Latvijas kultūras mantojuma izcilākie paraugi, kā arī 
pievērsta uzmanība mazāk pazīstamiem, bet autentiskiem tās kultūras mantojuma piemēriem. Tajā 
tiks sniegts ieskats ārzemju (Vācijas, Krievijas, Polijas, Holandes, Zviedrijas un citu) kultūru ietekmei  
uz Latvijas kultūru.  
 
Studiju rezultāti: PadziĜinātas zināšanas par Latvijas kultūras vēsturisko attīstību, prasme orientēties 
Latvijas, Rīgas un etnogrāfisko  novadu kultūras vēsturē, patstāvīgi strādāt ar zinātnisku materiālu, to 
izmantot profesionālajā gida darbībā  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Apgūts kurss „Pasaules kultūras vēsture”. Vēlams priekšzināšanas 
Latvijas kultūras vēsturē.  
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgas atzīmes par referātu, grupu un pārbaudes 
darbiem, jāsaĦem ieskaite par semināriem   

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
 Gala vērt ējumu veido: 1. Referāti, patstāvīgie darbi       50%  

                                       2. Eksāmens                                50 %  
 

Studiju kursa saturs: 
 

Nr. Tēma 
1. Latvijas kultūra no paleolīta līdz vēlajam dzelzs laikmetam.  
2. Viduslaiku kultūra Latvijā.  
3.. Kultūra Latvijā 17.-18.gadsimtā.  
4. Kultūra Latvijā 19.gadsimtā.  
5.. Kultūra Latvijā 20.gadsimta.  
6. Mūsdienu Latvijas kultūra.  
7. Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības un kultūras tūrisma aktualitātes.  

 

Kursa pamatliteratūra:  
 
 AvotiĦa A., Blūma D.,Līdaka A, ĥefedova I.. Latvijas kultūras vēsture. Zvaigzne ABC, 
2003. Senlatvija (9000.g.pr.Kr.-12.gs.pēc Kr.), Livonija (12.-16.gs.), PoĜu un zviedru laiki (16.-
18.gs.), Latvija Krievijas impērijas sastāvā (18.-19.gs.), Tautas atmodas laikmets (19.gs.vidus – 
1918), Latvijas Republika (1918-1940), Latvijas kultūra 2.pasaules kara laikā (1939-1945.), Latvija 
PSRS okupācijas gados (1945-1990).    
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 KrastiĦš J., Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Rīga, 
Baltika, 1998. 
 RadiĦš A.  CeĜvedis Latvijas senvēsturē.  Rīga, Zvaigzne ABC, 1996. 

Materiāli kursam „Latvijas kultūras vēsture un tūrisms”. 
 
Papildu literatūra:   
 
 Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.pr.Kristus-1200.g. Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds. 
2001.  
 Urtāns J. Latvijas senās svētnīcas.-Rīga, Latvijas enciklopēdija. 1993.   
 Urtāns J. PēdakmeĦi. RobežakmeĦi. MuldakmeĦi. Rīga, Avots. 1990.  
 Latvijas viduslaiku pilis. I-V. Rīga, Latvijas vēstures institūts. Īpaši IV sējums Caune A., Ose 
I . Latvijas 12.gadsimta beigas –17.gadsimta vācu piĜu leksikons. 2004. 

Gailīte Z. Par Rīgas mūziku un kumēdiĦu spēli. Rīga, Pētergailis, 2003.  
Johansons A.. Latvijas kultūras vēsture.1710-1800. Stokholma, Daugava. 1975.  
Latviešu etnogrāfija. R., Zinātne. 1969. 
Cimmermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekĜi. Celtnes un to iekārtas. Rīga, Zinātne. 

1969.  
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Rīga, Avots. 1986.  
Bruăis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga, Sorosa fonds Latvija. 1996.  
Kursīte J. Mītiskais, folklorā, mākslā, literatūrā. Rīga, Zinātne, 1999. Īpaši nodaĜa. Mītiskā 

pavedienus sienot mezglā. 508.-514.lpp. 
Baltija-jauns skatījums. Rīga, Atēna. 2002.  
Zilgalvis J., TapiĦa I., Šnē A. 100 apdraudētākie kultūras pieminekĜi Latvijā. Rīga, Valsts 

kultūras pieminekĜu inspekcija, 2004. 
Zilgalvis J., TapiĦa I., Šnē A., ĀboltiĦš A. 100 sakoptākie kultūras pieminekĜi Latvijā. Rīga, 

Valsts kultūras pieminekĜu inspekcija. 2005. 
               Spār ītis O. Latvijas arhitektūras un mākslas attīstības pakāpieni saistībā ar 

kaimiĦzemju kultūras ietekmēm. Kult ūras mantojums. Bilance, process, perspektīvas. Rīga, 
Literat ūra un Māksla. 28.-36.lpp.  

               Dribins  L.,Spār ītis Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloăijas inst. Etnisko pētījumu centrs/. 
Vācieši Latvijā.  Rīga, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloăijas inst. Etnisko pētījumu 
centrs ; 2000 

               Beyond traditional borders. Eight centuries of Latvian-Dutch relations. Riga, Zelta 
grauds, 2006. 

Psychogeographic Guide at Riga, Riga this Week, #63A, September 2003. 
Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Daugavpils, 

A.K.A, 2000. 
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LATVIJAS TAUTSAIMNIEC ĪBA 
 
Studiju kursa autors: Mg.oec. Aigars Andersons; aigars.andersons@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna laika un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  Studiju kursa galvenais mērėis ir sniegt ieskatu par Latvijas 
tautsaimniecības nozaru struktūru, analizējot to attīstības tempus un atšėirīgās ietekmes uz valsts 
attīstību kopumā. Studiju kursā studenti tiks iepazīstināti ar tautsaimniecības pamata statistikas 
datiem un to dinamikas izmaiĦām. Studiju kursā tiks apskatīti jautājumi, kas saistīti ar Latvijas 
ekonomisko un sociālo attīstību (iekšzemes kopprodukts, cenas, investīcijas, nodokĜi un iedzīvotāju 
dzīves līmenis un nodarbinātība)  
 
Studiju rezultāti: 
Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studentam vajadzētu spēt izskaidrot un atbildēt uz dažādu 
valstu ceĜotāju un tūristu uzdotajiem jautājumiem par Latvijas tautsaimniecības attīstības 
jautājumiem: kādas ir galvenās nozares, izejvielas, nodarbinātība, iedzīvotāju ienākumi, nodokĜu 
likmes, valūta, straujāk attīstošās nozares valstī, attīstības atšėirības teritoriālā griezumā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): iepriekšējas 
priekšzināšanas nav nepieciešamas 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 2 praktiskie darbi, 2 mājas darbi, 1 pārbaudes darbs 
 

Gala pārbaudījuma veids: rakstisks eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: 40% eksāmens, 25% praktiskie darbi, 20% mājas darbi, 15% pārbaudes 
darbs 

 
Studiju kursa saturs: 
 
Valdības ekonomikas attīstības politika, nodarbinātība un bezdarbs, iedzīvotāju ienākumi un patēriĦš. 
Iekšzemes kopprodukts. Cenas, eksports un imports, investīcijas. NodokĜi, to veidi. Rūpniecība, 
lauksaimniecība. Tirdzniecība, pakalpojumi un tūrisms. Būvniecība, enerăētika. Transports un sakari. 
Informācijas tehnoloăijas. 
 
Studiju kursa literat ūra:  
ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2006; 2005; 2004; 2003 utt. Ekonomikas ministrija, 
Rīga 
www.bank.lv Latvijas bankas mājas lapas sadaĜa tautsaimniecības attīstība. 
www.csb.gov.lv LR Centrālā statistikas pārvalde 
www.em.gov.lv LR Ekonomikas ministrija 
GuĜāns P. Latvijas ekonomika laikmetu griežos : rakstu izlase. Rīga: Latvijas ZinātĦu akadēmijas 
Ekonomikas institūts, 2003. - 219 lpp.  ISBN 9984957446 
 
Papildu literatūra:   
Žurnāls Kapitāls. 
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LAUKU T ŪRISMS 
 
Studiju kursa autors: Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde, ilze.grinfelde@va.lv 
 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads, semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, ekskursija. 
 
Studiju kursa anotācija:  
Kurss veido studentu priekšstatu par lauku tūrisma pamatnostādnēm – produkta būtību un tā veidiem, 
iekĜaušanos kopējā lauku ekonomikā. Kurss sniedz zināšanas par lauku tūrisma resursiem Latvijā un 
pasaulē, likumdošanu, plānošanas īpatnībām, nozīmi lauku vides ilgtspējīgas attīstības kontekstā, 
lauku tūrisma starptautiskajām un nacionālajām organizācijām un to darbību, mārketinga īpatnībām, 
pieprasījuma un piedāvājuma tendencēm.  
 
Studiju rezultāti: 
Zināšanas un prasmes lauku tūrisma produkta plānošanā un attīstībā, spējot novērtēt gan lauku 
tūrisma produktu veidošanas iespējas, gan kvalitāti. Svarīgi veidot izpratni par ilgtspējīgu (videi un 
sociāli) tūrisma produktu. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): ievads tūrismā 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: vismaz 50% lekciju un 100% praktisko nodarbību 
apmeklējums, līdzdalība (rezultāts) 1 publiskās distanču slēpošanas sacensībās. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: 

Prezentācija  – 50 % 
             Rakstisks pārbaudes darbs – 20% 
             Eksāmens  – 20% 
             Stdentu aktivitāte – 10% 

 
Studiju kursa saturs: 

5. Lauku tūrisms, pamatnostādnes un dimensijas. 
6. Lauku tūrisma organizācijas. To darbība. 
7. Kvalit ātes kritēriji un kontrole lauku t ūrismā 
8. Lauku tūrisma resursi. Lauku tūrisma plānošana ilgtspēj īgas attīstības kontekstā. 

Lauku tūrisma mārketinga specifika. IKT resursu praktiskā izmantošana lauku 
tūrismā. 

9. Specifiskās atšėir ības lauku tūrisma piedāvājumā  dažādos reăionos un valstīs. 
10. Aktu ālie projekti un tendences Lauku tūrisma attīstībā Latvij ā. 

 
Studiju kursa literat ūra: 
Sharpley R. and J., 2000. Rural Tourism. An Introduction. 
Lesley R, Hall D.,2001. Rural tourism and recreation : principles to practice 
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Papildu literatūra:   
Butler R., Hall C. M., Jenkins J., 1999. Tourism and Recreation in Rural areas. 
Page S., Best Practices in Policies and Procedures, 2002 
Tribe J., 1997. Environmental Management for Rural Tourism and Recreation. 
5.World Tourism Organisation, 1997. Rural tourism. A solution for Employment, Local 
Development and Environment. 
Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceĜotājs” izdotie mācību materiāli 
www.celotajs.lv 
www.eurogites.com 
www.ruraltourisminternational.org  
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MUZEJA DARB ĪBAS PAMATPRINCIPI 
 
Studiju kursa autors: Dr.hist. Tālis Vigo PumpuriĦš; talis.pumpurins@cesis.lv 
 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  padziĜināt un paplašināt zināšanas par muzeju darbību un muzeoloăisko 
teoriju attīstību Latvijā un pasaulē. Izveidot studentos izpratni par muzeju darba specifiku, to devumu 
kultūrā, izglītībā, ekonomikā un sabiedrībai kopumā. 
 
Studiju rezultāti: studentiem tiks izveidota izpratne par muzeju lomu tūrisma attīstībā. Kursā tiks 
apgūti galvenie muzeja darba reglamentējošie Latvijas likumi un normatīvie akti, kā arī starptautiskie 
dokumenti. Pēc kursa apguves studentiem iegūtās zināšanas pielietojamas gan apgūstot citus kursus, 
gan arī praktiskajā darbā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): ievads tūrismā, gidu 
darba metodiskie pamati, pētījumu metodoloăija, vēlams arī Latvijas kultūra un vēsture 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
 

Gala pārbaudījuma veids: ieskaite/eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: eseja, piedalīšanās semināros, tests 
 
Studiju kursa saturs ( lekciju tēmas ): 

• Muzeju izveides vēsture Latvijā un pasaulē, 
• Muzeju tipi, to klasifikācija. Muzeoloăisko teoriju attīstība, 
• Latvijas muzeju tīkls un kultūrpolitikas tendences muzeju darbajomā. Muzeju ēku un 

telpu izveides problēmas, 
• Muzeju krājums – tā komplektēšana, dokumentēšana, glabāšana un izmantošana, 
• Muzeju zinātniski pētnieciskais darbs, ekspozīciju izveide, muzeja priekšmetu 

interpretācijas problēmas, 
• Muzeja darbs ar sabiedrību, 
• Muzeja pedagoăiskā darbība, 
• Muzejs – izklaide un atpūta, 
• Muzeja darbu reglamentējošie likumdošanas akti, 
• Muzeja menedžmenta un mārketinga īpatnības, 
• Muzeju un tūrisma iestāžu un organizāciju sadarbības modeĜi, to attīstības tendences, 

vīzijas. 
Studiju kursa literat ūra: 
   
  1. Ambrozijs Timotijs, Peins Krispins. Muzeju darbības pamati. – Rīga, Muzeju  

  Valsts  pārvalde, 2002. 

  2. RadiĦš, A. Zinātniskais darbs muzejā. Rīga, Muzeju valsts pārvalde, 2004. 
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Papildu literatūra:   
    

 1. Latvijas Republikas Muzeju likums ( 1998. ) 

 2. Starptautiskās Muzeju padomes ( ICOM) Statūti un Profesionālās ētikas kodekss( 2001. ) 

 3. Stranskis ZbiĦeks Z. Ievads muzeoloăijā. – Rīga, Latvijas Muzeju asociācija, 1996. 

 4. Tamara JureĦjeva. MuzejeveăeĦije. – Moskva, Akademičeskij Projekt, 2003. ( krievu  val. 

) 

 5. Knoka, I. Muzeju pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Rīga, 2003. 

 6. Muzeju Vēstnesis ( ISSN 1407 – 2637 ), Latvijas Muzeju asociācijas mēnešraksts. 
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OTRĀ SVEŠVALODA - FRANČU VALODA 
 
Studiju kursa autors: Bc.art. (maăistra studijas) Baiba Pāvule 
 
Studiju kursa veids: B daĜa 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais  
Studiju gads, semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: franču 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 96 kontaktstundas pilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: praktiskās nodarbības, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  
Kursa mērėis ir sniegt pamatzināšanas, kas nepieciešamas sadzīvē: sasveicināšanās, iepazīšanās, 
pastāstīt par sevi, uzzināt galveno informāciju par otru cilvēku, cilvēka raksturojums, ikdienas 
situācijas. 
 
Studiju rezultāti:  
Students sapratīs vienkāršus vārdus un frāzes par ăimeni un tuvāko apkārtni, lasot sapratīs vienkāršus 
ikdienas tekstus, un vienkāršus teikumus, pratīs vienkāršā veidā sazināties par ikdienas tēmām un 
uzdot jautājumus, pastāstīt par savu dzīvesvietu un cilvēkiem.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Bez priekšzināšanām 
 
Vērt ējums: Prasības kredītpunktu ieguvei: pildīt mājasdarbus, apmeklēt nodarbības, nokārtot 
pārbaudes darbus. Gala pārbaudījuma veids: eksāmens. Gala vērtējumu veido: 66% semestra 
vērtējums un 33% eksāmena vērtējums 
 
Studiju kursa saturs: 
1. Sasveicināšanās, atsveicināšanās un priekšā stādīšanās 
2. Iepazīšanās 
3. Intereses un izklaides 
4. Laiks, tā precizēšana 
5. Cilvēka raksturošana 
6. Dzīvesvieta un viesnīca 
7. Pārtikas produkti, iepirkšanās 
8. Ēdiens un ēst gatavošana 
9. Ikdienas darbi 
10. Apăērbi, iepirkšanās 
 
Gramatika: artikuli, vārdu novietojums teikumā, tagadne, atgriezeniskie darbības vārdi, piederības 
vietniekvārdi un tml. 
 
Studiju kursa literat ūra:   
Philipe Dominique, Jacky Girardet, Michèle Verdelhan, Michel Verdelhan ‘’Le Nouveau Sans Frontières 1’’. 
Papildu literatūra:  
Claire Miquel ’’Vocabulaire progressif du français’’. 
Claire Miquel ’’Communication progressive du français’’. 
Maia Gregoire ’’Grammaire progressive du français’’. 
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OTRĀ SVEŠVALODA - VĀCU VALODA 
 
Studiju kursa autors: Mg.paed. Anita Lutere; anital@valm.lv 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: vācu valoda 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 96 kontaktstundas pilna laika studijās. 
Studiju kursa metodes: praktiskās nodarbības, semināri, patstāvīgie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  Kursa mērėis ir paaugstināt studentu kompetences līmeni vācu valodā, 
nostiprināt viĦa gramatikas zināšanas un valodas struktūru pareizu lietošanu. Studiju kursa beigās 
studentam jāspēj mutiski un rakstiski reaăēt situācijās, kuras gidam rodas viesnīcu un tūrisma jomā. 
  
Studiju rezultāti: kursu beidzot tiek iegūts Eiropas sistēmas valodas prasmju B1(a) līmenis. Gan 
rakstiski, gan mutiski students orientējas elementārās ikdienas situācijās. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Eiropas sistēmas valodas prasmju A2 līmenis/ Vācu valoda kā 2. vai 3. svešvaloda vidusskolā 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1.Obligāts nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība mācību procesā. 
2. Laikā izpildīti un nodoti mājas darbi. 
3. Pozitīvs vērtējums visos pārbaudes darbos. 
4. Pozitīvs vērtējums gala eksāmenā 
5. Ja augšminētie punkti ir izpildīti un vērtējums ieskaišu darbos ir septiĦi vai augstāks, tad  
    eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu. 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

 Gala vērt ējumu veido: abu semestru vidējā atzīme veido gala vērtējumu studiju gada beigās. 
 
Studiju kursa saturs: 

1. Viesu sagaidīšana viesnīcā 
2. Serviss kafejnīcā, viesnīcas istabā 
3. Informācijas sniegšana viesiem 
4. Viesnīcas sagādāšana un tās raksturojums  
5. Informācija par pakalpojumiem viesnīcā 
6. Telefona serviss viesnīcā 
7. Ekskursijas, ceĜojumi, mašīnu iznomāšana, kultūras programmas piedāvājums 
8. Norēėins, sūdzības, atvadīšanās no viesiem 
9. Darījumu vēstuĜu forma. Pieprasījums un piedāvājums 

 
Studiju kursa literat ūra: 

1. Paola Barberis, Elena Bruno „Deutsch im Hotel. Gespräche führen.”/ Hueber Verlag 
2. Paola Barberis, Elena Bruno „Deutsch im Hotel. Korrespondenz”/ Hueber Verlag 

       3.   Monika Reimann  „Grundstufen - Grammatik” / Hueber Verlag 
 
Papildu literatūra:   

1. Michael Dreke, Wolfgang Lind „Wechselspiel”/ Langenscheidt Verlag 
2. Aktuāla autentiska informācija jaunajos medijos 
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PASAULES ĂEOGRĀFIJA UN VIDES ZIN ĪBAS 

 
Studiju kursa autors: Dr.geol. Vija Hodireva; vija.hodireva@lu.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna laika, nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  nostiprinātu studentu zināšanas pasaules ăeogrāfij ā: fiziskās un 
ekonomiskās ăeogrāfijas kontekstā saistībā ar tautsaimniecības attīstību un galveno tūrisma resursu 
koncentrēšanos. Studenti tks iepazīstināti ar ăeogrāfijas pamatnozaru attīstības tendencēm un 
galvenajām aktualitātēm, kas saistītas ar tūrismu un tūristu gidu darbību (globālā sasilšana, EL Ninjo 
efekts un tūrisms, sezonalitāte un tūrisms, politiskā ăeogrāfija un tūristus apdraudošo slimību 
ăeogrāfija u.c.). Studentiem būs iespēja iepazīties ar jaunāko informācijas tehnoloăiju (digitālā 
kartogrāfija, globālo pozicionēšanas sistēmu pielietojums) izmantošanas iespējām tūrisma nozarē. 
Īpaša uzmanība tiks pievērsta ăeogrāfiskās nomenklatūras zināšanām. Vides kontekstā padziĜināti 
skatītas tēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. Kurss sniegs akadēmiskas 
pamatzināšanas un arī praktiskas iemaĦas darbībai profesionālajā nozarē, vairāk koncentrējoties uz 
kvalitatīvāk, kā kvantitatīvām zināšanām. 
 
Studiju rezultāti:  izveidot studentos izpratni par ăeogrāfiskajām kopsakarībām, kas nosaka tūrisma 
industrijas dažādību un veicināt izpratni un audzināt pozitīvu attieksmi pret videi jūtīgiem 
jautājumiem saistībā ar dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 
 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): nav  
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
11. Laikā jāsagatavo un jānodod referāti un praktiskie darbi. 
12. Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības 

iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. 
13. Visos pārbaudes darbos nepieciešams saĦemt pozitīvu novērtējumu. 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
 Gala vērt ējumu veido: 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
1. Individuālā un grupu darba semināros, praktisko un  pārbaudes darbu rezultātiem – 60 % 
2. Eksāmena atzīmes - 40% 
 
Studiju kursa saturs:  
Pasaules fiziskā ăeogrāfija (Zemes vecums, kalnu veidošanās, ăeoloăijas pamatzināšanas, 
ăeomorfoloăija u.c.). Nomenklatūra. Politiskā ăeogrāfija. Ăeogrāfiskās kopsakarības fiziskās un 
ekonomiskās ăeogrāfijas mijiedarbībā. Vides jutīgums un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. 
Globālās aktualitātes: klimata sasilšana, El Ninjo, trešās attīstības valstis. Demogrāfija un sociālās 
problēmas pasaulē. Vēsturiskā ăeogrāfija. Lietišėā kartogrāfija. Dabas resursu potenciāls. Pasaules 
kartes izmaiĦas un tendences. Apdzīvotība un struktūra, pilsētu veidošanās un plānošana. Ainava un 
cilvēks. Starp nosauktajām tēmām tiek meklētas kopsakarības, fokusējoties uz tūrisma nozari un 
informācijas nepieciešamību tūristiem. 
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Studiju kursa literat ūra:  
Lielais pasaules atlants (latviešu val.). 2008. Rīga: JāĦa Sēta.512.lpp. 
Pasaules ăeogrāfijas atlants (latviešu val.). 2005. Rīga: JāĦa Sēta.  128.lpp. 
Fischer Weltalmanach 2009. 2008. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main, S. 832 
Muller, P.O., Muller-Hames, E. 2005. Geography, Study Guide: Realms, Regions, and Concepts. 
Strahler A. 2001. Physical Geography: Science and Systems of the Human Environment (2nd 
Edition). John Wiley & Sons Canada, Ltd. 
 
Papildu literatūra: 
De Blij H. J. and P.O. Muller. 2006. The World Today: Concepts and Regions in Geography 
 
About.com – Geography: http://geography.about.com/ 
Fischer Weltalmanach: http://www.weltalmanach.de/ 
National Geographic magazine online: www.nationalgeographic.com 
Tūrisma ziĦu portāls: www.eiropa.lv 
USGS Geography: http://geography.usgs.gov/ 
The Geography site: http://www.geography-site.co.uk/ 
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TŪRISMA STATISTIKA UN METODOLO ĂIJA 

 
Studiju kursa autors: Dr.paed. Sarma Cakula; sarma.cakula@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, semināri un pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  Iepazīstināt studentus ar pētījuma metodēm dažādos pētījumos un 
īpaši tūrismā, iepazīstināt ar galvenajiem pamatjēdzieniem un problēmām pētījumu darbā, 
palīdzēt izprast studentiem un izmantot statistiskās analīzes metodes un statistikas apstrādes 
programmas pētījumos un praktiskā darbā. 

 
Studiju rezultāti: Pēc kursa apguves students zinās pamatus kvalitatīva un kvantitatīva pētījumu 
veikšanai, pratīs orientēties dažādu pētījuma metožu pielietošanā, zinās galvenos tūrisma rādītājus. 
Šajā kursā apgūtās zināšanas vistiešākajā veidā praktiski noderēs individuālā pētnieciskā darba 
veikšanai – gada projektu un bakalaura darba izstrādei. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): nav 
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1.  Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2.  Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, 

izpildot individuālu uzdevumu. 
3.  Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saĦemt pozitīvu vērtējumu. 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
 Gala vērt ējumu veido:  
1.  Individuālā darba praktiskajos, grupu un pārbaudes darbos – 40 %, 
2.  Vērtējuma eksāmenā – 60% 

 
Studiju kursa saturs: 
Nr. Tēma 
1. Pētījuma vaidi. Pētījumu etapi – problēmas izvirzīšana, mērėis, pētījuma objekts, 

priekšmets, darba uzdevumi, hipotēze, pētījuma jautājumi. 
2. Pētījumu kvalitatīvās, kvantitatīvās metodes 

3. Anketu veidošanas pamatsoĜi, konceptuālais modelis, mērīšanas skalas. Vispārēja 
jautājumu sastādīšana, 

4. Datu ieguves veidi tūrismā. Aptaujas. Galvenie pamatjēdzieni. Izlases veidošanas 
metodes. Problēmas. 

5. Ăenerālā kopa kā izlases mērėauditorija. Datu apraksta metodes. Mērīšanas skalas 
6. Datu apraksta metodes. Grafiskā attēlošana. Nobīdes. Liekumi. Problēmas. 
7. Centrālā tendence. Standartnovirze. Dispersija. Koeficienti. Problēmu risināšana. 

8. Ticamības intervāli vidējam aritmētiskam normālsadalījumā. Statistiskie testi 
9. Tūrisma indeksi 
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Studiju kursa literat ūra:  

1. Flick Uwe. An Introduction to Qualitative Research. SAGE Publications. 1998  
2. Punch Keith F. Introduction to Social Research. Quantitative & Qualitative Approaches. 

SAGE Publications, 1999, p 319 
3. Travel, Tourism and Hospitality Research. Ed. by J. R. Brent Ritchie, Charles R. Goeldner, 

John Wiley & Sons, Inc. New York, 1994, pp 3-39, p 49-103,  
4. Stephen L, J .Smith Tourism Analysis. Malaysia, Longman, PP, 1995, p325 

 
Papildu literatūra:   
 
1. Drury David (1998) Survey Design and Comparative Research. Norway, FAFO. 
2. Balso Michael del. A guide to social research : first steps / Michael del Balso, Alan D.Lewis. - 

Ontario : International Thomson Publishing, 1997 (Ontario). - XIII, 344 p. - Ref.: p.329.-330. - 
Bibliogr.: p.331.-338. 

3. Neil A.Weiss (1996) Elementary Statistics. USA, Addison-Wesley Company. 
4.  Perry R.Hinton (1996) Statistics Explained. USA, Routledge. 
5.  Punch Keith F. (1999) Introduction to Social Research. SAGE Publications 
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PILSĒTU TŪRISMS  
 
Studiju kursa autors: Mg.geogr. Ilgvars Ābols; ilgvars.abols@va.lv 
 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna laika, nepilna laika  
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu valoda 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija: Studenti iepazīsies ar pilsētas tūrisma attīstības tendencēm un attīstības 
problēmām pasaulē un Latvijā. Kursa ietvaros tiks apskatīti galvenie tūrisma produkti pilsētās. 
Studentos tiks veidota izpratne par pilsētu tūrisma nozīmi.  
 
Studiju rezultāti: :  Pēc kursa apguves studenti iegūtās zināšanas varēs pielietot gada projekta 
izstrādē, kā arī strādājot tūrisma nozarē - veidojot tūrisma produktus, plānojot tūrisma attīstību 
Latvijas pilsētās. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi) tūrisma pamato 
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
14. Laikā jāsagatavo un jānodod referāti un praktiskie darbi. 
15. Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības 

iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. 
16. Visos pārbaudes darbos nepieciešams saĦemt pozitīvu novērtējumu. 
 
Gala pārbaudījuma veids  eksāmens 
  

Gala vērt ējumu veido: 
1. Individuālā un grupu darba semināros, praktisko un  pārbaudes darbu rezultātiem –50 % 
2. Eksāmena atzīmes -50% 
 
Studiju kursa saturs: Pilsētu tūrisms un tā attīstības tendences. Pilsētas tūristu motivācijas. 
Populārākie tūrisma produkti pilsētās. Kongresu, konferenču un  sanāksmju tūrisms. Motivējošais 
tūrisms. Izstāžu tūrisms. Muzeju loma pilsētu tūrismā. Kultūras un sporta un speciālie pasākumi 
pilsētu tūrisma ietvaros. Pilsētu apskate, iepirkšanās. Tūristu izklaides iespējas. Pilsētas tēla veidošana 
un pilsētas mārketings. 
 

Studiju kursa literat ūra: 
Selby M.2005 Understanding Urban tourism. Image, culture and Expierence. I.B. Tauris. 
Papildu literatūra:   
Judd D. and Fainsten S. (eds) 1999 The Tourist city. pp. 89. –211.  Yale University. 
Law C. M. 1996. Tourism in Major Cities, International Thomsons Business Press pp. 53.-153., 208.-
249.. 
Tyler D, Guerrier Y., Robertson M. 1999 (eds) Managing Tourism in Cities, Jonh Wiley & Sons 
pp.25.-228.  
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PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA 
 

Studiju kursa autors: dakteris Alberts Baiks 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: 2. studiju gads 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, kontroldarbi, praktiski treniĦi un uzdevumi, gala pārbaudījums 

Studiju kursa anotācija: Kursa mērėis – sniegt studentiem rekomendācijas, kā dzīves ekstremālos 
apstākĜos vai, t.s. ārkārtējās situācijās iespējams pasargāt savu dzīvību un veselību, sniegt 
nepieciešamo palīdzību citiem cilvēkiem ceĜotāju grupā. Kursā iekĜauti jautājumi par pirmās 
medicīniskās palīdzības sniegšanas metodiku cietušajiem. Aplūkotas arī citas aktuālās tēmas, saistītas 
ar tūrismu un darbu ar organizētām ceĜotāju grupām. Īpaši izvērsta tēma par dažādos pasaules 
reăionos aktuālajām slimībām, kas var būt saistītas ar ceĜošanu – to izpausmēm un iespējamo 
saslimšanu novēršanu.  

Studiju rezultāti: Kursa laikā iegūtās zināšanas studenti varēs izmantot praktiski, vadot tūristu 
grupas un jūtoties pārliecināti, ka viĦi zina, ko darīt ekstremālās situācijās un ir spējīgi pieĦemt 
nekavējošus un pareizus lēmumus turpmākajām rīcībām.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): nav vajadzīgas 
priekšzināšanas studiju laikā. Priekšrocības autovadītāju apliecības ieguvējiem, kuri ir apguvuši 
pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas kursu un studentiem ar cilvēka anatomijas un fizioloăijas 
zināšanām. 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: jābūt pozitīvi novērtētam kontroldarbam un eksāmenam. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens rakstiskā veidā un praktiskā pirmās palīdzības 
sniegšanas demonstrēšanā. 
  

Gala vērt ējumu veido: individuālo darbu atzīmes – 40 % un eksāmens – 60 %. 
 
Studiju kursa saturs: 
 
kurss aptver sekojošas tēmas: galvenie riska faktori, to ietekme uz cilvēka organismu. Negatīvās 
ietekmes novēršanas iespējas. Medicīniskie temati par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajam: 

a) Pirmās palīdzības organizācija negadījuma vietā.  
b) Pirmā palīdzība patoloăisku stāvokĜu un saindēšanās gadījumos. 
c) Pirmā palīdzība asiĦošanas un traumu gadījumos.  

Palīdzības sniegšana cietušajam, kas saĦēmis elektrisko triecienu. Iespējamās dabas stihiju radītās 
ārkārtas situācijas un rīcības plāns. Kas ir terorisms? Iedzīvotāju morāli psiholoăiskā profilakse 
dzīves ekstremālu situāciju apstākĜiem. BaiĜu sindroma cēloĦi un iespējamās sekas. Rekomendētas 
vairākas metodes baiĜu pārvarēšanai. Pašaizsardzība kriminogēnās situācijās. Infekcijas slimības, 
profilakse, ceĜojumu galamērėos raksturīgās infekcijas slimības, higiēnas prasības. 
 
 
 
Mācību literatūra 
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BaltiĦš M. (red. - tulkots no angĜu val.). 2003. Pirmā palīdzība. Rīga: apgāds Zvaigzne ABC. 
Kalēja A. (red. - tulkots no angĜu val.). 2002. Pirmā palīdzība. Rīga: Jumava, 284 lpp.  (ISBN 9984-
05-516-7) 
Latvijas Infektoloăijas centrs: http://www.infectology.lv/?p=973&lang=258 
Sabiedrības Veselības aăentūra: http://www.sva.lv/ 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD): www.vugd.gov.lv  
 
Papildliterat ūra 
 
Helmuts, E. 1976. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos. Rīga: Zinātne, 44 lpp. 
Lozins, A., Ozols, U. 2002. Izdzīvošanas ABC vīriešiem. Rīga: Nordik. 191 lpp. (ISBN 9984-675-66-
1) 
OzoliĦš, R.A. 1996. Civilā un darba aizsardzība // webct.lanet.lv  
Pirmās palīdzības apmācību sistēma Latvijā. 1996. Labklājības ministrijas Katastrofu medicīnas 
centrs.  
Safety & Waste Programs. Fire, Electrical, Chemical, Biological, Radiation Safety. - Office of 
Environmental Health & Safety, University of Virginia. 1996. 
First Aid Tutorial: http://www.survival-center.com/firstaid/book.htm 
LeSage, P., Derr, P.and Tardiff, J. 2007. EMS Field Guide (The 6th edition), ISBN: 1-890495-32-8 
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PUBLISKĀ RUNA UN IMPROVIZ ĀCIJA 
 
Studiju kursa autors: Mg.paed. Mudīte Maculēviča; mudite.maculevica@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri , praktiskie darbi, prezentācijas , aktiermeistarības 
vingrinājumi, etīdes un situāciju ilustrācija , pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  mācību kurss iepazīstina ar lietišėas saskarsmes veidošanu, balstoties uz 
runas tehnikas , runas kultūras prasmju apguvi , veido izpratni par publisku uzstāšanos, 
aktiermeistarības prasmju pielietošanas iespējām gida profesijā , argumentētu viedokli un prezentāciju 
nozīmi gida profesionālajā darbā .  
 
Studiju rezultāti:  izpratne par publisku runu un uzstāšanos, aktiermeistarības elementu 
pielietojamības iespējām gida profesijā , profesionālās  argumentācijas  un kritiskas domāšanas 
nozīmi gida profesijā , prasme dažādot  publisko  prezentāciju .  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: Studiju (lekciju un praktisko nod. ) apmeklējums 
Praktisko darbu izpilde 
Prezentāciju veidošana , analīze 
Publiska uzstāšanās ar aktiermeistarības elementu , mūzikas , dejas, dziesmas paspilktinājumu 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
Gala vērt ējumu veido: Praktisko vingrinājumu , testu vērtējums ,  

Darbs ar dažādu tekstu atlasi , prasmi analīzēt un  runāt šos tekstus,  
Publiskas uzstāšanās veidošana – prezentācija , dzeja vai proza , tūrisma vai kultūras objektu apraksti 
Argumentēta eseja  
Publiskas uzstāšanās vizualizācija (papildinājums ar aktiermeistarības elementiem) 

Studiju kursa saturs:  
1. Publiskas runas  mācību mērėi , saturs un vieta gidu profesijas kompetences veidošanā 
2. Runas tehnikas un kultūras nozīme , vārda izjūta , runas tēlu analīze 
3. Publiskas runas stili , darbs ar dažādiem literārajiem , vēsturiskajiem tekstiem , to kritisks 

izvērtējums , argumentācijas nozīme  
4. Aktiermeistarības etīdes uzmanības un koncentrācijas stimulācijai 
5. ĖermeĦa koordinācijas vingrinājumi , apstākĜu analīzes etīdes –ėermeĦa izjūta telpā , ritms 
6. Improvizācijas māksla un jaunrades etīdes gida profesionālajā darbā ( starpspēles) 
7. Publiskās prezentācijas ( +risks , klaunāde , tipāžs ) gida profesijā  

 
Studiju kursa literat ūra:  

• Pīzs A. ĖermeĦa valoda- Jumava, 1995 
• Alekse I. Runātprasme-RaKa, 2003 
• Apele A.Runas māksla.- R.: Zvaigzne, 1982 
• Nelke K.Prezentēšana-De Novo, 2003 
• Džonsone Dž. Līdzvērtīgs sarunu partneris. Zibenīgas atbildes tehnika.-R.: Kamene, 

2000 
• Denny R Communicate to Win. Kogan page2002 

Papildu literatūra:  Studenti mācību sākumā saĦem papildliteratūras sarakstu  
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RĪGAS KULT ŪRAS VĒSTURE 
 

Studiju kursa autors: Dr.art. Jānis Kalnačs; janis.kalnacs@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri , praktiskie darbi, prezentācijas , pārbaudes darbi, 
ekskursija. 

 
Kursa anotācija 
Rīgas kā pilsētas pirmsākumi meklējami 13 gs., taču apdzīvotība Rīgas teritorijā konstatēta jau 
iepriekšējos gadsimtos. Viduslaikos Rīga izveidojās par nozīmīgu Livonijas centru praktiski visās 
dzīves sfērās, savu stratēăisko nozīmi saglabājot arī nākamajos gadsimtos. Rīga bija pazīstama kā 
nozīmīga tirdzniecības un amatniecības pilsēta. Pilsētas vizuālo tēlu veidoja Daugava, Rīdzene, 
daudzās baznīcas, pilsētas mūris ar torĦiem, ielu tīkls. Pilsētai bija sava naudas kaltuve, sava 
simbolika, tās iedzīvotāju sastāvs bija daudznacionāls un pārstāvēja dažādus slāĦus. Kursu veido 
lekcijas, studentu darbs semināros, kā arī studiju ekskursijas. 
 
Studiju rezultāti:  izpratne un precīzas zināšanas par Rīgas vēsturi un to noteicošajiem faktoriem. 
Iegūtās zināšanas izmantojamas Rīgas ekskursiju vadīšanai vietējā un ienākošajā tūrismā, taču arī 
zināšanas izmantojamas salīdzināšanai un interpretēšanai jebkurā citā viduslaiku pilsētā vai Hanzas 
pilsētā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Baltijas un Latvijas 
vēsture. 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: Studiju (lekciju un praktisko nod. ) apmeklējums 
    Praktisko darbu izpilde 
    Prezentāciju veidošana , analīze 
    Publiska uzstāšanās  
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

 Gala vērt ējumu veido: Praktisko vingrinājumu , testu vērtējums ,  
   Darbs ar dažādu tekstu atlasi , prasmi analīzēt un  runāt šos tekstus,  
   Publiskas uzstāšanās veidošana – prezentācija , 
   Argumentēta eseja  

Kursu apraksts-plāns 
1. Rīgas vēsture. Avoti un historiogrāfija. 
2. Rīga pirms Rīgas: locus Rigae. Pilsētas dibināšana un izveide. 
3. Rīgas plānojums un apbūve. 
4. Rīga ārpus mūriem. 
5. Patrimoniālais apgabals. 
6. Rīgas pārvalde. 
7. CīĦa par virskundzību Rīgā. 
8. Rīga kā Hanzas locekle. 
9. Rīdzinieku nodarbošanās: tirdzniecība un amatniecība. 
10. Pilsētas iedzīvotāji 
11. Kultūras dzīve Rīgā. 
12. Ievērojamās personības Rīgas vēsturē. 
13. Reformācija. Rīga kā reformācijas centrs Baltijā. 
14. Rīgas simboli: ăerbonis, karogs, atslēgas. 
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15. Rīgas vēstures un kuăniecības muzeja apmeklējums. 
16. Mācību ekskursija pa Vecrīgu. 

 
Literat ūra (mācību) 
Rīgas pārvalde astoĦos gadsimtos / sast. I. CelmiĦa. R., 2000.  
Feodālā Rīga / red. T. Zeids. R., 1978.  
Šterns I. Latvijas vēsture. 1290. - 1500. R., 1997.  
Dunsdrfs E, Spekke A Latvijas vēsture 1500.-1600, Stokholma, 1964. 
Senā Rīga I, II, III, IV , R., 1998., 2000., 2001. , 2003.  
Holcmanis A. Vecrīga - pilsētbūvniecības ansamblis. R., 1992.  
Indriėa hronika / Ē. Mugurēviča red. R., 1993. 
 
Literat ūra (papildliterat ūra) 
Melngalvju nams Rīgā / sast. M. SiliĦa. R., 1995.  
Neilands A. F. Mazās Ăildes vēsture. R., 2003.  
Caune M. Rīgas pils. R., 2001.; Caune M. Rīgas pils - senā un mainīgā. R., 2004.  
Eglīte B. Rīga maksā. R., 2001.  
Caune A. Pati Rīga ūdenī. R., 1992.  
Straubergs J. Rīgas vēsture. R., 1936.  
Latvijas zemju robežas 1000 gados / sast. A. Caune. R., 1999.  
Zemzaris J. Rīgas pilsētas paraugmēru vēsture. R., 2002. 
 
Literat ūra (ieteicamā periodika) 
Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki.  
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls  
Latvijas ZA Vēstis 
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IEVADS SABIEDRISKAJ ĀS ATTIEC ĪBĀS 
 
Studiju kursa autors Mg.sc.soc. Zane Leimane; zane.leimane@va.lv 
Studiju kursa veids obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa apjoms 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 

kontaktstundas nepilna laika studijās. 
Studiju kursa forma pilna/nepilna laika studijas 
Studiju kursa l īmenis profesionālais bakalaurs 
Studiju gads, semestris atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu valoda 
Nepieciešamās 
priekšzināšanas 

nav 

Studiju kursa anotācija Kursa mērėis ir sniegt zināšanas par sabiedrisko attiecību vēsturi, 
attīstību, funkcijām, kā arī organizācijas iekšējās un ārējās 
komunikācijas uzdevumiem, iespējamajiem sabiedrisko attiecību 
modeĜiem un to samērojamību ar organizācijas un sabiedrības 
interesēm. Kursā ietvaros var iepazīties ar metodēm, kas 
izmantojamas sabiedrisko attiecību realizācijā. Semināru laikā un 
veicot praktiskus darbus, iespējams pētīt sabiedrisko attiecību nozarē 
izmantotos mehānismus, pašas nozares attīstību, analizējot tos 
nozares aspektus, kas būtiski sabiedrisko attiecību kā disciplīnas 
tālākai kvalitatīvai attīstībai. 

Studiju kursa metodes Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu 
analīze. 
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, literatūras 
pārskati, teksta kopsavilkumi, esejas u.c. 

Studiju rezultāti Pēc kursa apgūšanas studenti: 
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus 

un jēdzienus; 
– Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un 

spēs parādīt sistemātisku un kritisku izpratni par kursā 
aplūkotajām teorijām un to pielietojumu praksē; 

– Spēs izprast un analizēt gadījumus un problēmjautājumus, 
kas saistīti ar kursa galvenajiem tematiem. 

Studiju kursa saturs − SA jēdziens un saistība ar citām zinātĦu nozarēm. SA 
funkcijas un uzdevumi. SA funkcijas ārpus organizācijas un 
tās iekšienē. Dž. Gruniga SA modeĜi. 

− SA vēstures attīstība. Pirmie SA teorētiėi un praktiėi. 
Propagandas un SA atšėirības. 

− SA loma mūsdienu sabiedrībā. SA ētikas pamatprincipi un 
sociālā atbildība. 

− Komunikācija un sabiedriskā doma.  
− Preses relīze. 
− Masu mediji un komunikācijas process. 
− SA plānošanas un vadīšanas process 

Prasības kredītpunktu 
ieguvei 

− Plaăiātisma vai citu akadēmiskās ētikas pārkāpumu 
atklāšanas gadījumā studentam netiek ieskaitīts kurss. 

− Obligāts lekciju un semināru apmeklējums. Maksimālais 
pieĜaujamais kavētu lekciju un semināru skaits – 30%.  

− Neapmeklēta semināra gadījumā students ar pasniedzēju 
vienojas par individuāli veicamu darbu par konkrētā 
semināra tēmu, kas iesniedzams līdz kursa noslēgumam. 

− Laikā jāiesniedz analītiskie darbi, aktīvi jālīdzdarbojas 
semināros un praktiskajās nodarbībās. 

− Jāierodas eksāmenā, un tas jānokārto sekmīgi. 
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− Par novēlotu darba iesniegšanu par katru nokavētu dienu 
atzīme tiek samazināta par 1 balli. 

Gala pārbaudījums Eksāmens 
Gala vērt ējumu veido Praktisko darbu un semināru vērtējums – 50% 

Eksāmena darbs – 50% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja 
eksāmena darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot) 

Studiju kursa 
literat ūra  

1. Katlips S.M., Senters A.H., Brūms G.M. (2002). Sabiedriskās 
attiecības 

2. Newson D., Turk J.V., Kruckeberg D. (1996). This is PR. The 
Realities of Public Relations 

3. Dozier D.M., Grunig L.A., Grunig J.E. (1995). Manager’s 
Guide to Excellence in Public Relations 

4. Grunig J.E.(ed.) (1992) Excellence in PR and Communications 
Management, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 

Papildu literatūra 1. Jensen V. (1997). Ethical Issues in the Communication Process 
2. Pratkanis A., Aronson E. (1990). Age of Propaganda. The 

Everyday Use and Abuse of Persuasion 
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SOCIĀLĀ PSIHOLOĂIJA 
 
Studiju kursa autors: Mg.psych. Agita ŠmitiĦa; agits.smitina@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze; 
Nobeiguma pētniecības darbs, literatūras studijas 
 
Studiju kursa anotācija:  Kursa mērėis ir padziĜināt zināšanas un izpratni par cilvēku savstarpējo 
mijiedarbību dažādās grupās, personības socializācijas procesu, statusu un lomu sistēmu. Analizēt 
cilvēka uzvedības regulatorus un likumsakarības, kas raksturo dinamiskos procesus grupās, lēmumu 
pieĦemšanas procesus, kā arī masu un pūĜa sociālpsiholoăiskos fenomenus. Sekmēt interakcijas 
izpratni teorētiskā un praktiskā līmenī, analizējot situācijas atpazīt kā šis process ietekmē indivīda 
domāšanu, jūtas, uzvedību Analizēt sociālās percepcijas un atribūtikas nozīmi saskarsmē. Kursā 
būtiska loma ierādīta arī konfliktu iemeslu un taktiku analīzei un komunikācijas barjerām. Semināros, 
praktiskajos darbos un saskarsmes treniĦā paredzēta saskarsmes iemaĦu pilnveide. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): nav nepieciešams 
 
Vērt ējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei:  

4. Jāpiedalās visos semināros Nokavētie semināri iespaido gala atzīmi  
5. Pētniecības darbs jāsagatavo un jāiesniedz norādītajos termiĦos. 
6. Par visiem pētniecības darbiem un pārbaudes darbiem nepieciešams saĦemt pozitīvu 

novērtējumu. 
 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  
Gala vērt ējumu veido: 
 Dalība un uzstāšanās semināros. Zinātniski pētnieciskais darbs un tā prezentācija. Eksāmens 
 
Studiju kursa saturs: 
 

1. Sociālā psiholoăija. Tās veidošanās un attīstība Sociālās psiholoăijas vieta citu zinātĦu 
starpā. 

2. Personība kā sociāli psiholoăiskais fenomens. "Es" tēls un koncepcija sociālajā psiholoăijā. 
Personības socializācijas stadijas. 

3. Agresija. Agresijas cēloĦi un mazināšanas iespējas. Savstarpēja pievilcība, Popularitāte. 
Mīlestība 

4. Efektīvas komunikācijas priekšnosacījumi. Sociālās percepcijas kĜūdas. Atribūcija. 
Stereotipizācija. Aizspriedumi  

5. Verbāla un neverbāla komunikācija. Psiholoăiskas pozīcijas mijiedarbībā. 
6. Grupas izpratne sociālajā psiholoăijā. Grupas jēdziens, veidi. Struktūra mazajā grupā. 

Statusu un lomu struktūra mazajā grupā. 
7. Komunikāciju struktūra mazajā grupā. Dinamiskie procesi mazajās grupās, to 

izmantošanas iespējas 
8. Grupas lēmumu pieĦemšana. Grupas spiediens, grupas domāšana un konformisma un 

nonkomfomisma fenomens grupā. Grupas lēmuma pieĦemšanas psiholoăiskie aspekti. 
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9. Varas un autoritātes izpratne psiholoăijā. Vadības un līderības problēma sociālajā 
psiholoăijā. 

10. Līdera ietekme uz grupas saliedēšanu, lēmumu pieĦemšanu un sociāli psiholoăisko klimatu 
grupā. 

11. Konfliktu tipi, vadīšanas un risināšanas pamatprincipi. Starpgrupu konfliktu risināšana.  
12. PūĜa psiholoăija. Pūlis un tā veidi. Panika kā pūĜa izturēšanās forma. 

 

Studiju kursa literat ūra:  
S.Omārova Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija .R.1996.  

A.Vorobjovs. Sociālā psiholoăija.R.2002.  
V.ReĦăe. Sociālā psiholoăija.R.2002. 

Mayers, D. Social Psychology. New York, 2004.  
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. Social Psychology. New York, 2000 

Papildu literatūra:   
PĜaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija pedagogiem. Rīga: RaKa, 2001. 
Kaneti, Eliass. Masa un vara. R.1999.  
G.le Bons. PūĜa psiholoăija. Rēzekne. 1998. 
Introduction to social psychology. Eds. M.Hewstone, W.Stroebe, G.M.Stephenson. Blackwell 
Publishers, 2000.  
SociaĜnaja psihologija. Psihologičeskije zakoni poveăeĦija čeloveka v sociume. Moskva: Praim-
Evroznak, 2002. 
Journal of Social Psychology. Periodika. 
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STARPKULT ŪRU KOMUNIK ĀCIJA T ŪRISMĀ 
 
Studiju kursa autors: Dr.hist. Vija Daukšte; vija.daukste@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu  
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa apguves metodes: lekcijas, individuālais darbs bibliotēkās un ar datu bāzēm un tā 
prezentācijas semināros, kolokviji, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija: studiju kursā tiek sniegtas zināšanas starpkultūru komunikācijas teorijā un 
analizēti dažādu kultūru fenomenu saskarsmes praktiskie  aspekti kultūru globalizācijas kontekstā; 
tiek sniegtas zināšanas un veidota izpratne par dažādu kultūru fenomenu vēsturisko formēšanos un 
attīstību, to mijiedarbes izpausmēm un konsekvencēm mūsdienu sabiedrībā; tiek veidota izpratne par 
starpkultūru kompetencesi. Kursa ietvaros tiek apskatītas Eiropas tautas un zemes kā starpkultūru 
saskarsmes subjekti tūrisma kontekstā, kā arī to saskarsmes pieredze laikā un telpā ar islāma u 
jūdaisma kultūru fenomeniem. 
 
Studiju rezultāti:  studiju kurss ,,Strapkultūru komunikācija,, veido tūristu gidu profesionālajā 
darbībā nepieciešamo teorētisko un praktisko zināšanu bāzi darbam uzĦemošā un izejošā tūrismā. 
 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Eiropas vēsture un 
tūrisma ăeogrāfija, ievads sabiedriskajās attiecībās. 
 
Vērt ējums: 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  
• lekciju apmeklējums (0.5 k.p.),  
• patstāvīgi jāveic individuāls pētījums un jāprezentē seminārā saskaĦā ar iepriekš 

apstiprinātu pētījuma tēmu (1 k.p.),  
• jāveic pētījums grupā un jāpiedalās tā prezentācijā seminārā (0.5 k.p.). 

Gala pārbaudījuma veids: ieskaite 
Galīgo vērt ējumu veido:  

• lekciju apmeklējums (10%) 
• individuālā darba prezentācija seminārā (50%) 
• līdzdalība grupu darba prezentācijā seminārā (20%)  
• ieskaites darbs (20%) 

Studiju kursa saturs:  
• Kursa ,,Starpkultūru komunikācija,, priekšmets un saturs 
• Jēdziena kultūra interpretācijas literatūrā un tā specifiskais definējums studiju kursa 

,,Starpkultūru komunikācija,, ietvaros  
• Kultūras dimensijas un kultūras identitāte 
• Starpkultūru kompetences  jēdziens. Teorētiskie un praktiskie aspekti. 
• Savējā un svešā jēdziens  un tā modulācija kultūru globalizācijas kontekstā.  
• Eiropas kultūrvēsturiskās telpas veidošanās vēsturiskā pieredze un mūsdienu raksturojums 
• Eiropas valstis un tautas kā starpkultūru komunikācijas dalībnieki tūrisma kontekstā. Kultūras 

identitāte kā tūrisma produkts. 
 
PIEMĒRI 

• RomāĦu kultūras telpa 
• ĂermāĦu kultūras telpa  
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• Briti Eiropas kultūrā 
• Baltijas un Skandināvijas tautas un to kultūrvēsturiskā identitāte 
• Balkānu tautas un to identitāte 
• Austrumeiropa un tās homogēnā identitāte  
• Islams, jūdaisms un kristietība identitāte un komunikācija laikā un telpā. 

 
Studiju kursa literat ūra:  
 
Pamatliteratūra 
 

1. William B. Gudykunst, Bella Modey. Handbook of international and intercultural 
kommunication. Thousand Oaks. London New Delh, 2001. 

2. Alexander Thomas, Eva Ulrike, Szlvia Scholl-Macl(Hg.). Handbuch interkulturelle 
Kommunikation und Kooperation, Goettingen. 2003. 

3. Jandt, Fred Edmund. Intercultural communication. Thousand Oaks, 2001. 
4. Gibson, Robert. Interculturale busines communication. Berlin/ Oxford, 2000. 
5. Priedītis Arturs. Ievads kulturoloăijā: kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils: A.K.A. 

2003. 
6. Džons Mouls. Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs. Rīga, 2003. 
7. Dīns Fosters. Lietišėā etiėete Eiropā. Rīga 2005. 

 
Paspildliteratūra 

1. Lielā simbolu enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2002. 
2. Arutjunov, Sergej Aleksandrovič. Narodi i kuĜturi. Razvitije i vzaimnogeistvije. Moskva. 1989. 
3. ProbĜemi izučeĦija tradiciij v kuĜture narodov mira. Moskva. 1990. 
4. Umberto Eko. Otsutstvujuščaja struktura. VeăeĦije v semiologiju. Moskva, 1998. 
5. OsvaĜd Špengler (1880 – 1936). Zakat Evropi. Moskva., 2002. 
6. Scollon, Ronald. Intercultural communication: a discourse approach/Ron Scollon and 

Suzanne Wong Scollon. Malden (Massachusetts); Oxford (UK), 2001. 
7. Dahl Stephan. Intercultural skills for business. ECE, London, 2002. 
8. Samovr, Larry A, Richard e. Poter.  Intercultural communication. Belmont, 1991.  
9. Mall, Ram Adhar. Philosophie im Vergleich der Kulturen: Interkulturelle Philosophie – eine 

neue Orientierung. Darmstadt, 1996. 
10. Melanie Miehl. 99 Fragen zum Islam. Guetersloh, 2001. 
11. Kurzeme, Vidzeme, Latgale. Reăions un  identitāte vēsturē. Rīga, 1999. 

 
Interneta resursi 
 
www.reise-know-how.de 
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 SPĀĥU VALODA 
(bez priekšzināšanām) 

 
Studiju kursa autors: Bc.art. Gunda Goldmane; gunda.goldmane@va.lv 
 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna laika un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: spāĦu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 96 kontaktstundas pilna laika studējošiem. 
 
Studiju kursa metodes: praktiskās nodarbības, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  
Kursa mērėis ir sniegt pamatzināšanas, kas nepieciešamas sadzīvē: sasveicināšanās, iepazīšanās, 
pastāstīt par sevi, uzzināt galveno informāciju par otru cilvēku, cilvēka raksturojums, ikdienas 
situācijas. 
 
Studiju rezultāti:  
Students sapratīs vienkāršus vārdus un frāzes par ăimeni un tuvāko apkārtni, lasot sapratīs vienkāršus 
ikdienas tekstus, un vienkāršus teikumus, pratīs vienkāršā veidā sazināties par ikdienas tēmām un 
uzdot jautājumus, pastāstīt par savu dzīvesvietu un cilvēkiem.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Bez priekšzināšanām 
 
Vērt ējums: Prasības kredītpunktu ieguvei: pildīt mājasdarbus, apmeklēt nodarbības, nokārtot 
pārbaudes darbus. Gala pārbaudījuma veids: eksāmens. Gala vērtējumu veido: 66% semestra 
vērtējums un 33% eksāmena vērtējums 
 
Studiju kursa saturs: 
1. Izruna, sasveicināšanās, atsveicināšanās un priekšā stādīšanās 
2. Iepazīšanās, tautības un profesijas 
3. Ăimene, māja, dažādi priekšmeti 
4. Ārējais izskats, cilvēka raksturošana 
5. Laiks, tā precizēšana, skaitĜi, laika apstākĜi 
6. Pilsēta, orientēšanās 
7. Apăērbs, iepirkšanās 
8. Restorāns, ēdiens, pārtikas produkti un ēdiena gatavošana 
9. Intereses un izklaides, ceĜojumi 
10. Ikdienas darbi 
 
Gramatika: artikuli, regulārie un neregulārie darbības vārdi dažādos tagadnes laikos, atgriezeniskie 
darb. vārdi, tuvā nākotne, piederības vietniekvārdi un tml. 
 
Studiju kursa literat ūra:   
Castro F., Marín F., Morales R. Ven 1  
Equipo Prisma. Prisma A1 
Kuusika Aini. ¡Hola, español! SpāĦu valoda iesācējiem  
Video un audio materiāli 
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KRIEVU VALODA 
 (bez priekšzināšanām) 

 
Studiju kursa autors: lektore, mag.paed., Erna Suharževska; erna.suharzevska@va.lv 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads, semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: krievu, latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 96 kontaktstundas pilna laika studējošiem. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, semināri un pārbaudes darbi  

 
Kursa mērėis: apgūt krievu valodas elementāro (A1) kursu; attīstīt lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, 
rakstīšanas prasmes; gūt komunikācijā nepieciešamos priekšstatus par etiėeti, krievu kultūru, 
tradīcijām, pilnveidot sociokulturālo kompetenci. 
 
Kursa rezultāts: studējošie var brīvi komunicēt krievu valodā par pamata lietām. Rodas izpratne par 
valodu, krievvalodīgo kultūru. Var saprast un lietot valodu, taču ne Ĝoti sarežăītās situācijās. Labai 
valodas apguvei jāturpina studijas arī tālāk. 
 
Vērt ējums: 1.semestrī jākārto ieskaite, 2. semestrī – eksāmens. 
 Galīgā atzīme veidojas no ieskaites un eksāmena vērtējuma.   

1. semestrī jāsaĦem pozitīvs vērtējums (4 – 10 balles) 1. (1.-3. tēma), 2. (4. -6. tēma), 3. (7. – 9. 
tēma) kontroldarbos un kārt ējos mājasdarbos, jāsagatavo prezentācija par kādu no 
tēmām (1. – 9.), piemēram: „Mana ăimene un es”, „Mana diena”, „Mana pilsēta”, „Veikalā” 
u.c. 

2. semestrī jāsaĦem pozitīvs vērtējums  4. (11. -14. tēma), 5. (15.- 17.tēma), 6. (18.- 20. tēma) 
kontroldarbos;  
jāsagatavo prezentācija (Power Point), brīvais temats, (vēlams saistībā ar izvēlēto studiju 
programmu ViA),  
jāuzraksta vēstule docētājai, brīvais temats (150 un vairāk vārdu).  

 
1. semestra kursa saturs: 

Nodarbība Datums Tēma Kas jālasa 
1.  1. Vārds, profesija 1 урок (12 –17 стр.) 
2.  2. Iepazīšanās 2 урок (18 –21 ст.) 
3.  2. Iepazīšanās 2 урок (22 -25 стр.) 
4.  3. Ko viĦi dara? 3 урок (26 –29 стр.) 
5.  3. Ko viĦi dara? 3 урок (30 – 33стр.) 
6.  Atkārtošana 

 (1.–3.tēma) 
 

7.  1. kontroldarbs (1.-3.) 4. Mana 
ăimene  

4 урок (34 –35 стр.) 

8.  4. Mana ăimene  4 урок (36 – 42 стр.) 
9.  4. Mana ăimene. 4 урок (43 – 46 стр.) 
10.  5. Laika apstākĜi un klimats 5 урок (47 – 52 стр.)   
11.  5. Laika apstākĜi un klimats  5 урок (53 –59 стр.) 
12.  6. Mana diena 6 урок (60 – 64 стр.) 
13.  6. Mana diena  6 урок (65 – 68 стр.) 
14.  Atkārtošana 

(4.-6. tēma) 
 

15.  2. kontroldarbs (4.- 6.) 
7. Vai Jūsu pilsēta ir skaista? 

7 урок (69 –70 стр.) 

16.  7. Vai Jūsu pilsēta ir skaista? 7 урок (71 –74 стр.) 
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17.  7. Vai Jūsu pilsēta ir skaista? 7 урок (75 – 76 стр.) 
18.  8. Apăērbu veikalā 8 урок (77 – 79 стр.) 
19.  8. Apăērbu veikalā 8 урок (80 – 84 стр.) 
20.  8. Apăērbu veikalā 8 урок (85 – 87 стр.) 
21.  9. Valodas un valstis 9 урок (88 – 91 стр.) 
22.  9. Valodas un valstis 9 урок (92 – 93 стр.) 
23.  9. Valodas un valstis Atkārtošana  

(7.- 9. tēma) 
9 урок (94 – 95 стр.) 

24.  3. kontroldarbs (7.- 9.)  
 
Ieskaite: 11.12.2008.  

• Prezentācija – stāstījums par kādu no izvēlētajām tēmām (1. – 9.).  
Izmantojamie avoti:  
Kursa grāmata: 
 Станислав Чернышов  ПОЕХАЛИ! Русский язык для взрослых, начальный курс.  
Санкт – Петербург, 2003, 280 стр. 
 
Papildliterat ūra: 
 M. Krasnais, V. Pužule, G. Silakalne Грамматика легко и просто, Krievu valodas gramatikas 
rokasgrāmata, Zvaigzne ABC, 2004 
Pille Eslona  Краткая грамматика русского языка, Īsa krievu valodas gramatika ar 
vingrinājumiem un atbildēm, Zvaigzne ABC, 2005 
 
Video – un audiomateriāli par Krieviju 
Laikraksti un žurn āli krievu valodā 
Interneta resursi: 
www.rambler.ru, 
www.gramota.ru, 
www.travel.ru, 
 www.yandex.ru  u.c. 
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TŪRISMA NOZARES LIKUMDOŠANA UN TIES ĪBAS 
 
Studiju kursa autors: Mg.biol. Juris SmaĜinskis; juris.smalinskis@va.lv. 
 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna laika, nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads, semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti – 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija: Kurss iepazīstina ar LR likumdošanas sistēmas pamatiem, valsts tiesisko 
sistēmu, tūrisma un ar to saistīto nozaru tiesisko un institucionālo bāzi. Kursa galvenais uzdevums ir, 
pamatojoties uz praktiskiem piemēriem, radīt izpratni par tiesības aktu praktisku izmantošanu ar 
tūrismu saistīto pasākumu organizācijā un vadībā 
 
Studiju rezultāti: Izpratne par tūrisma tiesiskās bāzes būtību un iegūto zināšanu izmantošana praksē. 
Labas zināšanas par normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību un to izveides cēloĦiem. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
zināšanas par valsts pārvaldi un pašvaldību darbību ir vēlamas 
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
- Jāapmeklē vismaz 50% no lekcijām,  
- Jāsagatavo pastāvīgais darbs, 
- Eksāmenā jāsaĦem pozitīva atzīme. 

Gala pārbaudījuma veids: testveida eksāmens 
 Gala vērt ējumu veido: Kursa galīgo atzīmi veido eksāmena atzīme (70%) un pastāvīgā 
darba prezentācija (30 %). 
 
Studiju kursa saturs: 
 

Pamattēma 
Tēmas izvērsums 

Vispār īgie likumdošanas 
jautājumi 

- Ievadjautājumi 
- Likumdošanas aspekti  
- Valsts tiesiskā sistēma  

Tūrisma nozares tiesiskā 
bāze 

- Politikas plānošanas dokumenti 
- Normatīvie akti 
- Citi tiesību akti 

Ar tūrismu saistīto 
nozaru tiesiskā bāze  
Patērētāju tiesības 

- Tūrisma kā nozares saistība ar citām nozarēm 
- Nozaru politikas plānošanas dokumenti 
- Saistīto nozaru normatīvie akti 
- Patērētāju tiesības 

Tūrisma institucionālā 
bāze 

- Ar tūrismu saistīto institūciju sistēma, to hierarhija, 
darbības mērėi, funkcijas un uzdevumi 

Eksāmens - Rakstisks testveida eksāmens 
 

 
Studiju kursa literat ūra: 
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6. Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes. Ekonomikas ministrija, Rīga, 2004.; 
7. Latvijas Tūrisma attīstības programma 2007. – 2008.g. Ekonomikas ministrija, Rīga, 

2005.; 
8. www.em.gov.lv 
9. www.vidm.gov.lv 
10. www.mk.gov.lv 
11. www.raplm.gov.lv 
12. www.likumi.lv 
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TŪRISMA PAMATI  
 
Studiju kursa autors: Mg.geogr. Ilgvars Ābols; ilgvars.abols@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna laika, nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: bakalaurs 
Studiju valoda: latviešu valoda 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija: studējošie iepazīsies ar tūrisma veidu un formu daudzveidību, attīstības 
tendencēm un masveida tūrisma attīstības problēmām. Īpaša vērība tiks pievērsta tūrismam kā vienai 
no vadošajām pasaules ekonomikas nozarēm 
 
Studiju rezultāti: izveidota izpratne par tūrismu un ceĜošanu, kas kalpo par pamatu virknei citu kursu 
un nozares darbības labākai izpratnei. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi):  nav 
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
– Laikā jāsagatavo un jānodod referāti un praktiskie darbi. 
– Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības 

iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. 
– Visos pārbaudes darbos nepieciešams saĦemt pozitīvu novērtējumu. 

Gala pārbaudījuma veids  eksāmens 
 Gala vērt ējumu veido: 
3. Inviduālā un grupu darba semināros, praktisko un  pārbaudes darbu rezultātiem –50 % 
4. Eksāmena atzīmes -50% 
 
Studiju kursa saturs: Tūrismā lietotie termini un definīcijas, tūrisma iedalījums pēc veidiem. 
Tūrisma industrija un infrastruktūra. Tūrisma ekonomiskās pamatnozares: 
pasažieru transports, tūristu izmitināšana un ēdināšana, atpūtas un izklaides industrija,  
tūrisma firmas, tūrisma operatori, aăentūras. Tūrisma nākotnes vīzijas 
 
Studiju kursa literat ūra: 
Cook R.A., Yale L. J. Marqua J.J. 2006.  Tourism The Business of Travel  Pearson Prentice Hall pp. 
3-8, 15-35, 146-427 451-459.  
Papildu literatūra:   
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 2008 Tūrisms Latvijā 2007. gadā statistikas biĜetens 
Rīga 
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TŪRISMA PL ĀNOŠANA  
 
Studiju kursa autors: Dr.oec. Agita LīviĦa; agita.livina@va.lv 
 
Studiju kursa veids: ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss „Tūristu gidu” 
studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna un nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads, semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti vai 6 ECTS un 22 kontaktstundas (nepilnam laikam) un 50 
kontaktstundas (pilnam laikam) 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze; 
Nobeiguma pētniecības darbs, literatūras studijas  
 
Studiju kursa anotācija: Sniegt izpratni par tūrisma attīstības plānošanas pieejām nacionālā, 
reăionālā, vietējā un vietas līmenī. Tūrisma nozares perspektīvās plānošanas hierarhiskā struktūra, 
pielietojamās metodes, tūrisma attīstības programmu izstrāde vietējā, reăionālā un valsts līmenī. 
Kursa ietvaros tiks apskatīti atsevišėu tūrisma objektu, uzĦēmumu (tūristu mītnes, sporta un kultūras 
objekti, dabas takas) plānošanas atšėirības, īpatnības no dizaina puses. 
 
Studiju rezultāti: Kursa noslēgumā studentiem jāprot vadīt tūrisma plānošanas dokumenta izstrādes 
procesu, kā arī izstrādāt tūrisma attīstības programmas struktūru. Studentam jāprot izvērtēt atšėirības 
starp dažādu tūrisma objektu izvietošanas īpatnībām dažādās novietojuma trajektorijās, Ħemot vērā 
reljefa īpatnības. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Ievads tūrismā 
 
Vērt ējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  
Ieskaitīti divi mājas darbi. 
Ieskaitīts pārbaudes darbs. 
Gala pārbaudījuma veids: rakstisks, ietverot praktisku uzdevumu. 
  

Gala vērt ējumu veido:  
1. eksāmena atzīmes 45% 
2. mājas darbu atzīmes 30% 
3. pārbaudes darbu atzīmes 25% 

 
Studiju kursa saturs: 
Plānošanas nepieciešamība, hierarhiskā struktūra. 
Tūrisma vieta pašvaldību, reăiona nozaru struktūrā. 
Plānošanas metodes, process. 
Datu savākšana un atlase. 
Tūrisma plānošana dabas aizsargājamās teritorijās 
X pašvaldības vai reăiona Tūrisma attīstības programmas analīze. 
Plānošanas izvērtēšana, monitorings, alternatīvas.  
Pamatnoteikumi naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm, iepirkšanās centriem 
Atbalsta pakalpojumi, tehniskā infrastruktūra. 
Pamatnoteikumi rekreācijas, kultūras un sporta iespējām.  
Programma kūrortiem un atpūtas kompleksiem. 
 
Studiju kursa literat ūra: 

1. Guide for Local Authorities on Developing sustainable tourism. 2001, WTO 
2. Gunn, Clare A. 3rd ed. 1994. Tourism Planning. New York: Taylor&Francis 
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3. Manuel Baud-Bovy&Fred Lawson. 2002. Tourism & recreation handbook of planning and design. 
 
Papildu literatūra:   
1. Data Collection and Analysis for Tourism Management, Marketing and Planning. A Manual for 

managers and Analysts. 1999. WTO 
2. Daugavas projekta materiālu pakete. 2003. sastāv no 21 bukleta un CD, kurā ir iekĜauts 

kartogrāfiskais materiāls. 
3. Eagles Paul F.J., Mc Cool Stephen F., Haynes Cristopher D. Sustainable Tourism in Protected 

aras: Guidelines for Planning and management. 2002, IUCN –The World Conservation Unit 
4. Ko vēlas noskaidrot Latvijas iedzīvotāji par NATURA 2000- Eiropas savienības prasībām dabas 

aizsardzības jomā. 2003. Vides ministrijas Dabas aizsardzības departaments 
5. Liepājas reăiona telpiskais struktūrplāns, izstrādes metodika, Liepāja 2000. kompendijs 

bibliotēkā. 
6. Mathieson, Alister and Geofeey Wall 1993.Tourism: economic, physical and social impacts. 

London Longamn Scientific &Technical 
7. Michael C. Hall, 2000. Tourism planning policies, processes and relationships, England. 
8. Murphy E.P. 1993. Tourism a community approach. Routledge, London 
9. National and Regional Tourism Planning. Methodologies and Case studies. 2001, WTO, 

Thomson learning 
10. Pearce D. 1989. Tourist Development. Longman Scientific &Technical 
11. Tūrisma nozares attīstība, nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai, Vides aizsardzības un 

reăionālās attīstības ministrija, 1999 
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TŪRISMA PRODUKTS 
 
Studiju kursa autors: Mg.geogr. Ilgvars Ābols; ilgvars.abols@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna laika, nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads, semestris: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi,  pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  : iepazīstināt studentus ar dažādu tūrisma produktu veidošanas  īpatnībām, 
tā struktūru, daudzveidību un atkarību no tirgus. Studenti tiks iepazīstināti  ar Latvijas tūrisma 
produktiem un to attīstības tendencēm. Studentam tiek dotas iespējas veidot tirgus prasībām atbilstošu 
produktu uz konkrēta tūrisma reăiona un konkrētas infrastruktūras bāzes, vienlaicīgi modelējot 
dažādas pārdevēja un pircēja attiecības. Studentam tiek sniegtas zināšanas par tūrisma produkta 
pārdevēja un pircēja savstarpējām tiesiskām attiecībām. Studenti tiek iepazīstināti ar informatīvo 
tehnoloăiju lomu tūrisma produkta virzībai tirgū. 
 
Studiju rezultāti:  izveidot studentos izpratni par tūrisma produktu veidošanu, cenu kalkulāciju un 
kvalitātes kritērijiem. Studentiem jābūt spējīgiem pašiem veidot dažādus kompleksos tūrisma 
produktus un novērtēt kvalitāti citu veidotiem tūrisma produktiem. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Ievads tūrisma, ievads 
uzĦēmējdarbībā.  
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
– Laikā jāsagatavo un jānodod referāti un praktiskie darbi. 
– Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības 

iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. 
– Visos pārbaudes darbos nepieciešams saĦemt pozitīvu novērtējumu. 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
 Gala vērt ējumu veido: 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
– Individuālā un grupu darba semināros, praktisko un  pārbaudes darbu rezultātiem – 50 % 
– Eksāmena atzīmes - 50% 
 
Studiju kursa saturs:  
Tūrisma produkta raksturojums. Tūrisma produkta filozofija. Tūrisma produkta veidi. 
Tūrisma produkta dzīves cikls. Valstu tūrisma produkti. Valsts tēli. Latvijas tūrisma 
produkts tā analīze un virzība tirgū. Reăionālie tūrisma produkti. Tūrisma aăentu  darbība. 
Tūrisma produktu pārdevēja un pircēja savstarpējās tiesiskās attiecības. Tūrisma produktu 
tirdzniecību reglamentējošie dokumenti Latvijas Republikā. Tūrisma produkta ražošanas 
īpatnības un virzība tirgū. Tūroperatora efektīga darbība. Tūrisma aăentūras. CeĜojumu 
katalogi, vienkāršs pakalpojumu buklets. Tūrisma produkts un informācijas tehnoloăijas 21. 
gadsimtā. 
 
 
Studiju kursa literat ūra:  
Burke J. & Resnick Barry 2000. Marketing & selling the travel product. Delmar, Thomson 
Learning., pp. 25-33, 65-78, 135-146, 155-170, 179-192  
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Holovejs K. 1999. Tūrisma bizness. Rīga, “Jānis Roze”., 20.-32., 86.-97., 215.-274. lpp.  
 
Cook R.A., Yale L. J. Marqua J.J. 2006.  Tourism The Business of Travel  Pearson Prentice Hall pp. 
104-138.  
 
Papildu literatūra:   
Monaghan K. 2001. Home –based travel agent. Branford, CT: The Intrepid Traveler., pp. 97-188  
 
WTO 1999. Marketing tourism destinations online., Madrid, World Tourism organization.pp. 1-6, 
117-155. 
 
http://www.world-tourism.org/ 
http://www.em.gov.lv/em  

http://www.tava.gov.lv/ 
http://www.latviatourism.lv/ 
www.nozare.lv  
www.eiropa.lv 
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TŪRISMA TIRGVED ĪBA 
 
Studiju kursa autors: Mg.geogr. Andris Klepers; andris.klepers@va.lv 
 
Studiju kursa veids: obligātais studiju kurss studiju programmā „Tūristu gids” – A daĜa. 
Studiju kursa forma: pilna laika, nepilna laika 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju valoda: latviešu 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti – 48 kontaktstundas pilna laika studijās un 20 kontaktstundas 
nepilna laika studijās. 
Studiju kursa metodes: lekcijas, grupas darbi, individuālie mājas darbi, motivējošs konkurss par 
kursa tēmu e-vidē un gala pārbaudījums 
 
Studiju kursa anotācija: Kurss ir par tūrisma tirgvedības pamatelementiem un to izmantošanu 
tūrisma produktu veicināšanā. Tūristu gida loma tūrisma un viesmīlības tirgvedības stratēăijās. 
 
Studiju rezultāti: Kursa laikā iegūtās zināšanas palīdz studentiem izprast nozares darbību un tūristu 
gida lielo lomu kvalitatīvu komplekso tūrisma pakalpojumu nodrošināšanā. Kursa prasmes var 
izmantot arī praktiski, darbojoties tirgvedības jomā. Tūristu gidi var piedāvāt tūrisma tirgū 
profesionāla gida pakalpojumus, tos labāk pozicionējot. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): vispārīgās mārketinga 
teorijas zināšanas sniedz priekšrocības. Jāpārzina tūrisma produkta veidošanas pamati un jābūt 
zinošiem par uzĦēmējdarbības pamatiem. 
 
Vērt ējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: jābūt pozitīvi novērtētiem individuālajiem un grupas 
darbiem, kā arī eksāmenam. 

 
Gala pārbaudījuma veids: 3-daĜīgs eksāmens rakstiskā veidā 

  
Gala vērt ējumu veido: individuālo un grupas darba atzīmes  – 60% + eksāmens – 40% + 
veicināšanas sistēma aktīvākajiem  

 
Studiju kursa saturs: 
 
kurss aptver sekojošas tēmas: tūrisma tirgvedība - nozares specifika, segmentēšana un pozicionēšana, 
tirgus pētījumi, atsevišėi tirgvedības stratēăijas pamatelementi, zīmolvedība un e-komercija. Īpašs 
uzsvars kursa laikā tiek pievērsts produkta cenas veidošanai, produkta papildinātībai un veicināšanai 
konkurences apstākĜos, klientu apmierinātībai un lojalitātes stiprināšanai. Tūristu gids integrētajā 
mārketinga komunikācijā – loma un uzdevumi. Konkurētspējīgas stratēăijas. Teorija tiek balstīta uz 
praktiskiem piemēriem Latvijas tūrisma nozarē, kā arī spilgtākajiem pasaules prakses piemēriem. 
 
Studiju kursa literat ūra:  
 
Kotler P. 2003. Marketing for Hospitality and Tourism. 3rd ed. New Jersey, Pearson Education, 893 
pp. 

Kotler Philip. Mārketinga pamati / Filips Kotlers ; no angĜu val. tulk. Teika Lapsa ; atb. red. Inga 
Mičāne ; māksl. Jānis Jaunarājs. - Rīga : Jumava, 2006 (Ogre : SIA "Tipogrāfija Ogrē"). - 647 lpp. : 
il. - (Biroja sērija). - Bibliogr. nodaĜas beigās. - Oriă. nos.A framework for marketing manegement / 
Philip Kotler, 2003.  ISBN 9984-380-73-4    
 
Kotler Philip. Mārketings no A līdz Z / Filips Kotlers ; no angĜu val. tulk. Teika Lapsa ; atb. red. Ieva 
Štamere ; lit. red. Lauma Asare ; māksl. Evija Stukle-ZuitiĦa : 80 koncepcijas, kas jāzina katram 
vadītājam. - Rīga : Jumava, 2007 : SIA "Tipogrāfija Ogrē". - 204, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. - Piezīmes: 
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201.-205.lpp. - Bibliogr.: 201.-[205.] lpp. (58 nos. - Oriă. nos.Marketing insights from A to Z / Philip 
Kotler, 2003.  ISBN 9789984382524 
 
Papildu literatūra:   

Abbey J.R., 1996. Hospitality Sales and Marketing. 2nd ed. USA, The Educational Institute of the 
American Hotel & Motel Association, 697 pp. 

BērziĦa Krista. Integrētās mārketinga komunikācijas - efektīvs risinājums veiksmīga zīmola 
veidošanā un komunikācijā : situācija Latvijā : diplomdarbs / Krista BērziĦa ; darba vad. Guna 
KrūmiĦa, Iveta Smilga. - Valmiera : [Vidzemes augstskola], 2005. - 159 lpp. - Lit. saraksts: 103.-
105.lpp.    

Brauns Toms. Zīmola filozofija : izcili filozofi par Zīmoliem / Toms Brauns ; no angĜu val. tulk. Rita 
BaroniĦa ; lit. red. Regīna Janmane ; fotogr. Aivars SiliĦš. - Rīga : Lietišėās informācijas dienests, 
2007. - 172 lpp. ; 18 cm.  ISBN 9789984991498*    

Briggs S., 1997. Successful Tourism Marketing: a practical handbook. London, 207 pp. E-  

Jefferson A., L.Lickorisch. 1988. Marketing Tourism: a practical guide. Longman group, Harlow, 
Essex 

Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments : rakstu krājums / sast. Ivars BērziĦš, Klauss Pēters 
Nēbels ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 2006. - 238, [1] lpp.  ISBN 9984-232-05-0 
   

Kolb Bonita M. Tourism marketing for cities and towns : using branding and events to attract tourism 
/ Bonita M.Kolb. - Amsterdam : Butterworth-Heinemann, 2006. - XVI, 310 p. - Index: p.307.-310.  
ISBN 9780750679459 ISBN 0-7506-7945-X    

Laws Eric. Tourism Marketing : Service and Quality Management Perspectives / Eric Laws. - repr. - 
London : Stanley Thornes Ltd, 1992. - XVIII, 270 p. : ill., pic. - Author Index: p.263.-264. - Index: 
p.265.-270.  ISBN 0-7487-0428-0    

Mancini Marc. Connecting with Customers : how to sell, service, and market the travel product / 
Marc Mancini. - New Jersey : Prentice Hall, 2003. - IX, 214 p. : ill.  ISBN 0-13-093390-2    

Mārketinga rokasgrāmata / Dienas Bizness. - [Rīga] : Dienas Bizness, 2008. - [246] lpp. Morgan M., 
1996. Marketing for Leisure and Tourism. London, Prentice Hall, 317 pp. 

Morgan N., 2001. Advertising in Tourism and Leisure. Oxford, Butterworth-Heinemann, 346 pp. 

Olinss Vollijs. Par zīmolu / Volijs Olinss ; no angĜu val. tulk. Eduards LiniĦš ; Ērika Stendzenieka 
pēcv. - Rīga : Neputns, 2005 : Jelgavas tipogrāfija. - 279 lpp. : diagr., il. ; 23 cm. - Bibliogr.: 273.-
274.lpp. - Alf. rād.: 276.-279.lpp.  ISBN 9984-7296-0-5 

Pender Lesley. Marketing Management for Travel and Tourism / Lesly Pender. - Gheltenham: 
Stanley Thornes, 1999. - IX, 326 p. - Index: p.318.-326.  ISBN 0-7487-2783-3    

Wine, Food and Tourism Marketing / ed.by C.Michael Hall. - Binghamnton : The Haworth 
Hospitality Press, 2004. - XIII, 176 p. : ill. - Index: p.175.-176. - Co-published simultaneously as 
Journal of Travel and Tourism Marketing, Volume 14, Numbers 3/4, 2003.  ISBN 0-7890-0106-3 
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VIESM ĪLĪBA 
 
Studiju kursa autors:  Mg.oec. Mairita Birăele; mairita.birgele@va.lv 
 
Studiju kursa veids:   ierobežotās izvēles nozares profesionālās specializācijas kurss 
„Tūristu gidu” studiju programmai – B daĜa. 
Studiju kursa l īmenis: profesionālais bakalaurs 
Studiju gads: atbilstoši studiju plānam 
Studiju valoda: latviešu  
Studiju kursa apjoms:   4 kredītpunkti - 48 kontaktstundas (pilnam laikam) un 20 
kontakstundas nepilnam laikam. 
 
Studiju kursa metodes:  lekcijas, semināri, studentu prezentācijas un praktiskie darbi. 
 
Studiju kursa anotācija:  kursa mērėis ir sniegt zināšanas par viesmīlības (ēdināšanas un 
izmitināšanas nozares) teorijas pamatiem tūrisma jomā un praktiskās iemaĦas to izmantošanai radošā 
darbā nozares uzĦēmumos. 
 
Studiju rezultāti:    

• atšėirt un izskaidrot pamatnoteikumus, kas ir pamatā veiksmīgu viesmīlības uzĦēmumam;  
• noteikt kādas prasmes ir nepieciešamas, lai efektīvi sadarboties un apkalpot  klientus;  
• noteikt viesmīlības industrijas raksturīgākus īpašības un  
• saprast vadības teoriju un pielietot to viesmīlības uzĦēmumos. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav. 
 
Vērt ējums: 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: Visi pārbaudes darbi jāveic noteiktā laikā; pārbaudes darbos 
jāsaĦem pozitīvs novērtējums; jāsagatavo prezentācija un noslēguma darbs. 

 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens 

  
Gala vērt ējumu veido:  Pārbaudes darbu rezultāti (30%); noslēguma darbs (30%); eksāmena 
atzīmes (40%). 

 
Studiju kursa saturs:   

• izaugsmes un pārmaiĦu tendences viesmīlības industrijā;  
• ēdināšanas nozares un izmitināšanas nozares daudzveidība un struktūra, darba organizācija un 

mārketings  (ieskaitot “Neighbourhood Marketing”);  
• vadība viesmīlības  industrijā – plānošana, organizēšana, kontrole, cilvēku resursi, 

“ leadership” un “empowerment” ; efektīvu cilvēku 7 ieradumi (pēc Stephen Covey);  
• apkalpošanas nozīme, savstarpējo attiecību veidošana un pārdošanas veicināšana. 

 
Studiju kursa literat ūra: T.Powers & C.W.Barrows (1999) Introduction to Management in the 
Hospitality Industry, J.Wiley & Sons, USA. 
 
 
Papildu literatūra:    

• P.R.Dittmer, Dimensions of the Hospitality Industry (1998) J.Wiley and Sons, UK. 
• J.R.Walker, Introduction to Hospitality Management (2004) Pearson, Prentice Hall, new 

Jersey. 
• Y. Johns, Hospitality and Catering GNVQ: Advanced Textbook (1995) Butterworth-

Heinemann, Oxford 
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8.pielikums 
Studiju programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām Latvijas un ārvalstu studiju 
programmām. 
 
ViA Studiju programma Tūristu gids salīdzināta ar Liepājas Universitātes profesionālā bakalaura 
studiju programmu Tūrisma vadība, Vidzemes Augstskolas otrā līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmu Tūrisma organizācija un vadība, un SIA ,,Biznesa augstskola Turība,, 
otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzĦēmumu vadība.  
 
No ārvalstu pieredzes studiju programma Tūristu gids salīdzināta ar Austrijas Tautsaimniecības 
kameras Tūrisma augstskolu MODUL studiju programmu Tūrisma un brīvā laika saimniecība. 
(Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien, Tourismus- und Freizeitswirtschaft), 
Austrālijas Tafes Gordona Institūta programmu Certificate III in Tourism (Guiding) un Kanādas 
Thomson Rivers universitātes programmu Adventure Guide. Citviet Eiropas Savienībā tūristu gidu 
apmācības programma tiek piedāvāta dažādos veidos – gan kā mūžizglītības 2 gadu programma 
studējošiem, vai tiem, kas jau ieguvuši augstāko izglītību, speciāli organizētos kursos vai kā 
specializāciju papildu pamata augstākajai izglītībai.  
 
Atbilstoši tendencēm prasības pēc paaugstinātas tūristu gidu kvalifikācijas pieaug. 2008.gada 
1.janvārī Eiropas Savienībā tika ieviesta līdz šim pirmā norma attiecībā uz tūristu gidu apmācību. 
Norma paredz minimālos standartus tūristu gidu apmācībai, ietverot noteiktas stundas, saturu, kā arī 
līdzsvaru starp praktiskajām un teorētiskajām apmācībām. Tūristu gidu apmācības programmu 
minimālais piedāvāto stundu skaits ir 600 stundas, nosakot arī nepieciešamību pēc pamatzināšanām 
par tūristu gidu profesionālās darbības metodēm, sava reăiona pārzināšanu un praktisko prasmju 
apgūšanu. Šīs normas ieviešana ir vēsturisks solis un nākotnē tas ietekmēs arī esošās tūristu gidu 
apmācības programmas uz to augstāku standartu ieviešanu.  
 
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija 
Salīdzinājumam izvēlētās studiju programmas Latvijā sagatavo speciālistus tūrisma nozares vadītāja 
profesijā. Studiju programma Tūristu gids paredz gatavot speciālistus tūrisma nozares profesijā 
tūristu gids. Vienīgi Biznesa augstskolas „Turība” studiju plānā paredzēta specializācija, kur viens no 
virzieniem ir „Tūrisma gids”. No ārvalstu programmām, ar kurām veikts salīdzinājums iegūstamā 
kvalifikācija ir profesionāls piedzīvojumu tūrisma gids un tūristu gids. 
 
Iepriekšējā izglītība un studiju ilgums  
Salīdzinājumam izvēlētajās studiju programmās uzĦem ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību un studiju 
ilgums Latvijā ir 4 gadi, studijām Tūristu gids programmā uzĦem ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību un 
studiju ilgums ir 4 gadi. Studijas ārvalstīs variē un daudzos citos piemēros, kas nav analizēti tuvāk, 
tūristu gidu izglītība tiek piedāvāta kā papildizglītība gada vai divu gadu garumā pie jau esošas 
augstākās izglītības. Divu gadu garumā tiek piedāvāta arī programma Austrālij ā, kas papildina jau 
esošo programmu „Tūrisms un viesmīlība”. Kanādas programmā apmācības notiek intensīvi 3 gadu 
garumā, bet Austrijas piemērā – 4 gadus. 
 
Programmu struktūras un satura salīdzinājums  
Visās salīdzinājumam izvēlētajās studiju programmās un Tūristu gida studiju programmā struktūra ir 
līdzīga – ir noteikti obligāti apgūstamie un izvēles studiju kursi. 
 
Visās studiju programmās ir iekĜauti studiju kursi, kas sniedz vispārizglītojošas zināšanas un nozares 
specifiskās zināšanas, kā arī studiju kursi, kas veido komunikatīvās zināšanas un prasmes. 
Vispārizglītojošās zināšanas salīdzinājumam izvēlētajās studiju programmās ir līdz 25%, Tūristu gida 
studiju programmā līdz 12,5%. Tas ir saistīts ar gida profesijas specifiku, kas prasa apgūt plašas 
zināšanas dažādas ar konkrēto valsti saistītās jomās. Šādas zināšanas veido pamatu gidu 
profesionālajai darbībai. Profesionālās darbības specifiskās zināšanas attiecīgi ap 30% un gidu 
programmā 37,5%. Prakses visās Latvijā īstenotajās studiju programmās neatkarīgi no to ilguma un 
apjoma ir 26 kredītpunkti. MODUL studiju programmā prakses apjoms, pielīdzinot, ir 10 
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kredītpunkti. Prakse nav paredzēta Austrālijas studiju programmā, bet ir plānoti tikai nozares 
speciālie kursi, bez vispārizglītojošo kursu iekĜaušanas. Kanādas gidu programma sevi pieteic kā 
pasaulē atzītākā piedzīvojumu gidu sagatavotāja – tūrisma un biznesa izglītību sniedzoši kursi ir 
kombinācijā ar daudzām praktiskām nodarbībām dabā – aktīvā tūrisma veidiem (kalnos kāpšana, 
pārgājieni, braukšana ar kajakiem u.c.), kas uzskatāma par šīs programmas stipro pusi. 
 
Visās salīdzinājumam izvēlētajās tūrisma nozares vadītāja studiju programmās Latvijā ir iekĜauti 
atsevišėi studiju kursi, kas piedāvā apgūt zināšanas un prasmes tūristu gida profesijā: pasaules 
kultūras vēsture, Latvijas kultūras vēsture un tūrisms, Latvijas vēsture un tūrisms, Latvijas un Baltijas 
kultūras vēsture, Baltijas valstu ăeogrāfija, vēsture un kultūra, reliăija, komunikācija un runas kultūra, 
starpkultūru saskarsme, arī gida darba metodika.  
 
Šādi studiju kursi ar tādu pašu, vai līdzīgu nosaukumu ir iekĜauti studiju programmā Tūristu gids, 
tikai atšėirībā no studiju programmām, kas gatavo tūrisma nozares vadītājus, Tūristu gids studiju 
programmā atbilstoši šīs profesijas speciālistu darbības aprakstam, tie veido programmas galveno 
saturu, tādēĜ to apjoms kredītpunktos un procentuālais īpatsvars ir lielāks. 
 
 
 
 
 
Tabula Nr.1. Salīdzinājums ar citām Latvijā piedāvātajām tūrisma jomas bakalaura studiju programmām. 

 
Studentiem un absolventiem ir iespēja iegūt Liepājas pilsētas un rajona gidu 
sertifikātu Liepājas reăiona TIB organizētajos gidu kursos un tagad viĦi regulāri vada 
tūristu ekskursijas pa Liepāju latviešu, krievu, angĜu, somu un vācu valodās. 
 
 
 
 
 
 

Augstskola Vidzemes Augstskola  Vidzemes Augstskola Liepājas Universitāte  SIA ”Biznesa 
Augstskola Turība” 

Studiju 
programma 

”Tūristu gids” ”Tūrisma organizācija 
un vadība” 

”Tūrisma vadība” ”Tūrisma un 
viesmīlības nozares 
uzĦēmumu vadība” 

Studiju ilgums 4 gadi 3.5 gadi 4 gadi 4 gadi 
Profesionālā 
kvalifikācija 

tūristu gids tūrisma nozares 
uzĦēmuma vadītājs 

tūrisma nozares 
uzĦēmuma vadītājs 

tūrisma nozares 
uzĦēmuma vadītājs 

Iegūstamais grāds otrā līmeĦa augstākā 
profesionālā izglītība 

otrā līmeĦa augstākā 
profesionālā izglītība 

otrā līmeĦa augstākā 
profesionālā izglītība 
- profesionālā 
bakalaura grāds 
tūrismā  

otrā līmeĦa augstākā 
profesionālā izglītība 
- Profesionālā 
bakalaura grāds 
uzĦēmējdarbībā 

Studiju kursu 
specifika 

Vairāk nozares 
profesionālās 
specializācijas kursu, 
kursu saturs pielāgots 
tūristu gidu profesijas 
nepieciešamajai 
kvalifikācijai 

Vispārīgāka izglītība 
tūrisma jomā, uzsvars 
uz tūrisma 
organizēšanu un 
vadību, atsevišėi 
studiju kursi sakrīt. 

Vispārīgāka izglītība 
tūrisma jomā, uzsvars 
uz tūrisma 
organizēšanu un 
vadību.  

Vispārīgāka izglītība 
tūrisma jomā, 
uzsvars uz tūrisma 
un viesmīlības 
sektora organizēšanu 
un vadību. 

Piezīmes    Specializācijā 
iespējams apgūt 
virzienu „Tūrisma 
gids” 
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Tabula Nr.2. Salīdzinājums ar citām Eiropas vai pasaules augstskolu piedāvātajām studiju programmām, 
saistītām ar profesiju ”Tūristu gids”. 
 

 
Kopumā var secināt, ka salīdzinot dažādas studiju programmas, ViA studiju programma 
Tūristu gids ir visaptveroša un konkurētspējīga un atbilstoša tūrisma nozares prasībām pēc 
kvalitatīvi izglītotiem un profesionāli sagatavotiem tūristu gidiem. Jau tagad tā izpilda visas 
minimālās prasības, ko pieprasa tūristu gidu izglītības normas Eiropas Savienībā. Ir atšėirīga 
pieeja arī citās Eiropas valstīs, kur dažkārt tūristu gidu izglītība tiek piedāvāta kā neliela daĜa 
specifisku kursu tūrisma organizēšanas un vadīšanas programmās, vai arī piedāvājot tos kā 
speciālus kursus (mūžizglītības programmas veidā u.c.), taču nepiedāvājot svešvalodu apguvi 
u.c. Piemēram, Grieėijā tūristu gidu izglītību iespējams iegūt pēc vidējās izglītības iegūšanas 
– ar teorētisko un praktisko apmācību 3 gadu garumā (1090 stundas + 100 pilnas dienas ar 
ekskursijām uz tūristu piesaistes vietām) Šo izglītības programmu koordinē Tūrisma 
ministrija tūristu gidu valsts skolās.  
 

 Vidzemes 
Augstskolas 
studiju 
programma  

Austrijas 
Tautsaimniecības 
kameras Tūrisma 
augstskola 
MODUL  

Edinburgas 
universitāte; 
Mūžizglītības nodaĜa 

Austrālijas 
Tafes 
Gordona 
Institūts 

Kanādas 
Thomson Rivers 
universitāte 

Studiju 
programma 

Tūristu gids Tūrisma un brīvā 
laika 
saimniecība. 

Tūristu gids Certificate III 
in Tourism 
(Guiding) 

Adventure 
Guide 

Studiju 
ilgums 

4 gadi 4 gadi 2 gadi (1300 stundas)  2 gadi 3 gadi 

Profesionālā 
kvalifikācija 

Tūristu gids Tūristu gids Skotijas Tūristu gidu 
asociācijas ieviestās 
kvalifikācijas sistēmas 
BLUE BADGE GUIDE 
SCQF 7 līmenī 
(Augstākais 
nacionālais sertifikāts) 
– iespēja būt par 
tūristu gidu visā 
Skotijas teritorijā. 

Tūristu gids 
un Viesu 
informācijas 
servisa 
nodrošinātājs 

Piedzīvojumu 
tūrisma gids 

Iegūstamais 
grāds 

otrā līmeĦa 
augstākā 
profesionālā 
izglītība 

otrā līmeĦa 
augstākā 
profesionālā 
izglītība 

Nav zinātniskā grāda 
kvalifikācijas 

To iespējams 
attīstīt ar vēl 
divu gadu 
studijām līdz 
bakalaura 
grāda 
iegūšanai 

Bakalaura grāds 

Studiju 
kursu 
specifika 

Vairāk nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursu, kursu 
saturs pielāgots 
tūristu gidu 
profesijas 
nepieciešamajai 
kvalifikācijai, 
profesijas 
standartam. 
Vairāki Latvijas 
situācijai 
atbilstoši, 
specifiski kursi. 

Plaša 
programma, 
mazāk praktisko 
nodarbību, 
specifiski kursi, 
saistīti ar 
Austrijas 
kontekstu 
(muzikoloăija 
u.c.) 

Programma piedāvā 
plašu izglītību sākot 
no zemes ăeoloăisko 
procesu norises, 
Skotijas vēstures un 
kultūras, līdz šo 
zināšanau 
pielietošanai 
praktiskajā tūristu 
gida darbībā.   

Specializēti 
un sīki sadalīti 
kursi pilnībā 
saistīti ar 
tūristu gidu 
darbību: 
metodiku, 
organizēšanu 
utml. Nav 
vispārizglītojo
šo kursu, 
minimāli 
paredzēta 
prakse. 

Liels uzsvars uz 
praksi - 
apmācībām 
dabā, aktīvā 
tūrisma 
pasākumu laikā. 
Kombinācija ar 
aktuāliem 
tūrisma nozares 
un 
uzĦēmējdarbība
s kursiem. 
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9.pielikums. TG studiju programmas diploms (9A) un diploma pielikums (9B). 
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