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VIDZEMES AUGSTSKOLAS
TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS IZMAIŅAS

Vidzemes  augstskolas  (VIA)  Tūrisma  organizācijas  un  vadības  (TOV)  studiju  programma  ir
2.līmeņa profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programma  (LR  izglītības  klasifikatora  kods  nr.
4234517), kura tiek realizēta saskaņā ar 1996.gada 3.jūnijā izsniegto LR IZM izsniegto licenci.  2004.gada
28.jūlijā LR IZM izsniedz atkārtotu  licenci  (licences  nr.04031-10) līdz  2008.gadam par  tiesībām īstenot
2.līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programmu  ”Tūrisma  organizācija  un  vadība”
(programmas kods: 4234517) tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 

 
2001.gada 5.decembrī  akreditācijas  komisija  to  akreditēja  uz sešiem gadiem (akreditācijas  lapa

Nr.011-411,  12.12.2001).  Beidzot  studijas  TOV studiju  programmā,  tiek  piešķirts  diploms par  2.līmeņa
profesionālās  augstākās  izglītības  iegūšanu un  tūrisma nozares  uzņēmuma  vadītāja profesionālās
kvalifikācijas (LR profesiju klasifikatora kods Nr.1229 08) iegūšanu.  

Sekmīgi  pabeigtas  Tūrisma  organizācijas  un  vadības  programmas  studijas  dod  iespēju  tālākai
izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs. (Izglītības un zinātnes ministrijas Rīkojums Nr.700 “Par tiesībām turpināt
akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības iegūšanas,” 05.02.1997.) 

TOV programma tiek realizēta gan pilna, gan nepilna laika studiju formās.

Izmaiņas TOV studiju programmā, saskaņā ar  LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”(izmaiņas apstiprinātas Vidzemes
augstskolas  2002.gada 18.aprīlī Senāta sēdē, lēmums nr. 4/4., 2004.gada 28.aprīlī Senāta sēdē ar
lēmumu nr. 4/4.3., 2004.gada 27.oktobrī  Senāta sēdē ar lēmumu nr. 10/2.2.)

I Izdarītas izmaiņas programmas struktūrā:
1) noteikts obligātais studiju programmas saturs:

• vispārizglītojošie kursi -20 kredītpunkti
• nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi -36 kredītpunkti
• nozares profesionālās specializācijas kursi -60 kredītpunkti
• brīvās izvēles kursi- 6 kredītpunkti
• prakses -26 kredītpunkti
• valsts pārbaudījums -12 kredītpunkti

TOV studiju programmas daļu īpatsvars TOV programmā 
kredītpunkti %

Vispārizglītojošie kursi (A daļa) 20 12.5
Nozares teorētiskie pamatkursi ( A daļa) 36 22.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 37.5

• Nozares profesionālās specializācijas kursi (A
daļa)

32

• Izvēles nozares  profesionālās  specializācijas  kursi
(B daļa)

20

• Zinātnisko darbu (gada projektu) izstrāde 8
Brīvās izvēles kursi (C daļa) 6 3,8
Prakse 26 16.2
Valsts pārbaudījums (diplomdarba izstrāde) 12 7.5
Kopā 160 100%

2) uzlabots studiju kursu plānojums pa semestriem pilna laika un nepilna laika studiju formām.
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II Izdarītas studiju programmas satura papildināšana saskaņā ar jaunās studiju programmas
satura prasībām un jaunākajām attīstības tendencēm tūrisma nozarē.

(izmaiņas apstiprinātas Vidzemes augstskolas 2002.gada 31.janvāra Senāta sēdē, lēmums nr.13/11,
2002.gada 18.aprīlī Senāta sēdē, lēmums nr. 4/4., 2004.gada 28.aprīlī Senāta sēdē ar lēmumu
nr. 4/4.3., 2004.gada 27.oktobrī  Senāta sēdē ar lēmumu nr. 10/2.2.)

1. Precizēti kursa nosaukumi  :
• „Angļu valoda” pārsaukt par „Angļu valoda tūrisma nozarē”,
• “Ievads biznesa vadībā” pārsaukt par “Ievads uzņēmējdarbībā”, 
• “Finansu grāmatvedība” pārsaukt par “Finanšu vadības pamati”, 
•  „Vadības psiholoģija I ” pārsaukt par “ Cilvēkresursu vadība”
• “Mārketinga vadība I” pārsaukt par “Tūrisma mārketings”,
•  „Uzņēmuma stratēģija, attīstība un inovācija II” pārsaukt par “Uzņēmuma stratēģija” 
• “Uzņēmējdarbības tiesības I” pārsaukt par “Uzņēmējdarbības tiesības”
• “Tūrisma plānošana un reģionālā attīstība I” pārsaukt par “Tūrisma reģionālā

politika”

2.      Mainīti kursa apjomi un pārstruktūrēti kursi:  
• Samazināts kredītpunktu skaits kursam „Viesmīlība”- no 6 kp uz 4 kp,
• Samazināts kredītpunktu skaits kursam “Tūrisma ģeogrāfija” no 6 kp uz 4 kp, bet

sadalot kursa saturu un izveidojot kursu “Latvijas tūrisma ģeogrāfija” 2kp.
• Samazināts kredītpunktu skaits kursam “Kultūrvēsture un tūrisms” no 6 kp uz 4 kp,

bet sadalot kursa saturu un izveidojot kursu “Latvijas kultūrvēsture un  tūrisms” 2kp.
• Samazināts kredītpunktu skaits kursam “Tūrismu noteicošie faktori” no 6 kp uz 2 kp 
• Samazināts kredītpunktu skaits kursam “Tūrisma produkts” no 6 kp uz 4 kp 
• Kurss  “Pētījumu  metodoloģija”  2  kp  apvienots  ar  kursu  ”Tūrisma  statistika  un

metodoloģija” 4 kp, pārstrukturējot kursa saturu.

3. Ieviesti jauni studiju kursi:

• Obligātajā  daļā  (A daļa)  ieviests  viens  kurss  -  „Otrā  svešvaloda”  8  kp  apjomā,  tiek
piedāvāts izvēlēties vācu, krievu un franču valodas. 

4. Studiju kursu pārcelšana no B daļas uz A daļu:
• „Tūrisma projektu vadība” 4 kp 
• “Mikroekonomika” 4 kp
• “Makroekonomika” 4 kp

5. Izveidoti 2 specializācijas bloki programmas B daļā: 
1.specializācija: tūrisma plānošana valsts un pašvaldības iestādēs (12 kp) 
2.specializācija: aktīvā tūrisma  vadība (12 kp)
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Akreditētā programma 
(akreditācijas lapa Nr.011-411,12.12.2001)

KP Pārstrukturētā programma KP Jauni
kursi

OBLIGĀTIE KURSI ( A DAĻA) 118 OBLIGĀTIE KURSI ( A DAĻA) 134
Vispārīgie obligātie studiju kursi 10 Vispārizglītojošie kursi 20
Angļu valoda 4 Angļu valoda tūrisma nozarē * 4
Datorzinības 4 Otrā svešvaloda 8 **
Pētījumu metodoloģija 2 Publiskā runa 2

Ievads uzņēmējdarbībā* 4
Tūrismu noteicošie faktori 2

SPECIALITĀTES OBLIGĀTIE
KURSI 

108 Nozares teorētiskie pamatkursi un
informācijas tehnoloģiju kursi

36

Ievads tūrismā 4 Ievads tūrismā 4
Tūrismu noteicošie faktori 6 Datorzinības 2
Ievads biznesā 4 Tūrisma statistika un metodoloģija 4
Tūrisms un vide 4 Tūrisma ģeogrāfija 4
Kultūrvēsture un tūrisms 6 Mikroekonomika 4
Tūrisma ģeogrāfija 6 Makroekonomika 4
Mārketinga vadība I 4 Cilvēkresursu vadība * 4
Viesmīlība 6 Finanšu vadības pamati* 4
Uzņēmējdarbības tiesības I 2 Uzņēmējdarbības tiesības* 2
Tūrisma produkts 6 Uzņēmuma stratēģija* 4
Tūrisma statistika un metodoloģija 4 Nozares profesionālās specializācijas kursi 

(A daļa)
32

Vadības psiholoģija (Vadība I) 4 Viesmīlība 4
Tūrisma plānošana un reģionālā attīstība
I

4 Tūrisma produkts 4

Finansu  grāmatvedība I 4 Tūrisma reģionālā politika 4
Tūrisms un vide 4
Kultūrvēsture un tūrisms 4
Tūrisma projektu vadība 4
Tūrisma mārketings* 4
Latvijas tūrisma ģeogrāfija 2
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms 2

Diplomprojekts 12 Diplomprojekts/diplomdarbs 12
Gada projekti 12 Gada projekti 8 
Prakse 20 Prakse 26 
IZVĒLES KURSI (B DAĻA) visma

z 30
IZVĒLES KURSI (B DAĻA)
Nozares profesionālās specializācijas kursi

20

Tūrisma mārketings 4 1.specializācija: tūrisma plānošana valsts un
pašvaldības iestādēs

12

Tūrisma projektu vadība 4 Tūrisma plānošana 4
Tūrisma plānošana un reģionālā attīstība
II

4 Pilsētu tūrisms 2

Pilsētu tūrisms 2 Lauku tūrisms 4
Lauku tūrisms 2 Valsts pārvalde un pašvaldības 2
Vadības grāmatvedība 4 2.specializācija: aktīvā tūrisma  vadība 12
Finansu  grāmatvedība II 2 Aktīvā tūrisma vadība 4 **
Nodokļu grāmatvedība 2 Ekotūrisms un ilgspējīgs tūrisms 2 **
Mikroekonomika 4 Tūristu grupu organizēšana un vadīšana 2
Makroekonomika 4 Tūrisma produkta veicināšana 4
Mārketinga vadība II 4 PĀRĒJIE B DAĻAS KURSI 

(t.sk. no specializācijas kursiem)
8

Investīciju un finansēšanas teorija 2 Kruīzu tūrisms 2 kp **
Starptautiskā ekonomika un eksports I 2 Biznesa plāns 2 kp **
Uzņēmējdarbības tiesības II 4 E-mārketings tūrismā 4 kp
Uzņēmuma stratēģija, attīstība un
inovācija II

4 Stratēģiskais mārketings 4 kp
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Organizāciju pārvaldība (Vadība II) 4 Modernās informācijas tehnoloģijas 2 kp
Starptautiskās sabiedriskās attiecības 2 Līgumattiecības 2 kp
Reklāma 2 Vadības grāmatvedība 4 kp
Masu komunikācija 2 Finanšu  grāmatvedība* 4 kp
Organizāciju teorija un prakse 4 Nodokļu grāmatvedība 2 kp
Grupu komunikācija 4 Bizness un ētika 2 kp
Ievads sabiedriskajās attiecībās 2 Investīciju un finansēšanas teorija 2 kp
Runas un rakstītā komunikācija 4 Starptautiskā ekonomika un eksports 2 kp
Sabiedrības pārvalde 4 Vadības psiholoģija* 4 kp
Komunikāciju treniņš 4 Organizāciju pārvaldība* 4 kp
Valsts pārvalde un pašvaldības 6 Runas un rakstītā komunikācija 4 kp
Kursi tūrismā, ko piedāvā vieslektori Ievads sabiedriskajās attiecībās 2 kp

Kursi tūrismā, ko piedāvā vieslektori 
IZVĒLES KURSI ( C DAĻA) VIS

MA
Z 12

IZVĒLES KURSI ( C DAĻA) 6

Lietišķie raksti angļu valodā 2 Angļu valoda augstākajā līmenī 2 kp **
Publiskā runa angļu valodā 2 Angļu valoda ar ievirzi tulkošanā 2 kp **
Vācu valoda I 4 Norvēģu valoda 4 kp
Vācu valoda  II 4 Franču valoda 4 kp
Norvēģu valoda I 4 Krievu valoda 4 kp **
Norvēģu valoda II 4 Nauda un bankas 2 kp 
Franču valoda I 4 Modernie tehniskie līdzekļi 2 kp **
Franču valoda II 4 Eiropas Savienības valstis – attīstība un

tendences
2 kp **

Bizness un vide 2 Ievads cilvēka ģeogrāfijā 2 kp
Eiropas integrācija un Baltijas valstis 2 Ievads kultūrantropoloģijā 2 kp **
Ievads cilvēka ģeogrāfijā 2 Ievads filozofijā 4 kp
Ievads filozofijā 4 Ievads mākslas vēsturē 2 kp 
Ievads mākslas vēsturē 2 Orientēšanās sporta pamati 2 kp **
Ievads starptautiskajās attiecībās 4 Ievads starptautiskajās attiecībās 4 kp
Interneta resursi sociālajās zinātnēs 2 Eiropas integrācija un Baltijas valstis 2 kp
Latvijas politiskā vēsture 4 Interneta resursi sociālajās zinātnēs 2 kp 
Lietišķās vēstules 2 Masu komunikācija 2 kp 
Nauda un bankas 2 Reklāma 2 kp 

Grupu komunikācija 4 kp
Lietišķās vēstules 2 kp 
Komunikāciju treniņš 4 kp
Latvijas politiskā vēsture 4 kp
Bizness un vide 2 kp 
Kursi, ko piedāvā vieslektori 

* precizētie studiju kursu nosaukumi 
** jauni kursi
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TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS SATURS
(akreditēta 2001.gada, akreditācijas lapa Nr.011-411, 12.12.2001)

Kursa nosaukums Kredītpunkti Pārbaudījma
forma

OBLIGĀTIE KURSI ( A DAĻA) 118
Vispārīgie obligātie studiju kursi 10
Angļu valoda 4 Ieskaite
Datorzinības 4 Eksāmens
Pētījumu metodoloģija 2 Eksāmens
SPECIALITĀTES OBLIGĀTIE KURSI 108
Ievads tūrismā 4 Eksāmens
Tūrismu noteicošie faktori 6 Eksāmens
Ievads biznesā 4 Eksāmens
Tūrisms un vide 4 Eksāmens
Kultūrvēsture un tūrisms 6 Eksāmens
Tūrisma ģeogrāfija 6 Eksāmens
Mārketinga vadība I 4 Eksāmens
Viesmīlība 6 Eksāmens
Uzņēmējdarbības tiesības I 2 Eksāmens
Tūrisma produkts 6 Eksāmens
Tūrisma statistika un metodoloģija 4 Eksāmens
Vadības psiholoģija (Vadība I) 4 Eksāmens
Tūrisma plānošana un reģionālā attīstība I 4 Eksāmens
Finansu  grāmatvedība I 4 Eksāmens
Diplomprojekts 12 Aizstāvēšana
Gada projekti 12 Aizstāvēšana
Prakse 20 Ieskaite
IZVĒLES KURSI (B DAĻA) vismaz 30
Tūrisma mārketings 4 Eksāmens
Tūrisma projektu vadība 4 Eksāmens
Tūrisma plānošana un reģionālā attīstība II 4 Eksāmens
Pilsētu tūrisms 2 Eksāmens
Lauku tūrisms 2 Eksāmens
Vadības grāmatvedība 4 Eksāmens
Finansu  grāmatvedība II 2 Eksāmens
Nodokļu grāmatvedība 2 Eksāmens
Mikroekonomika 4 Eksāmens
Makroekonomika 4 Eksāmens
Mārketinga vadība II 4 Eksāmens
Investīciju un finansēšanas teorija 2 Eksāmens
Starptautiskā ekonomika un eksports I 2 Eksāmens
Uzņēmējdarbības tiesības II 4 Eksāmens
Uzņēmuma stratēģija, attīstība un inovācija II 4 Eksāmens
Organizāciju pārvaldība (Vadība II) 4 Eksāmens
Starptautiskās sabiedriskās attiecības 2 Eksāmens
Reklāma 2 Eksāmens
Masu komunikācija 2 Eksāmens
Organizāciju teorija un prakse 4 Eksāmens
Grupu komunikācija 4 Eksāmens
Ievads sabiedriskajās attiecībās 2 Eksāmens
Runas un rakstītā komunikācija 4 Eksāmens
Sabiedrības pārvalde 4 Eksāmens
Komunikāciju treniņš 4 Eksāmens
Valsts pārvalde un pašvaldības 6 Eksāmens
Kursi tūrismā, ko piedāvā vieslektori 
IZVĒLES KURSI ( C DAĻA) VISMAZ 12
Lietišķie raksti angļu valodā 2 Ieskaite
Publiskā runa angļu valodā 2 Ieskaite
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Vācu valoda I 4 Ieskaite
Vācu valoda  II 4 Ieskaite
Norvēģu valoda I 4 Ieskaite
Norvēģu valoda II 4 Ieskaite
Franču valoda I 4 Ieskaite 
Franču valoda II 4 Ieskaite
Bizness un vide 2 Eksāmens
Eiropas integrācija un Baltijas valstis 2 Eksāmens
Ievads cilvēka ģeogrāfijā 2 Eksāmens
Ievads filozofijā 4 Eksāmens
Ievads mākslas vēsturē 2 Eksāmens
Ievads starptautiskajās attiecībās 4 Eksāmens
Interneta resursi sociālajās zinātnēs 2 Eksāmens
Latvijas politiskā vēsture 4 Eksāmens
Lietišķās vēstules 2 Eksāmens
Nauda un bankas 2 Eksāmens
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TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNS
(akreditēta 2001.gada, akreditācijas lapa Nr.011-411, 12.12.2001)

Kursi 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem
Ievads tūrismā 4
Tūrisma noteicošie
faktori

6

Ievads biznesā 4
Angļu valoda 2 2
Datorzinības 4
Tūrisms un vide 4
Pētījumu metodoloģija 2
Kultūrvēsture un tūrisms 6
Tūrisma ģeogrāfija 6
Mārketinga vadība I 4
Viesmīlība 6
Uzņēmējdarbības
tiesības  I

2

Tūrisma produkts 6
Tūrisma statistika un
metodoloģija

4

Vadības psiholoģija
(Vadība I)

4

Finansu grāmatvedība I 4
Tūrisma plānošana un
reģionālā attīstība I

4

Izvēles kursi B daļa 6 2 16 6
Izvēles kursi C daļa 2 2 2 2 4
Gada projekts 4 4 4
Prakse 4 8 8
Diplomprojekts 12

Kopā: 20 22 20 20 20 20 20 18
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TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNS
NEPILNA LAIKA STUDIJĀS

(akreditēta 2001.gadā, akreditācijas lapa Nr.011-411, 12.12.2001)

Kursi 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem 9. sem 10. sem
Ievads tūrismā 4
Tūrisma noteicošie faktori 6
Ievads biznesā 4
Angļu valoda 2 2
Datorzinības 4
Tūrisms un vide 4
Pētījumu metodoloģija 2
Kultūrvēsture un tūrisms 6
Tūrisma ģeogrāfija 6
Mārketings I 4
Viesmīlība 6
Uzņēmējdarbības  tiesības  I 2
Tūrisma produkts 6
Tūrisma statistika un metodoloģija 4
Vadības psiholoģija (Vadība I) 4
Finansu grāmatvedība I 4
Tūrisma plānošana un reģionālā attīstība I 4
Izvēles kursi B daļa 8 8 8 10
Izvēles kursi C daļa 4 2 2
Gada projekts 4 4 4
Prakse 4 4 4 4 4
Diplomprojekts 12

Kopā: 16 18 16 16 16 16 16 16 16 14
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TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU  programmas saturs
Profesionālā bakalaura grāda ieguvei tūrisma vadībā

Pārstrukturētā programma KP Pārbaudījuma forma
OBLIGĀTIE KURSI ( A DAĻA) 134

Vispārizglītojošie kursi 20
Angļu valoda tūrisma nozarē 4 Eksāmens
Otrā svešvaloda 8 Eksāmens
Publiskā runa 2 Eksāmens
Ievads uzņēmējdarbībā 4 Eksāmens
Tūrismu noteicošie faktori 2 Eksāmens
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi

36

Ievads tūrismā 4 Eksāmens
Datorzinības 2 Eksāmens
Tūrisma statistika un metodoloģija 4 Eksāmens
Tūrisma ģeogrāfija 4 Eksāmens
Mikroekonomika 4 Eksāmens
Makroekonomika 4 Eksāmens
Cilvēkresursu vadība 4 Eksāmens
Finanšu vadības pamati 4 Eksāmens
Uzņēmējdarbības tiesības 2 Eksāmens
Uzņēmuma stratēģija 4 Eksāmens
Nozares profesionālās specializācijas kursi 
(A daļa)

32

Viesmīlība 4 Eksāmens
Tūrisma produkts 4 Eksāmens
Tūrisma reģionālā politika 4 Eksāmens
Tūrisms un vide 4 Eksāmens
Kultūrvēsture un tūrisms 4 Eksāmens
Tūrisma projektu vadība 4 Eksāmens
Tūrisma mārketings 4 Eksāmens
Latvijas tūrisma ģeogrāfija 2 Eksāmens
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms 2 Eksāmens
Diplomprojekts/diplomdarbs 12 Aizstāvēšana/

Valsts pārbaudījums
Gada projekti 8 Aizstāvēšana/Ieskaite

ar vērtējumu
Prakse 26 Aizstāvēšana /Ieskaite
IZVĒLES KURSI (B DAĻA)
Nozares profesionālās specializācijas kursi

20

1.specializācija: tūrisma plānošana valsts un
pašvaldības iestādēs

12

Tūrisma plānošana 4 Eksāmens
Pilsētu tūrisms 2 Eksāmens
Lauku tūrisms 4 Eksāmens
Valsts pārvalde un pašvaldības 2 Eksāmens
2.specializācija: aktīvā tūrisma  vadība 12
Aktīvā tūrisma vadība 4 Eksāmens
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms 2 Eksāmens
Tūristu grupu organizēšana un vadīšana 2 Eksāmens
Tūrisma produkta veicināšana 4 Eksāmens

PĀRĒJIE B DAĻAS KURSI 
(t.sk. no specializācijas kursiem)

8

Kruīzu tūrisms 2 kp Eksāmens
Biznesa plāns 2 kp Eksāmens
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E-mārketings tūrismā 4 kp Eksāmens
Stratēģiskais mārketings 4 kp Eksāmens
Modernās informācijas tehnoloģijas 2 kp Eksāmens
Līgumattiecības 2 kp Eksāmens
Vadības grāmatvedība 4 kp Eksāmens
Finanšu  grāmatvedība 4 kp Eksāmens
Nodokļu grāmatvedība 2 kp Eksāmens
Bizness un ētika 2 kp Eksāmens
Investīciju un finansēšanas teorija 2 kp Eksāmens
Starptautiskā ekonomika un eksports 2 kp Eksāmens
Vadības psiholoģija 4 kp Eksāmens
Organizāciju pārvaldība 4 kp Eksāmens
Runas un rakstītā komunikācija 4 kp Eksāmens
Ievads sabiedriskajās attiecībās 2 kp Eksāmens
Kursi tūrismā, ko piedāvā vieslektori 

IZVĒLES KURSI ( C DAĻA) 6
Angļu valoda augstākajā līmenī 2 kp Eksāmens
Angļu valoda ar ievirzi tulkošanā 2 kp Eksāmens
Norvēģu valoda 4 kp Ieksaite
Franču valoda 4 kp Eksāmens
Krievu valoda 4 kp Eksāmens
Nauda un bankas 2 kp Eksāmens
Modernie tehniskie līdzekļi 2 kp Eksāmens
Eiropas Savienības valstis – attīstība un  tendences 2 kp Eksāmens
Ievads cilvēka ģeogrāfijā 2 kp Eksāmens
Ievads kultūrantropoloģijā 2 kp Eksāmens
Ievads filozofijā 4 kp Eksāmens
Ievads mākslas vēsturē 2 kp Eksāmens
Orientēšanās sporta pamati 2 kp Ieskaite ar vērtējumu
Ievads starptautiskajās attiecībās 4 kp Eksāmens
Eiropas integrācija un Baltijas valstis 2 kp Eksāmens
Interneta resursi sociālajās zinātnēs 2 kp Eksāmens
Masu komunikācija 2 kp Eksāmens
Reklāma 2 kp Eksāmens
Grupu komunikācija 4 kp Eksāmens
Lietišķās vēstules 2 kp Eksāmens
Komunikāciju treniņš 4 kp Eksāmens
Latvijas politiskā vēsture 4 kp Eksāmens
Bizness un vide 2 kp Eksāmens
Kursi, ko piedāvā vieslektori 
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TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNS
  PILNA LAIKA STUDIJĀM

Profesionālā bakalaura grāda ieguvei tūrisma vadībā

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

Ievads tūrismā 4
Ievads uzņēmējdarbībā 4
Angļu valoda tūrisma nozarē 2 2
Otrā svešvaloda 2 2
Mikroekonomika 4
Datorzinības 2
Publiskā runa 2
Viesmīlība 4
Kultūrvēsture un tūrisms 4
Tūrismu noteicošie faktori 2
Makroekonomika 4
Tūrisma statistika un metodoloģija 4
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms 2
Tūrisma ģeogrāfija 4
Tūrisma produkts 4
Tūrisms un vide 4
Latvijas tūrisma ģeogrāfija 2
Otrā svešvaloda 2 2
Tūrisma mārketings 4
Uzņēmējdarbības tiesības 2
Finanšu vadības pamati 4
Tūrisma projektu vadība 4
Tūrisma reģionāla politika 4
Uzņēmuma stratēģija 4
Cilvēkresursu vadība 4
Specializācijas kursi no
specializācijas blokiem

12 12

Izvēles kursi B daļa 4 4 8
Izvēles kursi C daļa       2 4 6
Prakse 6 6 6 8 26
Gada projekts 2 2 2 2 8
Diplomprojekts 12 12

Kopā: 20 20 20 20 20 20 20 20 160
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TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS NEPILNA LAIKA STUDIJU PLĀNS 
Profesionālā bakalaura grāda ieguvei tūrisma vadībā

Kursi 1.sem
Pavasaris

2.sem
Rudens

3.sem
Pavasaris

4.sem
Rudens

5.sem
Pavasaris

6.sem
Rudens

7.sem
Pavasaris

8.sem
Rudens

9. sem
Pavasaris

10. sem
 Rudens

KP

Ievads tūrismā 4
Datorzinības 2
Ievads uzņēmējdarbībā 4
Publiskā runa 2
Angļu valoda tūrisma nozarē 2 2 2 2
Otrā svešvaloda 2 2
Tūrismu noteicošie faktori 2
Kultūrvēsture un tūrisms 4
Viesmīlība 4
Mikroekonomika 4
Tūrisma ģeogrāfija 4
Tūrisma statistika un metodoloģija 4
Latvijas tūrisma ģeogrāfija 2
Makroekonomika 4
Uzņēmējdarbības tiesības 2
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms 2
Tūrisms un vide 4
Tūrisma mārketings 4
Tūrisma produkts 4
Tūrisma reģionālā politika 4
Cilvēkresursu vadība 4
Finanšu vadības pamati 4
Tūrisma projektu vadība 4
Uzņēmuma stratēģija 4 88
Specializācijas kursi no specializācijas blokiem 2 10 12
Izvēles kursi B daļa 4 4 8
Izvēles kursi C daļa 4 2 6
Gada projekts 2 2 2 2 8
Prakse 2 4 2 6 2 4 2 4 26
Diplomprojekts 12 12
Kopā: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 160
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Apstprināts ViA Senātā
2005.gada 26.oktobrī

 Lēmums Nr. 9/4.1.

VIDZEMES  AUGSTSKOLA
Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa

Pašnovērtējuma ziņojums

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmai

TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Studiju programmas direktore
I.Druva-Druvaskalne, Mg.geogr.

VALMIERA

2004./2005. AK. GADS
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Satura rādītājs

1. Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas īsa anotācija
2. Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas mērķi un uzdevumi
3. Studiju programmas saturs un organizācija
3.1. Studiju piedāvājums  un realizācijas formas
3.2. Studiju programmas atbilstība augstāko profesionālo izglītību regulējošiem

dokumentiem
3.3.  Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts, Vidzemes reģiona un ViA

interešu viedokļa
3.4. Studiju turpināšanas iespējas programmas likvidēšanas gadījumā.

3.5. TOV studiju programmas struktūra.
3.6 Izmaiņas studiju programmā pašnovērtējuma periodā 2004./2005. ak.g. TOV

studiju programmas saturā, studiju plānā
3.7. Prakšu plānojums
3.8. Studiju programmas salīdzinājums ar ES valstu līdzīgām studiju programmām.
4. Studiju programmas praktiskā īstenošana
4.1 Studiju programmas organizācijas principi
4.2 Studiju metodes un formas
4.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā, gada projektu un diplomdarbu izstrāde
5. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājums
5.1. Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas administrēšana.
5.2 Studiju programmas attīstības plāns
6 Studentu zināšanu kontroles formas un vērtēšanas sistēma
6.1 Studentu zināšanu un prasmju vērtēšana.
6.2. Gada projektu un diplomprojektu vērtēšana.
7. Studenti
7.1. Studentu  skaita izmaiņas TOV programmā 2004./2005.ak.gadā
7.2 Imatrikulācijas noteikumi
7.3. 2005.gada imatrikulēto pilna laika studentu rezultāti
7.4. Absolventi
7.5 Studentu līdzdalība studiju procesa veicināšanā.
8. Akadēmiskais personāls
8.1. Akadēmiskā personāla raksturojums
8.2. Akadēmiskā personāla un kursu novērtējums
8.3. Akadēmiskā personāla radošais un zinātniski pētnieciskais darbs
9. Materiāli tehniskais nodrošinājums, finansēšanas avoti.
9.1 TOV studiju programmas finansējums
9.2. Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums.
9.3. Bibliotēkas resursi
9.4. TOV nodaļas budžets
10. Ārējie sakari
10.1 Dalība mobilitātes programmās
10.2. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
11. Pašnovērtējuma ziņojuma kopsavilkums
12. Pielikumi
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1.TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS ĪSA ANOTĀCIJA.

Vidzemes Augstskolas (ViA) Tūrisma organizācijas un vadības (TOV) studiju programma  ir
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (LR izglītības klasifikatora kods Ar.
4234517),  kura  tiek  realizēta  saskaņā  ar  1996.gada  3.jūnijā  izsniegto  LR  IZM  izsniegto  licenci.
2004.gada 28.jūlijā  LR IZM izsniedz  atkārtotu  licenci  (licences  nr.04031-10)  līdz  2008.gadam par
tiesībām īstenot 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu ”Tūrisma organizācija
un  vadība”  (4234517)  tūrisma  nozares  uzņēmuma   vadītāja  kvalifikācijas  iegūšanai.  2005.gada
programma tika iesniegta IZM licencēšanai,  lai  veiktu pāreju uz profesionālo bakalauru. 2005.gada
21.06.LR IZM izsniedz licenci  (Licences Nr. 04031 – 10) Licences termiņš līdz 30.06.2008. TOV
studiju programma tiek realizēta Vidzemes augstskolas Tūrisma un organizācijas nodaļā.

2001.gada 5.decembrī  akreditācijas  komisija  to  akreditēja uz sešiem gadiem (akreditācijas
lapa Nr.011-411,  12.12.2001).  Beidzot  studijas  TOV studiju  programmā tiek piešķirts  diploms par
2.līmeņa profesionālās  augstākās  izglītības  iegūšanu un  tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja
profesionālās kvalifikācijas (LR profesiju klasifikatora kods Nr.1229 08) iegūšanu.

Sekmīgi pabeigtas Tūrisma organizācijas un vadības programmas studijas dod iespēju tālākai
izglītībai  gan  Latvijā,  gan  ārzemēs  maģistrantūras  programmās.  (Izglītības  un  zinātnes  ministrijas
Rīkojums Nr.700 “Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības
iegūšanas,”  05.02.1997.).  No  2004./2005.  studiju  gadu  ViA  TOV  nodaļā  tiek  realizēta  licencēta
maģistrantūras  programma “Tūrisma  stratēģiskā  vadība”,  kas  saturiski  ir  tiešs  studiju  programmas
“Tūrisma organizācija un vadība” turpinājums.

TOV programma tiek realizēta gan pilna, gan nepilna laika studiju formās. 

2. TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN
UZDEVUMI.

Saskaņā  ar  MK  2001.gada  20.  novembra  noteikumos  Nr.  481  “Noteikumi  par  otrā  līmeņa  profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu” izvirzītajiem vispārīgajiem stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem un
Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2004.-2008.  izvirzītajām prasībām tūrisma izglītībai  realizējamās
studiju programmas TOV studiju programmas galvenie mērķi un uzdevumi:

1. Gatavot  mūsdienīgi  izglītotus  tūrisma  nozares  speciālistus  profesionālai  darbībai  tūrisma
uzņēmumos,  kā  arī  darbam  valsts  iestādēs,  pašvaldībās,  kas  nodarbojas  ar  tūrisma  un  atpūtas
organizēšanu un attīstību;

2. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē
konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

Uzdevumi:
1. Dot studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par tūrismu kā tautsaimniecības nozari un tā

vietu valsts ekonomikā,  uzsvaru liekot uz  tūrisma vadību no tūrisma uzņēmuma viedokļa,
tūrisma produkta attīstību un mārketingu, tūrisma plānošanu un reģionālo attīstību.

2. Veidot  studentos  prasmes un iemaņas,  atbilstoši  izvirzītajiem mērķiem, izvēloties adekvātas
izglītības,  vadības  metodes  un paņēmienus,   uzsvaru   liekot  uz  lietišķo zināšanu ieguvi  un
pētniecības iemaņu attīstīšanu, kas tiek akcentēts ar kursa darbu, gada projektu, diplomdarbu,
praktisko nodarbību un mācību prakšu starpniecību. 

3. Veicināt studentus apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas – darbs
ar  datoru,  vairāku  svešvalodu  zināšanas,  darbs  komandā,  pētnieciskā  un  praktiskā  darba
iemaņas, spēja kritiski domāt,  analizēt  problēmas,  uzņemties  atbildību,  saskarsmes prasmes,
publiskās uzstāšanās iemaņas u.c.

4. Sekmēt studentos motivāciju tālākizglītībai, veicināt studējošā pilnveidošanos par brīvu, 
atbildīgu un radošu personību. 

5. Veicināt  esošās  TOV  nodaļas  materiāli  tehniskās  bāzes  nepārtrauktu  paplašināšanu  un
uzlabošanu;



6. Veicināt TOV nodaļas akadēmiskā personāla papildināšanu ar pieredzējušiem tūrisma nozares
praktiķiem, mācībspēku piesaisti no citām ViA struktūrvienībām un citām augstskolām Latvijā
un ārvalstīs; veicināt regulāru mācībspēku kvalifikācijas celšanu;

7. Attīstīt sadarbību ar tūrisma uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskām
organizācijām.

3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA.

3.1. Studiju piedāvājums  un realizācijas formas.

Studentam,  apgūstot  TOV studiju  programmu,  jāiegūst  160  kredītpunkti  (Kp).  Viens  kredītpunkts
atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam (12 kontakstundas) nedēļā vai 1 prakses
nedēļa. 

TOV studiju programma paredzēta pilna laika studējošajiem dienas nodaļā (mācību ilgums 4
gadi) un nepilna laika studējošajiem  studentiem (mācību ilgums -5 gadi).

3.2. Studiju programmas atbilstība augstāko profesionālo izglītību regulējošiem dokumentiem. 

Studiju  programma izstrādāta  saskaņā  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 līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu,
kā arī uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartam (apstiprināts ar IZM rīkojumu Nr. 283,
2002.16.05.)  un  šai  profesijā  nodarbināto  tūrisma  nozares  uzņēmuma  vadītāja profesionālās
kvalifikācijas  (profesionālās  kvalifikācijas  kods  pēc  profesiju  klasifikatora  Nr.1229  08)  iegūšanu.
Izstrādājot studiju programmu, ievērota ViA Satversme un studijas regulējošie normatīvie akti. 

Studiju programma izstrādāta atbilstoši LR Profesiju klasifikatorā formulētajām profesiju 1315
un  1319  06  profesionālas  kompetences  prasībām  un  profesijas  “Uzņēmumu  un  iestāžu  vadītājs”
(apstipr. ar LR IZM 2002.gada 16. maija rīkojumu Nr.283) standartam. Profesijas standarts konkrētajai
tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja kvalifikācijai, kuru iegūst studiju programmas absolventi vēl
nav izstrādāts, tomēr, izvērtējot programmas apguves laikā iegūstamo zināšanu un prasmju līmeni, var
secināt,  ka programma pilnībā nodrošina gan nepieciešamās zināšanas,  gan prasmes, tā saturiski un
strukturāli  spēj  nodrošināt  dinamiski  augošajai  tūrisma  nozarei  nepieciešamo  speciālistu
sagatavošanu gan šodienas, gan nākotnes  prasību līmenī.

N.
p.
k.

Rādītājs Profesijas standarta prasības Nodrošinājums studiju programmā 

1. Pienākumi un
uzdevumi

studiju kursos īpaši akcentēti iegūstamajai kvalifikācijai
nepieciešamo pienākumu un profesionālo iemaņu izpratne 

2.

Prasmes

kopīgās profesionālās     prasmes
vispārējās prasmes
specifiskās prasmes profesijā

pilnveidojot programmu tiek pievērsta īpaša uzmanība specifisko
prasmju pilnveidošanai atbilstoši standarta prasībām, to nodrošina
praktiskās nodarbības daudzos kursos un prakse (gan uzņēmumā,
gan viesmīlības servisā, rezervēšanas sistēmās, mācību praksē)

3.

Zināšanas

komercdarbības būtiskās
funkcionālās sfēras:

studiju kursos iegūst nepieciešamo izpratni par  komercdarbību
vispār , akcentējot tūrisma komercdarbības īpatnības  (Ievads
uzņēmējdarbībā, Uzņēmējdarbības tiesības, Ievads tūrismā,
Tūrisma mārketings, Tūrisma produktus.c.)

teorētiskās ekonomikas un
vadības zinību izpratni un apguvi
nodrošinošās zināšanas

tiek nodrošinātas atbilstīgos ekonomisko un vadības zinību studiju
kursos ( Mikroekonomika, Makroekonomika, Cilvēkresursu
vadība, Finanšu vadības pamati)

integrējošās zināšanas un prasmes tiek apgūtas tūrisma reģionālās politikas, tūrisma projektu vadība,
tūrisma statistika un metodoloģija u.c. studiju kursos, kā arī veicot
patstāvīgus pētījumus, izstrādājot gada projektus un diplomdarbu 

vispārējās zināšanas  un prasmes tiek apgūtas divas  svešvalodas, saskarsmes un jaunāko
informācijas tehnoloģiju apguves prasmes, tūrisma ģeogrāfijas,
vides, kultūrvēstures jautājumi.

1. tabula. Studiju programmas atbilstība profesijas standartu profesijas standartam “Uzņēmumu un
iestāžu vadītājs”
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3.3.  Studiju  programmas  izvērtējums  no  Latvijas  valsts,  Vidzemes  reģiona  un  ViA  interešu
viedokļa.

Studiju programmas “Tūrisma organizācija un vadība” aktualitāti nosaka 2004. gadā 11.augustā
MK akceptētās “Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes”,  grozījumi MK 2005.gada 21.aprīlī, kā
arī 2005.gada 9.maijā  MK. akceptētais “Latvijas tūrisma attīstības rīcības plāns 2005.gadam”. Šajos
dokumentos noteikts, ka tūrisms ir uzskatāms par vienu no Latvijas attīstības stratēģiskajām iespējām
un prioritātēm, tautsaimniecības orientāciju uz pakalpojumiem ar lielu pievienoto vērtību.

 Īpašu aktualitāti studiju programma iegūst apstākļos, kad tūrisma nozares speciālistiem paveras
šīs nozares darba tirgus visā ES mērogā. 

Tūrisms ir kļuvis par vienu no vadošajām nozarēm pasaulē gan pēc ieņēmumiem, gan arī pēc
nodarbināto skaita pasaulē. Pēc Pasaules Tūrisma un ceļojumu padomes datiem tuvākajā perspektīvē
nodarbināto skaits vēl pieaugs par 6.5 miljoniem darba vietu un  sasniegs 221.6 miljonus  jeb katrs 13
cilvēks tiks nodarbināts tūrismā -8.3 % no pasaules darbaspēka. Savukārt Eiropas reģions piesaista ik
gadu ap 55-58 % no visiem pasaules ceļotājiem. Līdz ar Latvijas iestāju ES, 2004.gadā ceļotāju skaits
palielinājies par 23 % salīdzinoši  ar 2003.gadu., bet 2005.gada I pusgadā par 32 %. Tas veicina arī
pieprasījumu pēc kvalificētiem darbiniekiem tūrisma nozarē.

Izvērtējot  TOV  programmu  no  Vidzemes  reģiona  interešu  viedokļa,  tā  nodrošina  un  rada
iespēju apgūt zināšanas Vidzemes reģiona attīstībai atpūtas un tūrisma nozares jomā, jo kā noteikts
Ekonomikas  ministrijas  Tūrisma  attīstības  politikas  pamatnostādnēs galvenais  nosacījums  tūrisma
nozares pieaugumam Latvijā ir kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana. 2004. gada asociācijas “Lauku
ceļotājs” statistika parāda, ka 51% no visām lauku tūrisma mītnēm ir Vidzemes reģionā. Izglītoti un
kvalificēti  cilvēkresursi  ir  lauku tūrisma panākumu pamats,  kas  nenoliedzami  ir  attiecināms arī  uz
pilsētu tūrismu un citiem tūrisma veidiem.  Vidzemes reģiona Teritorijas attīstības programmā 2002.
gadā  kā  reģiona  vispārējais  attīstības  virziens  ir  noteikts  cilvēkresursu  attīstība  un  nodarbinātības
veicināšana, kura var tikt nodrošināta ar TOV programmas palīdzību.

3.4. Studiju turpināšanas iespējas programmas likvidēšanas gadījumā.
Pārakreditējamās  studiju  programmas  struktūra  un  saturs  ir  līdzvērtīgi  Liepājas  Pedagoģijas

akadēmijā akreditētajai studiju programmai Tūrisma vadība un Biznesa augstskolas Turība akreditētajai
Tūrisma  un  viesmīlības  nozares  uzņēmumu  vadība  studiju  programmai,  līdz  ar  to  Vidzemes
augstskolas TOV programmas  studentiem nepieciešamības gadījumā ir iespējas studijas turpināt kādā
no  minētajām  augstskolām.  Taču,  izvērtējot  Vidzemes  augstskolas   desmit  gadu  darba  stabilitāti,
sakārtoto   darba   organizāciju,  darba  devēju  pozitīvās  atsauksmes  par  studiju  kvalitāti  (labi
sagatavotiem studentiem),  konkursu uz vienu studiju  vietu ir  jāsecina,  ka tuvākajā  laikā Vidzemes
augstskolas TOV studiju programmai nepastāv draudi pārtraukt darbību.

3.5. TOV studiju programmas struktūra.

Apgūstot TOV studiju programmu, jāiegūst 160 kredītpunkti (Kp). TOV programmas struktūru veido:

1. Obligāti apgūstamā daļa, kuras īpatsvars sastāda 83 % no studiju apjoma , kurā ietverta obligātā
studiju prakse (16 % studiju apjoma) un studentu patstāvīgais pētnieciskais darbs (13 % no
studiju kopapjoma). Studiju kursu  apguve ir organizēta pa studiju gadiem loģiski pēctecīgā
secībā.

2. Profesionālās izvēles daļa, kuras apjoms ir 13 %. Studiju programmā tiek piedāvātas 2
specializācijas bloki: tūrisma plānošana valsts un pašvaldību iestādēs, aktīvā tūrisma vadība, kā
arī citi profesionālās izvēles kursi, to skaits un ievirze ir variējama atbilstoši darba tirgus
mainīgajām prasībām. 

3. Brīvās  izvēles  daļā,  kuras  apjoms  ir  4  %.  Brīvās  izvēles  kursos  tiek  piedāvāta  arī  dažādu
svešvalodu padziļināta apguve u.c.kursi, kas var būt arī nesaistīti ar tūrisma nozari.

kredītpunkti %
Vispārizglītojošie kursi (A daļa) 20 12.5
Nozares teorētiskie pamatkursi ( A daļa) 36 22.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 37.5

• Nozares profesionālās specializācijas kursi (A
daļa)
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• Izvēles  nozares  profesionālās  specializācijas
kursi (B daļa)

20

• Zinātnisko darbu (gada projektu) izstrāde 8
Brīvās izvēles kursi (C daļa) 6 3,8
Prakse 26 16.2
Valsts pārbaudījums (diplomdarba izstrāde) 12 7.5
Kopā 160 100%
2.tabula.Studiju programmas daļu īpatsvars TOV programmā 

Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas satura dalījumu skatīt pielikumā nr.1.
Studiju programmas saturu veido kursi, kuru apjoms pārsvarā ir 2-4 Kp. Katru studiju gadu veido 7-12
kursi (atkarībā no studiju formas), prakses (viesmīlības servisā, rezervēšanas sistēmās, mācību prakse)
un gada projekta izstrāde. Studiju noslēgumā students izstrādā un aizstāv diplomdarbu.

3.6. Izmaiņas studiju programmā pašnovērtējuma periodā 2004./2005. ak.g.TOV studiju
programmas saturā, studiju plānā.

Studiju programmas saturā:

Pēc  TOV nodaļas kopsapulces no 2004.gada 12.oktobra TOV nodaļas lēmumu 41/3, ViA Senāts
2004.gada 27.oktobrī  Senāta sēdē ar lēmumu 10/2.2. apstiprināja sekojošas izmaiņas TOV studiju
programmā:

1. Precizēti un izmainīti nosaukumi sekojošiem kursiem A daļā:
• “Ievads biznesā”  4 kp  pārsaukt par “Ievads uzņēmējdarbībā”  4 kp
• “Finanšu vadība” 4 kp pārsaukt par “Finanšu vadības pamati” 4 kp

2. Samazināts specializācijas bloku kursu apjomu no 20 kp uz 12 kp.

3. Kursu pārcelšana no B daļas uz A daļu:
• Līdz ar iestāšanos ES,  būtiski  stiprināt A daļu ar kursu “Tūrisma projektu vadība”  4 kp tā , lai šo

kursu apgūtu nevis tikai vienas specializācijas bloka studenti, bet gan visi studenti.
• Līdzīga situācija ir ar kursiem “Latvijas kultūrvēsture un tūrisms” un “Latvijas tūrisma ģeogrāfija”,

jo izvēloties specializācijas bloku ”Tūrisma plānošana valsts un pašvaldību iestādēs” izveidojas
situācija, ka studenti var nenoklausīties kursu, kas skar tieši Latvijas tēmas. Tādēļ šie abi kursi katrs
2 kp apjomā pārcelti uz A daļu.

• Apvienot A daļas kursu “Mārketinga vadība” ar B daļas kursu “Tūrisma mārketings” , izveidojot
tikai vienu kursu A daļā “Tūrisma mārketings’ 4 kp.

4. Specializācijas blokā “Aktīvā tūrisma vadītājs” kursa satura maiņa.
Mainīt kursa “Vides vadība” 2 kp saturu, lielāku akcentu liekot uz ekotūrisma attīstības jautājumiem un
turpmāk šo kursu saukt- ”Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms” 2 kp. Šis kurss būs pamatkurss, bet loģisks
turpinājums  „Tūrisma stratēģiskās vadības” maģistra programmā ir  kurss ”Vides pārvaldība”2 kp.

Studiju plānā.

Ar 2005.gada 15.februāra TOV nodaļas kopsapulces lēmumu 2/3. tika veiktas izmaiņas pilna laika
1.kursa studentu (iestājušies 2004.gadā) studiju plānā: aizstāt praksi uzņēmumā 2 kp ar praksi
rezervēšanas sistēmās 2 kp.
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Specializācijas bloku izvēle: 
2004.gada  februārī  (6.semestrī)  pilna  laika   3.kursa  studenti  (iestājušies  2002.gadā)  veica
specializācijas izvēli:  tūrisma plānošana valsts  vai  pašvaldību  iestādēs.  Specializācijas  kursi  notiek
2005.g.rudens semestrī.

2005.gada  februārī  veicot  izmaiņas  studiju  plānā  studentiem,  kuri  pilna  laika  studijās  iestājušies
2003.gadā,  tika  piedāvāts  klausīties  abas  specializācijas:  1.specializācijas  kursi  notiek  2005.gada
rudens semestrī, 2.specializācijas kursi 2006.gada rudenī.

2004.gada  novembrī  nepilna  laika  studenti,  kuri  iestājušies  2002.gadā,  veica  specializācijas  izvēli:
tūrisma plānošana valsts vai pašvaldību iestādēs. Specializācijas kursi notiks 2005.g.rudens semestrī un
2006.gada pavasara semestrī. 
(skatīt pielikumu nr.2, 2.-11.tabula).

3.7. Prakšu plānojums.

Prakses TOV programmā tiek realizētas 4 veidos (katram prakses veidam izstrādāts prakses nolikums)
studentam jāiegūst 26 kp:

• prakse uzņēmumā;
• mācību prakse (ekskursija);
• prakse viesmīlības servisā (no 2005.gada);
• prakse rezervēšanas sistēmās ( no 2005.gada).

TOV studiju programmas prakses plānojums uzņēmumā atšķiras no citu ViA studiju prakšu plānojuma,
jo tūrisma nozares specifika nosaka prakšu nepieciešamību vasaras sezonā, līdz ar to:

Pilna laika studentu prakses uzņēmumā laiki:
• 1.kurss pilna laika studentiem 2004./2005.noritēja prakse viesmīlības servisā (sadarbojoties ar

Valmieras  36.arodvidusskolas  prakšu  bāzi),  prakse  rezervēšanas  sistēmās  (sadarbojoties  ar
uzņēmumu Amadeus Latvija);

• 2. un 3.kursa studenti veica 4 nedēļu praksi vasaras mēnešos, praksi aizstāvot 14.09.2005.
• Pateicoties Leonardo da Vinči prakšu programmas stipendijām projekta ietvaros ”Ilgtspējīga

tūrisma attīstības perspektīvas ES kandidātvalstīs un dalībvalstīs”  2005.gada vasarā 28 TOV
programmas  studenti (gan  pilna,  gan  nepilna  laika)  izmantoja  iespēju  konkursa  kārtībā
praktizēties 3 mēnešus ārvalstu tūrisma uzņēmumos (skatīt pielikumu nr.5, 19.tabula).

Nepilna laika studentu prakses uzņēmumā laiki:
4.kursa studenti 8 nedēļas – praksi aizstāvēja 2005.gada septembrī;
3.kursa studenti. 8 nedēļas – praksi aizstāvēja 2005.gada septembrī.

• Studentu  prakses  uzņēmumā  ir  galvenais  veids,  kad  notiek  tieša  vai  netieša  sadarbība  ar
potenciālajiem darba devējiem.  TOV studenti  praktizējas dažādos tūrisma uzņēmumos vai arī ar
tūrisma darbību saistītās valsts un pašvaldību iestādēs; 

• TOV nodaļa neierobežo studenta vēlmi pašam par prakses vietu izvēlēties kādu tūrisma uzņēmumu,
nodaļa palīdz studentam atrast kontaktus ar vēlamo uzņēmumu (izmantojot arī TOV nodaļas absolventu
atbalstu);

• Praksi  aizstāvot,  students  sagatavo  prakses  atskaiti,  kurai  pievienota  prakses  devēja  vērtējuma
anketa par studenta darbu. kā arī publiski uzstājas ar ziņojumu. Par praksi students saņem vērtējumu
ieskaitīts  vai  neieskaitīts.  Prakses  novērtēšanā  piedalās  TOV nodaļas  docētāji.  Studentu  prakšu
atskaites un darba devēju novērtējumi glabājas TOV nodaļā.

• Studentu darbs prakses vietās novērtēts pozitīvi. Atzīmēts labs svešvalodu prasmes līmenis, studenti
pārvalda vairākas svešvalodas, pozitīva attieksme pret darbu un pienākumiem, labas komunikāciju
spējas. Fakts, ka tūrisma uzņēmumi un iestādes, organizācijas piedāvā TOV studentiem brīvās darba
vietas,  apliecina  augstskolas  reputāciju  darba  tirgū,  ka  studenti  un  absolventi  ir  nodrošinājuši
nepieciešamo kvalitāti un priekšstatu par studiju procesa kvalitāti augstskolā.



Mācību prakses (ekskursijas) tika organizētas 2004.gada rudens semestrī, 2005.gada rudens pavasara
semestrī.  Tās  mērķis  ir  studentu  praktisko  prasmju  pilnveidošana  tūrisma  pasākumu,  galvenokārt,
ceļojuma  organizēšanā  un  vadīšanā.  Studentam  pēc  mācību  prakses  jāsniedz  prakses  izvērtējums,
prakse tiek vērtēta kā ieskaitīts  vai  neieskaitīts.  Mācību praksei piešķirtie  līdzekļi  2004./2005.ak.g.
-300 Ls uz vienu mācību prakses grupu.

Pilna laika studenti: 
1.kurss (M.Siņicins) –2 dienu velobrauciens Valmiera-Cēsis -Līgatne.
2.kurss (J.Kalnačs) –Kurzeme.
3.kurss (A.Klepers) –Latgale.
Nepilna laika studenti:  
2.kurss (I.Druva-Druvaskalne, J.Smaļinskis)  -D-Igaunija un  ZA-Latvija.
3.kurss (I.Ābols)-laivu brauciens pa Gauju.
4.kurss (A.Šļara) –Lietuva.

Prakse viesmīlības servisā 2004./2005.ak.g. tika  organizēta pirmoreiz pilna laika 1.kursa studentiem
sadarbojoties un izmantojot Valmieras 36.arodvidusskolas prakšu bāzi, piesaistot par prakses vadītājiem
šīs  skolas  mācībspēkus.   Prakses nolikums apstiprināts  2005.gada 19.aprīlī  lēmums  4/1,  par  prakses
vadītāju  2005.g.  tika apstiprināta  vieslektore  I.Rudiņa. Prakse sastāv no divām daļām: saimnieciskā
dienesta un viesu apkalpošanas. Tās mērķis ir studentu praktisko prasmju pilnveidošana viesmīlībā un
viesu apkalpošanā. Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīts vai neieskaitīts.

Prakse rezervēšanas sistēmās 2004./2005.ak.g. tika  organizēta pirmoreiz (TOV nodaļas kopsapulces
2005.g.15.02.,  lēmums  2/3)  pilna  laika  1.kursa  studentiem  sadarbojoties  un  izmantojot  uzņēmuma
AMADEUS Latvija bāzi, piesaistot par prakses vadītājiem šī uzņēmuma mācībspēkus. Prakses mērķis ir
studentu  praktisko  prasmju  pilnveidošana  rezervēšanas  sistēmās  kā  nozīmīgu  tūrisma  industrijas
pakalpojuma sastāvdaļu, galveno akcentu liekot uz populārāko globālās izplatīšanas sistēmu Amadeus,
iegūstot AMADEUS sertifikātu. Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīts vai neieskaitīts.

3.8. Studiju programmas salīdzinājums ar ES valstu līdzīgām studiju programmām.

Salīdzinājumam  ir  izvēlētas  Linkolnšīras  un  Hambersaidas  Universitāte  (Lielbritānija)/
University  of  Lincolnshire  and  Humberside/  un  Nīderlandes  Tūrisma  un  transporta  institūts
(Nīderlande, Breda)/Netherlands Institute of Tourism and Transport Studies/.
Ar šīm augstskolām  ir noslēgti sadarbības līgumi SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros un
jau vairākus gadus TOV studenti šo augstskolu programmas izmanto kā apmaiņas programmas un ir
novērtējuši kā līdz vērtīgas TOV programmai: 
• obligātie mācību kursi  : 

Abās ES augstskolās obligātie kursi ir atšķirīgi pēc to nosaukuma, tomēr pētot saturu, tēmas un
apakštēmas ir līdzīgas TOV programmai. Salīdzinoši TOV studijas piedāvā labu abu iepriekšminēto
augstskolu obligāto kursu kombināciju. Arī kopējais apgūstamo kursu skaits  ir samērā līdzīgs - 16 -18.
• studiju ilgums un nepieciešamo kredītpunktu skaits  :
 Bredā un ViA studijas ilgst 4 gadi, Linkolnšīrā  -3 gadi. Iegūstamo ECTS skaits  – 252 ECTS
(Bredā), 240 ECTS (ViA), 180 ECTS (Linkolnšīrā).
•      vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits:  

TOV programmā vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits nepārsniedz 6, savukārt Bredas augstskolā
kursu skaits var sasniegt 10.
•      tūrisma studiju īpatsvars studiju programmā:  

Vislielākais īpatsvars (80 %) ir Bredas augstskolā, ViA - tas ir 75 %.
Kopējā  iezīme-  paralēli  tūrisma  studijām,  ir  iespēja  studēt  izvēles  kursus  ne  tikai  specialitātē,  bet
atbilstoši savām interesēm. Svarīga studiju daļa visās augtskolās ir svešvalodu apguve.
• individuālā pētniecība  :

TOV  programmā  liels  uzsvars  tiek  likts  uz  patstāvīgajiem  pētnieciskajiem  darbiem.  Gan
Linkolnšīras,  gan Bredas  augstskolās liela  apjoma individuālais  pētījums  ir  jāveic  tikai  vienu reizi
studiju beigu posmā, kaut gan šobrīd arī kursa ietvaros abās augstskolās tiek ieviesti pētnieciskie darbi
kursa ietvaros, kas  TOV programmā jau ir izstrādāts sākotnēji.
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• prakses:   
TOV 1.kursa studentiem prakses (pēc izmaiņām) ilgums ir 26 nedēļas, kas pa studiju gadiem

sadalās  vienmērīgi  (1.gadā – 4 nedēļas  (prakse viesmīlībā,  mācību prakse  –ekskursija),   2.gadā-  4
nedēļas  (prakse  rezervēšanas  sistemās,  mācību  prakse  –ekskursija),   3.gadā  –  6  nedēļas  (prakse
uzņēmumā, mācību prakse –ekskursija) , 4.gadā – 8 nedēļas (pirmsdipoma prakse). Salīdzinājumam,
Bredas augstskolā šāda iespēja ir paredzēta tikai trešajā studiju gadā, toties prakses nav sadalītas pa
studiju gadiem, bet tā ir tikai trešajā studiju gadā, kad students praksē pavada no 9 – 16 nedēļām.

2005.gadā papildus tika veikts pētījums (TOV 2.kursa pilna laika studente I.Salmiņa) par  19
ES valstu  tūrisma programmu (3-4  gadīgu)  salīdzinājumu ar  TOV programmu,  kurā tika  secināts:
salīdzinot TOV programmas saturu ar analogām ārvalstīs realizētajām tūrisma studiju programmām var
secināt, ka saturiski tā ir tuva daudzu augstākā līmeņa profesionālajām programmām (atšķiras kursu
nosaukumi, tomēr apakštēmas ir ļoti līdzīgas), kas apliecina TOV programmas starptautisko atbilstību.
Tomēr TOV programmai, salīdzinoši  ar lielāko daļu pētījumā apskatīto tūrisma programmu,  trūkst
tādu specifisku kursu kā tūristu uzvedība un rīcība, saskarsme, brīvā laika pavadīšanas iespējas un to
vadība, rezervēšanas sistēmas, psiholoģija, kā arī trūkst kursu angļu valodā.  TOV studiju programmā
tiek plānots, pārstrukturējot kursus, izveidot kursu saskarsmē ar klientu, kā arī tika  2004./2005.ak.g.
ieviesta prakse rezervēšanas sistēmās, turpmāk plānojot specializācijas bloka izveidi, sadarbojoties ar
Latvijas Tūrisma Aģentu Asociāciju -  tūrisma aģentūru un tūroperatoru darbinieks. Turpmāk jāveido
plašāks kursu piedāvājums angļu valodā starptautisko apmaiņas programmu studentiem.

4. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA.

4.1. Studiju programmas organizācijas principi.

Studiju programmas organizācijā ir ievēroti sekojoši principi:
• pēctecība  un  secīgums,  atbilstošs  studiju  disciplīnu  loģikai  un  savstarpējai  saiknei  -  pirmajos

studiju  gados  tiek  apgūti  atsevišķu  zinību  pamati  (Ievads  tūrismā,  Ievads  uzņēmējdarbībā,
Datozinības,  zināšanas  tiek  padziļinātas,  paplašinātas  un  diferencētas  vēlākajos  studiju  gados
(Mikroekonomika,  Makroeknomika,  Tūrisma  produkts,  Tūrisma  mārketings,  Finanšu  vadības
pamati) un nostiprinātas praksē un studentu patstāvīgajā pētnieciskā darbā.

• pamata un profesionālās specializācijas studiju kursu saskaņotība -  studiju programmas   pamata
kursos apgūtās teorētiskās zināšanas tiek padziļinātas un izvērsti apgūtas izvēlētās specializācijas
kursos,  piem.,  Tūrisma  reģionālā  politika  papildina  Tūrisma plānošana  kursi,  Tūrisms  un vide
papildina Ekotūrisms un ilgtspējīga attīstība, u.t.t. 

• teorijas  un  prakses  sasaiste –kursu ietvaros  tiek  organizētas  tematiskas  ekskursijas  uz  tūrisma
uzņēmumiem, Viesmīlības kursu papildina prakse viesmīlības servisā, 4.studiju gadā ir noteikta 8
nedēļu  pētnieciskā (pirmsdiploma) prakse.

Studiju  process  tiek  organizēts  atbilstoši  ViA  un  TOV  nodaļā  funkcionējošiem  reglamentējošiem
dokumentiem: 

- TOV studiju programma;
- TOV studiju kursu programmas;
- ViA studiju gada plāns;
- TOV nodarbību grafiks;
- ViA Studiju nolikums;
- Nolikums par studējošo akadēmiskās ētikas ievērošanu ViA;
- TOV programmas prakses nolikumi; 
- Nolikums par studentu gada projektu un dilpomdarbu/diplomprojektu izstrādi un aizstāvēšanu

 TOV nodaļā
Daļa dokumentu studentiem ir pieejami Studentu rokasgrāmatā  vai ar tiem var iepazīties pie
administrācijas vai TOV nodaļas ziņojuma dēļiem, bet studiju kursa programmas (kursa aprakstus katrs
students saņem kursam uzsākoties).



4.2.Studiju metodes un formas.

TOV programma tiek realizēta divās studiju formās: pilna laika un nepilna laika  formās.

TOV programmas studiju plānā norādīto kursu apguve  pilna laika studentiem notiek
lekcijās, semināros, diskusijās, grupu darbos, lietišķajās spēlēs, praktiskajās nodarbībās. Liels uzsvars
studiju  procesā tiek likts  uz studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu:  literatūras studijas,  referātu,
kursa  darbu,  gada projektu  izstrāde  gan individuāli,  gan  grupās.  Grupu nodarbībās  studenti  attīsta
spējas argumentēti aizstāvēt savu viedokli un māku prezentēt  ziņojumu, runas kultūru.

Lekciju  un  seminārnodarbību  vai  grupu  nodarbību  attiecība  pilna  laika   studentiem
lielākajā daļā kursu ir 50 %: 50 %, izņēmums ir svešvalodas, kur nodarbības notiek grupās līdz 20
studentiem (skatīt  pielikumā  nr.  6,  21.tabulu). Lekcijās  tiek  izmantoti  jaunākie  tehniskie  līdzekļi:
videoprojektors  (lielākā  daļa  TOV nodaļas  docētāji  lekcijas  sagatavojuši  Power  Point prezentāciju
veidā,  no 2004./2005.ak.g. studiju materiāli tiek ievietoti Intranet vidē: http://punkts,va.lv), kodoskops,
gan TV un video, kā arī dažas nodarbības tiek vadītas datorauditorijā un bibliotēkā. 

 Tūrisma nozares  kursos  kā  kursa  sastāvdaļa  vairākos  kursos  tiek  izstrādāts  kursa  projekts
(grupas  izstrādāts  pētījums).  Vairākos  kursos  tiek  rīkotas  ārpusauditoriju  nodarbības  -  ekskursijas
(praktiskajās nodarbības).

Galvenā  nepilna laika klātienes nodarbību forma ir lekcija (izņemot svešvalodas, nodarbības
notiek grupās pa zināšanu līmeņiem), kur kontaktstundu skaits  - uz 1 kp ir 5 akadēmiskās stundas.
Docētāji lekcijas ietvaros iekļauj diskusijas, kā arī nelielus praktiskos darbus un kontroldarbus, kā arī
vienas  dienas  ekskursijas  uz  tūrisma  uzņēmumiem,  tūrisma  objektiem.  Nepilna  laika  pārējo  laiku
aizņem patstāvīgās studijas.

Saziņa starp mācībspēku un studentu iespējama ar elektroniskā pasta starpniecību, jo katram
studentam un pasniedzējam ir sava elektroniskā pasta adrese, kā arī tiekoties individuālās konsultācijās
ar pasniedzēju. 

2005.gadā  pavasara  semestrī  tika  uzsākta  ViA iekšējās  studiju  e-vides  izmantošana,  kuru
izmantoja  lielākā  daļa  TOV nodaļas  docētāju.  Lielākā  daļa  docētāju  sagatavoja  un  visus   lekciju
materiālus ievietoja e-vidē (elektroniski pieejamas prezentācijas un citi  materiāli). Studenti atzinīgi
novērtē  e-vides  izmantošanu,  lai  gan pati  ieviešanas  organizācija  varēja  būt  veiksmīgāka  (studentu
apmācība).  TOV  nodaļas  docētāji  veica  arī  studentu  apmācību  e-vides  lietošanā.  Līdz  ar  e-vides
ieviešanu, uzlabojās saziņa starp studentu un docētāju.

Studiju nodarbību grafiku 2004./2005.ak.g.  pilna laika studentiem  izstrādāja  TOV studiju
programmas direktore, sadarbojoties ar TOV nodaļas laboranti, bet auditoriju plānojums tika saskaņots
ar Studiju daļu. Nodarbības pilna laika studentiem TOV studiju programmas pamatkursos tika plānots
no 10:00-17:30 (izņēmums 1.kursam svešvalodas –no 8:15-9:45), bet brīvās izvēles kursos no 8:15-
9:45 vai pēc plkst.17:45.

Līdz 2005.gada februārim pēc TOV studiju plāna  nepilna laika klātienes nodarbību grafika
plānojumu veica  nepilna  laika nodaļas  koordinatore.  No 2005.gada  februāra  TOV nodaļa  pārņēma
nepilna laika nodarbību grafika koordinēšanu un nepilna laika studiju procesa administrēšanu. 
Nepilna  laika  studijās  klātienē  nodarbības  notiek  vienreiz  mēnesī  piektdien  no  14:15,  sestdien  un
svētdien  no  10:00.  Nepilna  laika  studiju  grafiks  tiek  apstiprināts  visam  gadam  ViA  Senātā  un
studentiem ir pieejams ViA mājas  lapā. Lai sabalansētu telpu noslodzi, no 2005.gada februāra nepilna
laika Biznesa vadības un TOV studiju programmu studenti uz klātienes nodarbībām ierodas katrs savās
nedēļas  nogalēs  (līdz  tam abās  studiju  programmās  klātienes  nodarbības  nepilna  laika  studentiem
notika vienlaicīgi).

4.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā, gada projektu un diplomdarbu izstrāde.
 

Studiju  procesa  un  pētnieciskā  darba  integrācijas  veicināšana  tiek  uzskatīta  par  būtisku
kvalitātes  nodrošināšanas  sistēmas  sastāvdaļu  TOV  nodaļā.  Gada  projektus  un  diplomdarbus
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2004./2005.ak.g.  izstrādāja  pilna  laika   2.  un  3.kurss,  2004.ak.g.  nepilna  laika 3.un  4.kurss.
2004./2005.ak.g.  tika  izstrādāti  un  aizstāvēti   pilna  laika  studijās   45  gada  projekti  un  17
diplomprojekti, nepilna laika studijās –32 gada projekti.

TOV  nodaļa  rosina  studentus  izvēlēties  aktuālas,  praktiski  realizējamas  tēmas.
2004./2005.ak.g. izstrādātās pētniecisko darbu tēmas skatīt pielikumā nr.4, 13.-16.tabula. Zinātniskā
darbība ir orientēta gan uz kvalitatīviem, gan kvantitatīviem pētījumiem.

No 2005.gada pavasara semestra tika ieviesta cita tēmas pieteikšanas kārtība (tēma jāpiesaka jau
priekš  nākošā  akadēmiskā  gada  līdz  2005.g.22.jūnijam,  TOV  nodaļas  kopsapulces  2005.g.15.02.
lēmums 2/1) gada projektu un diplomdarbu tēmu pieteikšanas kārtība (līdz šim tēma bija jāpiesaka līdz
attiecīgā  akadēmiskā  gada  1.decembrim,  kas  darba  izstrādei  tika  atvēlēti  6  mēneši)  pilna  laika
studentiem  ar  mērķi  –vasaras  mēnešus  (aktīvo  tūrisma  sezonu)  izmantot  pētījumu  veikšanai  (tas
pagarina darba izstrādes laiku līdz 12 mēnešiem) un veicināt pētniecības darbu kvalitāti.

 Katram gada projektam un diplomprojektam ir darba vadītājs, kuru apstiprina TOV nodaļas
sapulcē.  TOV nodaļas  vadītājs  proporcionāli  katram pasniedzējam nozīmē  darba  recenzijas.  Gada
projektu un diplomprojektu tēmas un darba vadītājus apstiprina TOV nodaļas kopsapulcē. 

TOV   studenti  ik  gadu  ar  panākumiem  piedalās  zinātniskās  konferencēs,  piemēram,
2004./2005.ak.g.  starptautiskā  studentu  konferencē  Štrālzundē  “Tourism around  Baltic  sea”  Vācijā
4.kursa pilna laika G.Pāvule un I.Svilāne uzstājās ar ziņojumu ”Kempingi Latvijā”, 4.kursa pilna laika
studente  I.Mežzīle  startptautiskā  studentu  konferencē  Viļņā  “International  Tourism  development:
problems of today and perspectives” ar  ziņojumu “Tūrisma informācija Internetā par Latviju angļu
valodā”.

2005.gadā Ekonomikas  ministrijas  galveno  balvu  konkursā  par  inovatīvāko  otrā  līmeņa
profesionālo  studiju  nobeiguma  darbu  ieguva  TOV  absolvenšu  E.  Lipartes  un  L.  Raipules  darbs
„Tūrisma iespējas cilvēkiem ratiņkrēslos Valmierā” (darba vad.I.Druva-Druvaskalne). Konkursam tika
iesniegti 25 darbi,  tai skaitā 4 maģistra darbi, 2 bakalaura darbi, 19 otrā līmeņa profesionālo studiju
diplomdarbi (t.sk. 4 darbi no ViA TOV nodaļas: A.Broks ”Piedzīvojumu tūrisms Latvijā ”(darba vad.
I.Ābols),  S.Paegle  „Fototūrisms  un  tā  attīstības  iespējas  Latvijā”(darba  vad.  I.Ābols),  I.Ārniece
”Ienākošā motivējošā tūrisma iespējas Latvijā„ (darba vad. A.Šļara).

Gada projekti un diplomprojekti, kuru vērtējums ir augstāks par 7 ballēm, pieejami apskatei
ViA  bibliotēkā,  pārējie  atrodas  ViA  arhīvā.  Gada  projektu  tēmu  saraksti,  kā  arī  diplomprojektu
kopsavilkumiem  pēc  TOV  nodaļas  ieskatiem  būtu  jābūt  ViA  mājas  lapā  publiskai  apskatei.
2003./2004.ak.g.  ViA  TOV  nodaļas  studentu  diplomdarbu  kopsavilkumi  sadarbojoties  ar  Eiropas
Reģionālā  tūrisma institūtu  ir  apskatāmi  portālā  www.eiropa.lv,  bet  nepieciešams šadu informāciju
ievietot arī ViA mājas lapā.

Docētāji iesaista studentus arī nozīmīgākos pētniecības darbos, piemēram, 2004.gada oktobrī
noslēdzās darbs docētājas A.Šļaras vadībā pie Virešu un Gaujienas pagasta tūrisma attīstības stratēģijas
izstrādes,  kur  iesaitītas  bija  TOV  nodaļas  3.kursa  studentes  E.Ļaudupe  un  S.Vizma.  2004.gada
decembrī docētājas I.Druvas-Druvaskalnes vadībā 2.kursa studenti veica pētījumu Valmieras pilsētas
skolās par 10.-12.klašu skolēnu ceļošanas paradumiem. 2005.gada pavasara semestrī docētāja I.Ābola
vadībā 2.kursa studenti veica tūrisma firmas”Impro ceļojumi” klientu anketu apstrādi u.c.

5. STUDIJU PROGRAMMAS KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS.

5.1.Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas administrēšana.
Visas  svarīgākās  TOV  studiju  programmas  sastāvdaļas  tiek  realizētas  saskaņā  ar  ViA

izstrādātajiem un Senāta apstiprinātajiem nolikumiem.
• Stratēģisko kontroli par TOV programmu īsteno ViA Senāts;



• TOV studiju programmas vadību organizē un realizē Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa.
TOV nodaļas darbību nosaka TOV nodaļas nolikums. 

•  Sakarā  ar  administratīvā darba  palielināšanos  no  2004.gada  septembra  TOV nodaļā  strādā
laborante Lilita Platone, no 2005.gada janvāra par TOV nodaļas vadītāju tika ievēlēts I.Ābols,
bet par TOV studiju programmas direktori I.Druva-Druvaskalne (TOV kopsapulces lēmums nr.
43/3. , 43/4. 2004.g.14.decembrī.)

• TOV nodaļas kopsapulci veido vēlētie TOV nodaļas pasniedzēji.
• TOV nodaļas vadības tikšanās ar studentiem.
• Pārstāvniecība  ViA nodaļu vadītāju sanāksmēs un administrācijas sēdēs.
• Izmaiņas  TOV  studiju  programmā,  kā  arī  studiju  plānā  var  ierosināt  gan  studenti,  gan

pasniedzēji,  tās  izskata  TOV nodaļas  kopsapulcē  (notiek  ne  retāk  kā  reizi  mēnesī),  bet  to
apstiprina Vidzemes augstskolas Senāts. 

• Informācijas aprite ar nepilna laika studentiem par aktuālo TOV nodaļā, galvenokārt, notiek ar
e-pasta starpniecību, kā arī reizi semestrī – tikšanās laikā ar TOV nodaļas vadību.

• Prakses  uzņēmumā  darba  vērtējumu studentam veic  prakses  devēji  prakses  uzņēmumos  un
organizācijās.

• Detalizētu studiju kursa aprakstu izstrāde
• Studiju kursu u.c. aptauju veikšana. 

5.2.Studiju programmas attīstības plāns.
ViA Senāts ir apstiprinājis stratēģiskos attīstības virzienus TOV nodaļai, kas veicina arī TOV

studiju  programmas  attīstību. 2005.gada  pavasarī  TOV  nodaļas  docētāji  piedalījās  ViA  stratēģijas
izstrādē  ar  konkrētiem priekšlikumiem  apakšprogrammās.  TOV  nodaļa  katru  gadu  pārskata  savus
īstermiņa un ilgtermiņa plānus (skatīt pielikumā nr.10). Galvenie TOV programmas attīstības jautājumi
saistās ar  programmas pilnīgu atbilstību darba tirgus mainīgajām prasībām un Latvijas valsts interesēm
tūrisma nozares  nodošināšanā ar speciālistiem, pilnveidojot  un aktualizējot   programmas saturu un
struktūru,jaunu  specializācijas  bloku  veidošanu  (tūrisma  aģentūru  un  tūroperatoru  darbinieks  u.c.),
esošo kursu kvalitātes pilnveidi (mācību metodes, kursa satura pilnveide, studiju kursu integrācija un
savstarpēja saskaņošana starppriekšmetu aspektā, studiju kursu aprakstu pilnveide, mācību materiālu
pielāgošana e-vides vajadzībām), pētniecisko darbu kvalitāti, starptautiskās sadarbības paplašināšanās.
Taču pamatstratēģija netiek mainīta:

1. Piedāvāt principiāli atšķirīgu, praktiski ievirzītu augstāko izglītību tūrismā Latvijā, kas balstīta uz
zināšanām un prasmēm izmantot tūrisma resursus novadu attīstībā;

2. Attīstīt sadarbību ne tikai ar ārvalstu, bet arī ar Latvijas augstskolām.
3. Veidoties par konkurētspējīgu akadēmisko centru Baltijā.
4. Izveidot  profesionālu  tūrisma  maģistratūras  programmu  (programmas  realizācija  ir  uzsākta

2004.gada  rudenī,  2005.g.rudenī  plānota  programmas  akreditācija).(TOV  attīstības  mērķi  un
pasākumu plāns 2001. –2006.gadam.)

6. STUDENTU ZINĀŠANU KONTROLES FORMAS UN VĒRTĒŠANAS SISTĒMA.

6.1.Studentu zināšanu un prasmju vērtēšana.

Zināšanu pārbaudes formas ir mutiskas un rakstveida, zināšanu novērtēšanai tiek lietota desmit
ballu  sistēma  (Ministru  kabineta  noteikumi  Nr.  481  20.  12.  2001.).  Katrā  kursā  ir  izstrādāti  savi
vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā students
kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu/ieskaiti. 

TOV  programmā  nav  paredzētas  sesijas,  students  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 studenta darbiem katrā kursā (skatīt pielikumā nr. 7., 22. tabulu). Vērtēšanas sistēma ir
katra  kursa izvērstā kursa apraksta sastāvdaļa, kuru docētājs  studentam izsniedz pirmās nodarbības
laikā. Eksāmena vērtējums, kā arī gala vērtējums, kurš ierakstīts pārbaudījuma protokolā, docētājam
Studiju daļā jānodod 3 nedēļas pēc eksāmena dienas. 
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Studentu sekmju rezultāti tiek apkopoti un tiek analizēti TOV nodaļas kopsapulcēs vismaz reizi
semestrī. Sekmju rezultāti tiek ņemti vērā pie studentu rotācijas budžeta vietās, studentu mobilitātes
programmu kandidātu atlasē.

6.2. Gada projektu un diplomprojektu vērtēšana.
2004./2005.ak.g.  saskaņā  ar  LR  MK  noteikumiem  Nr.481  “Noteikumi  par  otrā  līmeņa

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" Valsts pārbaudījumu (diplomdarbu) aizstāvēšanas
komisijā  jau ceturto  gadu piedalījās  4  tūrisma nozares  profesionāļi:  U.Vītoliņs  (Tūrisma Attīstības
valsts  aģentūras  direktors),  M.Malcenieks  (Vidzemes  Vēstures  un  tūrisma  centra  vadītājs),
I.Klapenkovs (“Inspiration Riga" izpilddirektors), A.Mackevičs (Eiropas Reģionālais tūrisma institūta
vadītājs),  D.Vinklere  (Salacgrīvas  TIC vadītāja,  LTICA vadītāja),  kuri  atzinīgi  vērtē  TOV nodaļas
studentu diplomdarbus, kā arī diplomdarbu aizstāvēšanas organizāciju. 

Diplomprojekta galīgo vērtējumu sastāda: komisijas vērtējums -50%, recenzenta vērtējums -30
%, darba vadītāja vērtējums -20%. 2004./2005.ak.g. tika izstrādāti 17 diplomdarbi, no kuriem 1 darbs
saņēma novērtējumu 10- balles, 3 darbi -9 balles, 7 darbi -8 balles, 3 darbi -7 balles, 2 darbi -6 balles, 1
darbs  -5  balles.  Kopumā  diplomdarbi,  kuri  novērtēti  no  7-10  ballēm  sastāda  83  %  no  kopējā
diplomdarbu skaita. Gada projektu un diplomdarbu 2004./2005.ak.g. izstrādātās tēmas skatīt pielikumā
nr.4. 13.-16.tabulas.

Gada projekti arī ir publiski jāaizstāv, to vērtē darba vadītājs, recenzenti un komisija, vismaz 3
pasniedzēju sastāvā. Gada projektu vērtēšanai ir izstrādāta līdzīga vērtēšanas shēma kā diplomdarbam.

Lielākā daļa gada projektu 2004./2005.ak. gadā tika vērtēti kā labi un ļoti labi: 7 balles (32.5 %
darbu), 8 balles (33.8 %), 9 balles (11.7 %). Savukārt diplomdarbu vērtējumi bijuši  vēl augstāki: 8
balles (41 % darbu), 9 balles (18 %), 10 balles (5.5 %).

Ja gada projektu vērtējumus salīdzinām pilna un nepilna laika studentiem, varam secināt, ka
darbu  kvalitātes  novērtējums  ir  līdzvērtīgs  neatkarīgi  no  studiju  formas,  piemēram,  nepilna  laika
studijās vērtējumi augstāk par 7 ballēm sastāda 75% no gada projektu kopskaita, pilna laika studijās -78
%.  

7. STUDENTI

7.1. Studentu  skaita izmaiņas TOV programmā 2004./2005.ak.gadā.

2004./2005.ak.g. TOV programmu apguva 370 studenti, no kuriem 147 pilna laika, 223 nepilna laika
studijās.

Kurss Pilna laika studenti Nepilna laika studenti
1.kurss 60 66
2.kurss 32 65
3.kurss 30 40
4.kurss 25 25
5.kurss - 27

147 223
3.tabula. Studējošo skaits  TOV nodaļā (uz 01.10.2005)

Studentu dzimumstruktūra:
- pilna laika studijās: 79 % - sievietes, 21 % - vīriešu, 
- nepilna laika studijās: 84.7 % - sievietes, 15.3 % - vīriešu.

7.2.Imatrikulācijas noteikumi.
2005.gadā  TOV studiju  programmā  pilna  laika  studijās  pirmoreiz  tika  imatrikulēts  divreiz

lielāks  studentu skaits  kā visus  iepriekšējos  gadus -60 studenti.  2005.gadā pilna laika studijās  tika
uzņemti 60 studenti: par budžeta līdzekļiem tika uzņemti 15 studenti, par maksu- 45 studenti. 

Vidzemes augstskola bez konkursa par budžeta līdzekļiem Tūrisma organizācijas un vadības
programmā pilna laika studijās uzņem "Junior Achievement - Latvija" organizētā konkursa "2004.gada
labākais  skolēns  ekonomikā"  uzvarētāju.  Bez  konkursa  par  budžeta  līdzekļiem  uzņem  Latvijas
Republikas un starptautisko olimpiāžu 1. - 3.vietu ieguvējus sekojošās olimpiādēs: biznesa ekonomikas



pamatu,  vides  projektu  un  ģeogrāfijas.  No  2005.gada  TOV  studiju  programmā  bez  konkursa  par
budžeta līdzekļiem uzņem arī E.Birznieka Jauno Ģeogrāfu skolas 1.-3.vietas ieguvējus kopvērtējumā. 

Uzsākot studijas nepilna laika formā, nav jākārto iestājpārbaudījumi, ir dokumentu konkurss,
intervijas. Studentu ieskaitīšana TOV programmā notiek, pretendentiem iesniedzot vidējās izglītības
apliecinošu dokumentu, kā arī noslēdzot studiju līgumu. 2005.gadā studijas nepilna laika studiju formā
uzsāka 66 studenti.

7.3. 2005.gada imatrikulēto pilna laika studentu rezultāti.
2005. gadā reflektantiem stājoties Tūrisma organizācijas un vadības nodaļā, tika ņemti vērā šādi

rezultāti: centralizētā eksāmena rezultāts angļu valodā (30%), centralizētā eksāmena rezultāts latviešu
valodā un literatūrā (20%), vidējā  atzīme atestātā (15%), vidējā atzīme algebrā,  ģeogrāfijā,  biznesa
ekonomiskajos pamatos un vēsturē (30%) un Latvijas Republikas skolēnu zinātnisko darbu konkursu
sasniegumi  (1.-3.  vieta)  (5%).  (pielikumā nr.9.,  22.tabulā -angļu valodas  centralizētā  eksāmena un
atestāta vidējo atzīmju rādītāji).

Par TOV programmas popularitāti liecina arī noturīgais konkurss pilna laika studijās uz vienu
studiju vietu par budžeta līdzekļiem vidēji - 12 reflektanti uz vietu, 2005. gadā konkurss salīdzinoši ar
2004.gadu ( 21 reflektants uz vienu vietu) ir  samazinājies -13 reflektanti  uz vienu budžeta vietu (tas
izskaidrojams ar budžeta vietu skaitu attiecīgajā gadā: 2004.gadā TOV programmā bija 9 vietas, 2005.gadā
-15 vietas). (pielikums nr. 9., 21. tabula)
 TOV  pilna  laika  studijās  ir  viens  no  mazākajiem  studentu  atbirumiem  gada  laikā  ViA
2004./2005.studiju  gadā  pilna  laika  studijās  tika  eksmatrikulēti  4  studenti.  Nepilna  laika  studijās
2004.gada rudens semestrī un 2005. gada pavasara semestrī  tika eksmatrikulēti 52 studenti, kuri nebija
nokārtojuši akadēmiskās saistības. Studējošo skaita būtiskas izmaiņas ViA TOV programmā pilna laika
studijās tuvākajā nākotnē nav paredzētas.

7.4. Absolventi.
2000.gadā - 19 studenti
2001.gadā – 24 studenti
2002.gadā – 18 studenti
2003.gadā – 20 studenti
2004.gadā – 24 studenti
2005.gadā – 22 studenti

 2005.gada pavasara semestrī TOV nodaļā praksē strādāja KSA nodaļas studente, kura izveidoja
absolventu datu bāzi. Ar daudziem TOV programmas absolventiem saikne saglabājas kā ar potenciālajiem
prakšu  vietu  nodrošinātājiem,  kā  arī  regulāri  uzturot  profesionālus  kontaktus,  kas  nodrošina  aktuālu
informāciju  tūrismā.  Vairāki  absolventi  piedalās  Karjeras  dienu  pasākumos,  kā  arī  apmeklē  ViA
tradicionālos pasākumus.

7.5. Studentu līdzdalība studiju procesa veicināšanā.
 
Par dažādām norisēm TOV nodaļā studenti tiek informēti informatīvajās sanāksmēs, kā arī ar e-

pasta starpniecību. TOV studentu dalība ViA valdē, kā arī citās ViA institūcijās ir nepietiekoša. 
Savu artavu studiju procesa veicināšanā dod studenti, piedaloties  aptaujās par studiju

kursu novērtējumu. 2004./2005.ak.g. TOV nodaļa mainīja anketas formu un izvirzīja uzdevumu aptaujāt
visus studiju kursus. Izvirzītais mērķis apjoma ziņā tika sasniegts pilnībā  un  ir apkopoti rezultāti par 58
TOV programmas A un B daļas kursiem, kā arī daļa C daļas kursu.  Anketās ir iekļauti jautājumi par
kursa  tēmām  un  to  atbilstību  attiecīgajam  kursam,  iegūto  zināšanu  un  prasmju  noderība,  lekciju,
praktisko  darbu  un  patstāvīgā  darba  nozīmes  novērtējums,  iespējas  konsultēties  ar  pasniedzēju,
tehniskā nodrošinājuma vērtējums un iespēja brīvā formā veidot savus ieteikumus kursa uzlabošanai.
Anketā par docētāja darbu studenti izvērtē docētāju no profesionālās kompetences viedokļa, prasmes
izraisīt interesi par mācību kursu, spēju sasaistīt teoriju ar praksi, darba organizācijas prasmi, attieksmi
pret studentiem un citas.  Anketas ļauj  izvērtēt  studentu vērtējumu par kursu,  tā saturu un docētāja
sadarbību ar studentiem. Atvērtie jautājumi ļauj studentiem izteikt ierosinājumus, norādīt uz studiju
kursa docēšanas stiprajām un vājajām vietām, kam pievērst papildus uzmanību. 
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2004./2005.studiju gadā tika veikta anketēšana  pilna laika studijās par 28 kursiem (salīdzinoši
2003./2004. tika aptaujāti 15 kursi) un nepilna laika studijās par 30 kursiem (2003./2004.-10 kursi),
skatīt pielikumu nr.7, 23.tabulu. 

Tomēr aptaujas kvalitātes ziņā  (aptaujā piedalījušos studentu skaits attiecībā pret kopējo studentu
skaitu kursā) vēl joprojām neapmierina (nepilna laika aptaujās gandrīz puse jeb 47 % no aptaujātajiem
kursiem aptaujā piedalījušos studentu skaits ir mazāks par 50 %, kas nedod objektīvu kursa novērtējumu).
Lai gan pilna laika visos studiju kursos aptaujas dalībnieku skaits pārsniedza 50 % no kopējā studentu
skaita kursā, tomēr jāpārskata aptaujas organizēšanas process, īpaši nepilna laika studijās,  kā arī jārosina
studentus  apzinīgāk  novērtēt  anketēšanas  nozīmi,  jo  TOV  nodaļas  docētāji  šīs  aptaujas  uzskata  par
nozīmīgu sava darba novērtējumu,  kas palīdz un veicina katru gadu uzlabot  kursa saturu un studiju
metodes. Ņemot vērā studentu novērtējumu 2003./2004.ak.g. tika mainīts docētājs kursā “Cilvēkresursu
vadībā”,  savukārt,  ņemot  vērā  2004./2005  ak.g.  aptauju  mainīts  docētājs  kursā  “Uzņēmējdarbības
tiesības”, “Datorzinības”. Kursā “Tūrisma statistika un metodoloģija” pārstrukturēts kursa saturs.

 Akadēmiskā  personāla  darbības  un  kursu  novērtējuma  anketu  apkopojumu  skatīt  nodaļā
Akadēmiskais personāls.

Katru  gadu  rudenī  tiek  veikta  2.kursa  aptauja  par   pirmā  studiju  gada
novērtējumu.  2005.gada spetembrī tika aptaujāti  25 studenti  2.kursa  studenti  jeb 83 % no kopējā
kursa studentu skaita par pirmā studiju gada novērtējumu. Vairums studentu kā pozitīvos momentus
pirmajā studiju gadā novērtējuši:  labos sadzīves apstākļus (48 %), atsaucīga administrācija (48 %),
atzinīgi novērtēti kursi “Ievads uzņēmējdarbībā” (M.Siņicins), iespēju apgūt angļu (G.Viļumsone) un
franču  valodu  (B.Pāvule)  specialitātē,   kurss  Viesmīlība  (J.Balodis),  docētāju  atsaucīgumu  un
konsultāciju  pieejamību,  profesionāli  vadīti  kursi,  prezentāciju  pieejamību  e-vidē,  labu  bibliotēkas
nodrošinājumu ar tūrisma literatūru, dažādu nodarbību formu izmantošana (piemēram, kursa ietvaros
iepazīšanos  ar  tūrisma  uzņēmumiem,  mācību  prakses  ekskursijas  izdošanās),  patstāvīgo  darbu
lietderība. Kā negatīvu studenti minējuši: neapmierinātību ar kursu “Ievads uzņēmējdarbības tiesībās”
(R.Alberga), likstas ar Internet pieslēgumu Ausekļa ielas dienesta viesnīcā, nepamierinātība ar Open
Office programmu, daudz jāizmanto datori, par daudz teorijas kursos, , uzraiz pirmajā kursā ļoti daudz
patstāvīgo darbu, kafejnīcas trūkums ViA.  Aptaujā studenti izteica arī ierosinājumus: veidot ViA deju
kolektīvu, organizēt volejbola nodarbības kā C daļas kursu, attiecībā uz studiju darbu studenti rosina
docētājus neakcentēt tikai sava kursa svarīgumu. Ņemot vērā studentu aptaujas rezultātus, liela daļa
priekšlikumu tiek izmantoti, lai uzlabotu studiju programmas saturu, kā arī  studiju administrēšanas
procesu.  Pateicoties  iepriekšējo  gadu  aptaujām,  2004./2005.ak.g.  tika  ieviestas  prakse  viesmīlības
sevisā un rezervēšanas sistēmā, docētāji, ņem vērā studentu ieteikumus, plānojot kursu nodarbības.

8. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

8.1. Akadēmiskā personāla raksturojums.

TOV nodaļas  pamatvērtība ir augsti kvalificēts, kompetents, progresīvs akadēmiskais personāls
un  profesionāli  administratīvie  darbinieki.  TOV programmas  ietvaros  2004./2005.ak.g.  pamatdarbā
strādāja 9 TOV nodaļas docētāji. Diviem docētājiem ir doktora grāds (Dr.art) un septiņiem maģistra
grādi. Trīs docētāji studē doktorantūrā. TOV programmas nozares obligāto kursu vadīšanā piesaistīti
pasniedzēji  -tūrisma nozares profesionāļi (A.Mackevičs, J.Balodis),  kā arī ViA Biznesa vadības - 3
docētāji  (3  pamatdarbā),  Informācijas  tehnoloģiju  nodaļas  -2  docētāji  (pamatdarbā),  kā  arī  no
Svešvalodu  katedras  -  6  docētāji  (5  pamatdarbā,  1  viesdocētājs).  (akadēmiskā  personāla  saraksts
pielikumā nr.3., 12.tabulā).

No  TOV studiju  programmā iesaistītā  akadēmiskā  personāla  18  docētājiem,  14  docētāji  ir
pamatdarbā strādājošie (78 %). Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla attiecība pret pilna
laika studējošo skaitu 2004./2005.ak.g. bija 1:6, bet  nepilna laika attiecība salīdzinoši ar 2003. un
2004.ak.g. ir pieaugusi un 2004.ak.g.rudens semestrī sastādīja  1: 9, bet 2005.gada pavasara semestrī 1:
12 
 Kopumā TOV nodaļā 2004./2005.studiju gadā bija sekojošas štata vietas: 2 asociētie profesori,
4 docenti, 4 lektori. 2004./2005.studiju gadā  TOV nodaļā strādāja: 1 asociētais profesors,  4 docenti, 4
lektori.  Akadēmiskā  personāla  darbību  nosaka  TOV nodaļas  nolikums,  darba  līgums.  Akadēmiskā
personāla darba samaksu reglamentē Atalgojuma nolikums.



TOV studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla dzimumstruktūra un vecumstruktūra:
TOV studiju programmas A un B daļā  iesaistīto docētāju vidējais vecums ir 41 gads:

• 59 % - sievietes, kuru vidējais vecums  41 gads; 
• 41 % -vīriešu, kuru vidējais vecums  41 gads. 

8.2. Akadēmiskā personāla un kursu novērtējums (pēc studentu anketēšanas rezultātiem).

Salīdzinoši  ar  trīs  iepriekšējiem  gadiem,  2004./2005.ak.g.studentu  aptaujas  ir  bijušas
produktīvākas skaita ziņā, bet kvalitātes ziņā vēl jāstrādā pie aptaujas organizācijas. Apkopoti rezultāti
par  58 TOV programmas A un B daļas kursiem, kā arī daļa C daļas kursu,  pilna laika studijās par 28
kursiem un  nepilna  laika  studijās  par  30  kursiem.  Kursu  docētāji  saņem no  Studiju  daļas  anketu
apkopojumus, kā arī visu kursu aptaujas ir pieejamas TOV nodaļā pie laborantes. 

Pilna laika studijās lielākā daļa (61 %) 2004./2005.ak.g. aptaujāto kursu vērtēti vērtējuma skalā
no 5.8 līdz 5.1, kas vērtējams kā labi, 15 % vērtēti augstāk par 6 (ļoti labi),  bet zemāk par  vērtējumu 5
tika novērtēti 24 % kursu. 
 Nepilna  laika  studijās  gandrīz  puse  jeb  47  % no  aptaujātajiem kursiem aptaujā  piedalījušos
studentu skaits ir mazāks par 50 %, kas nedod objektīvu kursa novērtējumu. Tomēr tajos kursos, kuros
piedalījās vairāk kā puse jeb 50 % no kursa studentiem,  kursi lielākoties tika vērtēti kā labi (vērtējums virs
5 - 47%), ļoti labi (vērtējums virs 6- 40 %), bet zemāk par  vērtējumu 5 tika novērtēti 13 % kursu. 
Vērtējumu skala: 1-negatīvi, 2-vāji, 3-puslīdz, 4-viduvēji, 5-labi, 6-ļoti labi, 7-izcili   (skatīt pielikumā
nr. 7, 23.tabula)

8.3. Akadēmiskā personāla radošais un zinātniski pētnieciskais darbs
Zinātniski  pētniecisko  darbu  veic  visi  Tūrisma organizācijas  un vadības  nodaļā  pamatdarbā

strādājošie mācībspēki, iesaistot arī studentus. 

TOV nodaļas pasniedzēju kvalifikācijas celšanu sekmē:
aktīva dalība zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī zinātniskās publikācijas: 

• pamatdarbā  esošie  docētāji  2004./2005.studiju  gadā   piedalījušies  katrs  vismaz  1-2
konferencēs, kurās ir publicēti arī zinātniskie raksti (skatīt pielikumu nr. 9, 26.tabulu)

• Promocijas  darbu  izstrāde:  ”Latvijas  reģionālās  attīstības  stratēģijas  veidošana”  Latvijas
Lauksaimniecības  universitātē  (A.Šļara),  “Lauku  tūrisms  kā  līdzeklis  lauku  teritoriju
ilgtspējīgai  attīstībai”  Latvijas  Universitātē   (I.Druva-Druvaskalne),  „Brīvdienu  ceļi  kā
vienots  objekts  tūrisma  mārketinga  un  VIA  Hanseatica  attīstība  Baltijas  reģionā.”
Greisfeldas Universitāte Vācijā (A.Klepers)

  sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Latvijas augstskolām:
• Biznesa augstskola" Turība" (visu gadu)
• Liepājas Pedagoģijas akadēmija (K.Barona programma)

docētāju līdzdarbošanās dažādu projektu izstrādēs: 
• 2004.gada  aprīlis-  oktobris   projekts  "Gaujienas  un  Virešu  pagasta  tūrisma  stratēģijas

izstrāde” (A.Šļara un TOV studenti).
• 2002.gada  novembris-2004.gada  novembris  VIA  TOV  nodaļa  kā  projekta  partneris

asociācijas "Lauku ceļotājs" PHARE projektā" Kvalitātes kritēriju ieviešana lauku tūrismā"
(I.Grīnfelde, A.Šļara).

• 2005.gada aprīlis –oktobris ESF 3.2.4. apakšaktivitāte “Tālāk izglītības iespējas ekonomikai
svarīgās nozarēs”  Kultūras tūrisma apmācības programmas izveide (J.Kalnačs). 

• 2004.gada  novembris  -2005.gada  februāris  projekts  “Baltijas  kultūrvide:  Tirgus  izpēte
kultūras tūrisma produktiem Latvijā un jaunu kultūras produktu  izveide Latvijā un Lietuvā”
Phare 2002.gada „Baltijas jūras sadarbības programma Latvijā”. (J.Kalnačs)

• 2005-2006 LV/04/B/F/PP-172.000  Kompetences tīkls mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju,
telekomunikāciju un elektronikas (ICTE) ieviešanai profesionālajās mācību programmās
Sociālo Sistēmu Imitāciju Modelēšanā un Pētniecībā [SocSimNet] (ES Leonardo da Vinči)
(A.Šļara)
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• 2004-2008 Integrēta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta monitoringa sistēmas struktūras
izstrāde UNDP/GEF projekts Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Ziemeļvidzemes
Biosfēras rezervātā (A.Šļara -sociāli ekonomisko jautājumu eksperte, I.Druva-Druvaskalne –
projekta vadības grupas locekle).

• priekšdarbi dalībai EURO/SPACE  organizācijā ( G.Viļumsone, I.Grīnfelde).
• 2005.gada aprīlis –oktobris VAA Phare „Trīs stīgas Vidzemē” izglītības projekts „Tūrisma

sektoru uzņēmēju, pašvaldību tūrisma speciālistu un tūrisma informācijas darbinieku
apmācība” (projekta koordinators I.Ābols, iesaistīti kursu lasīšanā visi TOV vēlētie docētāji,
kā arī docētāji no citām ViA nodaļām).

• 2005.gada maijs-septembris LVAF projekts GNP „Pētijums par tūrisma ietekmi uz vidi
Gaujas NP tūristu apmetnēs un metodika tās noteikšanai un novērtēšanai” (J.Smaļinskis).

• 2004.gada  septembris  –  decembris  LR  Ekonomikas  ministrija  „Pētījums  par  Tūristu
autostāvvietu izveides iespējas uz valsts galvenajiem autoceļiem” (J.Smaļinskis).

• 2004.g.oktobris-2008.gada  jūnijs  LIFE-Nature  „Latvijas  palieņu  pļavu  atjaunošana”
(A.Klepers -sabiedrisko attiecību speciālists).

• 2004 g. novembris -2005.g.jūnijs Baltijas studiju 6. konferences  “Evolūcija un revolūcija
Baltijas valstu ceļš Eiropā” sagatavošana (J.Kalnacš -darba grupas dalībnieks).

Lielākā daļa docētāju ir  iesaistīti  dažādu iestāžu  zinātniski  pētnieciskajās  un projektu darba
grupās,  piemēram,  izstrādā  reģionālos  un  lokālos  tūrisma  attīstības  plānus  un  projektus  (A.Šļara),
piesaistīti dažādu projektu izstrādē, aktīvā tūrisma maršrutu izstrādē (I.Grīnfelde),  kultūrvēstures un
tūrisma attīstības pētniecībā (J.Kalnačs), lauku tūrisma un vides problēmu aktualizēšana, iesaistīšanās
tūrisma  ceļvežu  izveidē  (J.Smaļinskis),  skolotāju  tālākizglītības  kursu  programmas  sagatavošana
sadarbībā  ar  Tālālizglītības  nodaļas  koordinatori  G.Matveju  (koordinatore  no  TOV  nodaļas
programmai  skolotājiem  „Ģeogrāfija”  I.Druva-Druvaskalne,  koordinators  programmai  „Ekonomika
„ M.Siņicins).

citu zināšanu kvalifikācijas celšanā un apguvē:
• dalība  dažādos  semināros,  arī  ārvalstīs  -  kopumā TOV docētāji  2004./2005.studiju  gadā

piedalījušies 27 semināros
stažējušies ārvalstīs:

• A.Šļara 2005.gada jūnijā –jūlijā dalība 18. Eiropas reģionālo zinātņu asociācijas organizētajā
vasaras institūtā (Advanced Studies) Polijā, Lodza, Krakova. 

• M.Siņicins, I.Sakne  2004. oktobrī seminārā par tūrisma attīstības iespējām Eiropā Pērnavā,
Igaunijā.

• A.Klepers 2005.g.martā Internationale Tourismus-Börse – ITB, semināra nosaukums: Travel
2010 — Trends des Reisens in der Zukunft. (Ceļošana 2010 – ceļojumu attīstības tendencies
nākotnē)Berlīnē Vācijā. 

iesaistījušies metodisko materiālu izstrādē (kompendiju un elektronisko materiālu izveide). 
• lielākajai daļai docētāju ir izstrādāti mācību materiāli gan kompendiju veidā, gan izdales vai

elektronisko līdzekļu veidā.
kursu un semināru vadīšana:

• Sadarbībā ar VAA aģentūru projekta”Trīs stīgas Vidzemē” kursu vadīšana 2005.g.maijs-
jūnijs, septembris –oktobris ”Tūrisma sektoru uzņēmēju, pašvaldību tūrisma speciālistu un
tūrisma informācijas darbinieku apmācība” (visi TOV nodaļas docētāji)

• Kurss viesmīlībā Vidzemes policistiem 2004.g.septembris ( vieslektors J.Balodis)
• Ekonomikas skolotāju tālākizglītības kursu vadīšana  (M.Siņicins) 
• Nodarbību vadīšana Junior Achievement Latvia organizētajos kursos ekonomikas

skolotājiem. (M.Siņicins)
• Skolēnu pētniecisko darbu lasījumu organizēšana ekonomikā Valmieras rajonā un

republikā.(M.Siņicins).



publikācijas (grāmatas, brošūras, periodika):
J.Kalnačs:

• autors  grāmatai  “  Tēlotājas  mākslas  dzīve  nacistiskās  Vācijas  okupētajā  Latvijā  (1941-1945)”,
Neputns, 2005.

• Teksta autors ceļvedim “Valmiera”, Jumava, 2005.
• Raksti  “Baznīcas  un  mācītāji”,  “Pilsētas  ielas  un  celtnes”,  “Pieminekļi  un skulptūras”  grāmatā

“Valmiera domā un rada” , Valmieras pilsētas dome, Valmieras novadpētnieības muzejs 2005.
M.Siņicins:

•  autors  mācību  grāmatai  Biznesa  ekonomiskie  pamati  10.  –  12.  klasei  Eksperimentāla  mācību
grāmata, papildināts izdevums, RaKa, 2005.

•  līdzautors eksperimentālai mācību grāmatai „Politika un tiesības”2. daļa, RaKa, 2005, 
A.Šļara:

• līdzautore – eksperte  2004/05. gada izdevuma “Latvija. Pārskats par tautas attīstību” ,  Vidzemes
plānošanas reģiona atvēruma izstrāde. 
J.Smaļinskis:

• līdzautors  „Latvijas  ceļvedis”.  Karšu  izdevniecība  ‘’Jāņa  sēta’’.  Teksta  autori:  K.  Blekte,  J.
Smaļinskis, M. Vimba. Rīga, 2004.

• Teksta autors „Latvija”, Jumava, 2005. 
• Teksta, foto  autors Netradicionālais  tūrisma ceļvedis ‘’Lauku labumi’’. Latvijas Lauku tūrisma

asociācija ‘’Lauku ceļotājs’’. Ideja: A.Ziemele, Rīga, 2004. Otrais, papildinātais izdevums.
• Teksta,  foto   līdzautors  Tūrisma  ceļvedis  ‘’Aktīvā  atpūta’’.  Latvijas  Lauku  tūrisma  asociācija

‘’Lauku ceļotājs’’. Rīga, 2004.
• 9 elektroniskās publikācijas portālā http:// tvnet.lv/zalazeme

A.Klepers:
• Līdzautors „Latvian Tourism Investment Guide 2005 (Latvijas tūrisma investīciju ceļvedis 2005)”,

LR Ekonomikas Ministrija sadarbībā ar TAVA.

dalība VIA struktūrās un institūcijās:
• ViA Senātā 2004./2005.studiju gadā TOV nodaļu pārstāvēja 2 docētāji: I.Ābols (Studiju un

zinātņu komisijas priekšsēdētājs), J.Kalnačs (Finanšu un budžeta komisijas loceklis). 
• I.Ābols ir Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks.
• A.Šļara 2004./2005.studiju gadā pārstāvēja TOV nodaļu stipendiju un kredītu piešķiršanas

komisijā. 
• J.Kalnačs 2004./2005.gadā darbojās kā Socrates/Erasmus TOV nodaļas koordinators.
• I.Druva-Druvaskalne  2004./2005.gadā  darbojās  kā  starptautiskās  tūrisma  izglītības

asociācijas ATLAS  koordinatore.

9. MATERIĀLI TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS, FINANSĒŠANAS AVOTI

9.1. TOV studiju finansējums.
ViA ir neliela augstskola, tāpēc netiek atsevišķi katrai studiju programmai izdalīti materiāli tehniskā
bāze un finansu līdzekļi .

Studiju forma Budžeta studenti Dotācija (Ls) gadā
uz 1 budžeta

studentu

Maksas studenti Maksa (Ls) 1
studentam gadā

Pilna laika
studijas

55 635.95 97 610*

Nepilna laika
studijas

- - 223 445*

4.tabula. Studiju finansējums TOV studiju programmā 2004./2005.studiju gadā.

Studiju maksa: Pilna laika studijās 1. kursam studiju maksa ir 620 Ls, 2.- 4. kursam – 600 Ls gadā.
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Nepilna laika studijās 1. kursam studiju maksa ir 500 Ls, ja maksā pa semestriem, vai 450, ja maksā
visu studiju maksu uzreiz, 2. – 5. kursam studiju maksa ir 440 Ls, ja maksā pa semestriem, vai 390 Ls,
ja maksā visu studiju maksu uzreiz.

9.2. Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums.

Veiksmīgāku apmācību programmu apguve tiek sekmēta ar modernu materiāli - tehnisko bāzi
un plašu metodisko materiālu klāstu.

Studentu rīcībā ViA ir 86 datori, visi ar Internet pieeju, arī visās dienesta viesnīcās  ir pieejams
Internet,  kurus  izmanto  arī  TOV studiju  programmas  studenti.  Datoros  ir  pieejamas  Open Office,
Microsoft  Word,  Acrobat  Reader  u.c.  datorprogrammas.  Datorzinību  un  Tūrisma  statistikas  un
metodoloģijas kursi notiek Tērbatas ielā 10, kur ir pieejama SPSS datu apstrādes programma.

Cēsu ielā 4, kur lielākoties strādā TOV nodaļas docētāji,  katrā auditorijā ir kodoskops. 1., 3. un
4. aud.ir stacionārie multimediju videoprojektori, kā arī ir 1 pārnēsājamais multimediju projektors un
dators. Ir pieejams videomagnetafons, TV un DVD.

TOV nodaļas pasniedzēju rīcībā pasniedzēju telpā Cēsu ielā 4 ir 5 datori,  printeris. Nodaļas
rīcībā ir arī diapozitīvu projektors un skeneris.

  
9.3. Bibliotēkas resursi.

ViA  bibliotēka  ir  Valmieras  integrētās  bibliotēkas  sastāvdaļa  un  atrodas  vienās  telpās  ar
Valmieras bibliotēkas mācību un uzziņu lasītavu, Valmieras angļu valodas mācību centra bibliotēku,
EUROPE DIRECT informācijas punktu. Šāds sadarbības modelis ļauj racionālāk koncentrēt līdzekļus
jaunu  informācijas  nesēju  iegādei.  Zinātniskā,  mācību,  mācību  metodiskā  un  uzziņu  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 saņemti dāvinājumu kārtībā. 2005. gada pavasarī  ViA bibliotēka tika akreditēta un
ieguva vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. 

Mācībspēki kopā ar bibliotēkas vadītāju komplektē jaunāko literatūru. Mācību un metodiskie
materiāli TOV studentiem tiek iepirkti gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. 2003.gadā pateicoties bibliotēkas
un  TOV  nodaļas  sadarbībai,  Pasaules  Tūrisma  organizācija  (PTO)  piešķīra  ViA  bibliotēkai  PTO
depozītbibliotēkas  statusu,  kas  ļauj  saņemt  tūrisma  nozares  jaunākās  grāmatas.  Par  jaunumiem
bibliotēkā mācībspēki un studenti vienmēr tiek informēti ar e-pasta starpniecību.

Nodrošinājums  ar  studiju  literatūru  ir  apmierinošs  -  uz  pieciem  studentiem  ir  viena  kursa
grāmata. Studiju plāni gan pilna laika, gan nepilna laika studijās tiek strukturēti  tā,  lai  kurss abām
studiju formām nenotiktu vienlaicīgi  vienā semestrī, kas optimizē kursa grāmatu izmantošanu (lai gan
veicot  izmaiņas  studiju plānos daži kursi  tomēr 2004./2005.ak.g.notika abām studiju formām vienā
semestrī). Līdz ar studentu skaita pieaugumu gan pilna, gan nepilna laika studijās, jāiepērk vairāk skaita
ziņā un jāatjauno novecojušās  kursa grāmatas. Lielākā daļa pasniedzēju bez kursa grāmatām kursos ir
izveidojuši kopētos kompendijus, kurus katru gadu pārskata un atjauno.Tomēr nākotnē plānots vairāk
izmantot e-vidi dažādu materiālu ievietošanai e-vidē, kas varētu aizvietot kopētos materiālus.

Kopējais  Vidzemes  augstskolas  bibliotēkas krājums ir  15290  vienības  (9154  nosaukumi,
neskaitot elektroniskos abonētos resursus un presi), no kuriem 61% ir angļu valodā. 734 nosaukumi
(1254  eksemplāri)  ir  2004.-2005.  gada  izdevumi  (uz  04.10.2005).  Tūrisma  studiju  programmu
materiālu skaits kopš 01.10.2004. ir pieaudzis par 75 grāmatu nosaukumiem. TOV studiju programmai
nepieciešamo materiālu krājums ir papildinājies gan ar Latvijas Standarta izdevumiem, gan mācību
grāmatām. 
Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku ViA bibliotēka abonē ap 50 centrālos Latvijas preses izdevumus. 

Studentiem ir pieejami sekojoši tiešsaistes elektroniskie resursi: 
-    EBSCO (angļu valodā) 
- www.nozare.lv
- LETAs arhīvs



- BNS
- www.eiropa.lv (Eiropas Reģionālā tūrisma institūta tūrisma datu bāze)

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

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

ViA  bibliotēka  piedalās  valsts  aģentūras  „Kultūras  informācijas  sistēmas”  piedāvātajos  dažādu
pilnteksta datu bāzu izmēģinājumos.  

Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums bibliotēkā ir pietiekošs, ir paplašināts datorizēto darba
vietu skaitu līdz 26 vietām. Pēdējā gada laikā klāt nākušas 3 darba vietas portatīvo datoru īpašniekiem,
kā  arī  datorklase  ar  10  darba  vietām,  kuras  tiks  izmantotas  gan  apmācībām  bibliotekāriem  un
lietotājiem,  gan  studentu  patstāvīgajam  darbam.  ViA  bibliotēkā  visi  bibliotekārie  procesi  ir
automatizēti,  izmantojot  bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. 2005. gada ziemā bibliotēka plāno
ieviest grāmatu rezervācijas moduli Internetā, kas ļaus studentiem optimizēt piekļuvi nepieciešamajai
literatūrai. Informācija par bibliotēkā pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem ir pieejama internetā
Vidzemes augstskolas mājas lapā, sadaļā „Bibliotēka”. 

9.4. TOV nodaļas budžets.

TOV nodaļas budžets  paredzēts  gan TOV studiju programmas,  gan arī  TSV maģistrantūras
programmas  apkalpošanai.  Atsevišķi  katrai  nodaļai  tiek  noteikti  limiti  kancelejas  preču  iegādei,
komandējumu izdevumiem, kā arī kopēšanas apjomam. 

Izdevumu pozīcijas 2004.
gadā

2005. gadā

Kopēšanas izdevumi un kancelejas preču
iegāde 400 Ls 450 Ls

Pasniedzēju komandējumu apmaksa 220 Ls 520 Ls
Citi izdevumi 140 Ls 100 Ls
Kopā 760 Ls 1070 Ls
5.tabula. TOV nodaļas budžets 2004.un 2005.gadā

10.ĀRĒJIE SAKARI

10.1. Dalība mobilitātes programmās.

TOV  nodaļa  atbalsta  studentu  iniciatīvu  iegūt  daļu  izglītības  ārzemēs,  un  tur  iegūtos
kredītpunktus ieskaitīt studenta izglītības grādā. TOV studentiem Socrates/Erasmus, Nordplus, kā arī
citu programmu ietvaros ir iespēja studēt no 1-6 mēnešiem ārvalstīs.

2004./2005.ak.g. Socrates/Erasmus programmas ietvaros ārvalstīs  studējuši 16 TOV studenti
(skatīt pielikumu nr.5., 17.tabula)

Socrates/Erasmus  programmas  ietvaros  ViA  TOV  programmas  kursus  2004./2005.ak.g.
klausījās 7 ārvalstu studenti. (skatīt pielikumu nr.5., 18.tabula)

 TOV nodaļas 4 docētāji lasīja kursus angļu valodā Socrates/Erasmus 7 ārvalstu studentiem 
• I.Grīnfelde –Baltijas tūrisma produkts, Ieskats Latvijas uzņēmumos
• A.Šļara –Tūrisma pārvalde Baltijas valstīs
• J.Kalnačs –Baltijas kultūrvēsture
• J.Balodis –Viesmīlība

Kr. Barona studentu mobilitātes programmas iespējas.
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2004./2005. ak.g. pavasara semestrī ViA  TOV  studiju  programmā  studēja  2  Liepājas  Pedagoģijas
akadēmijas Tūrisma vadības studiju programmas 2. kursa studentes: 

1. Kristiāna Krastiņa
2. Maija Ignatova

Docētāju mobilitāte.
Ārējo sakaru daļa 2004./2005.studiju gadā bija noslēgusi līgumus ar 9 Eiropas augstskolām

(skatīt pielikumu nr.5, 20.tabulu) par TOV nodaļas pasniedzēju apmaiņu Socrates/Erasmus
programmas ietvaros. Līgumu skaits  ir nemainīgs kopš 2002.gada, līdz ar to būtu jāpārskata līgumu
darbība un jāatjauno, ja to termiņš ir izbeidzies. Tā kā ViA ietvaros visus iepriekšējos gadus TOV
nodaļas docētāji bija vairākkārt izmantojuši Socrates/Erasmus programmu, tad 2004./2005.ak.g. TOV
docētāji neizmantoja Socrates/Erasmus programmas stipendijas.

Socrates/Erasmus programmas ietvaros lekcijas un nodarbības  TOV studentiem vadīja:
Ulla Ritola-Pessonen  (2005.gada aprīlī) no Somijas, Joensu Universitātes.

K.Barona docētāju mobilitāte  2004./2005.studiju gadā nenotika. Programmas koordinācija no ViA
puses ir ļoti vāja. Studentu mobilitāte tiek koordinēta tikai personisko kontaktu rezultātā.

10.2.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība.

Globalizācijas procesa aktualitāte mūsdienu sabiedrībā, starptautiskās sadarbības un integrācijas
nozīmīgums tā veicināšanā nosaka to, ka informācijas apmaiņas process vairs nevar notikt tikai vienas
valsts ietvaros un ir nepieciešama plaša starptautiska sadarbība. Piemērošanās spēja prasībām darba
tirgū,  savstarpējo  sakaru  paplašināšanās  un  uzticības  veidošana  starp  augstskolām  ir  būtiskākie
augstskolu attīstības procesa priekšnoteikumi.

Sadarbību  veicina:
• Divpusējo sadarbības līgumu noslēgšana;
• Piedalīšanās starptautiskajās izglītības un pētniecības programmās un projektos,

organizācijās;
• Sadarbība fakultāšu, nodaļu un individuālajā līmenī.
• Studiju kvalitāti veicina arī mācībspēku dalība dažādās starptautiskās programmās un

stipendiju programmās.

Sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijām
Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem izpaužas vairākos veidos:

• mācību ekskursijas uz uzņēmumiem;
• prakses un prakšu atskaišu analīze;
• tūrisma profesionāļu iesaistīšana diplomprojektu vērtēšanā;
• tūrisma profesionāļu iesaistīšana gada projektu un diplomdarbu konsultēšanā;
• konkrētu gada projektu vai diplomprojektu pētniecības tēmu pasūtījums;
• konkrēti sadarbības un izpētes projekti;
• studentu  iesaistīšana  konkrētu  darbu  veikšanā  (piemēram,  Aktīvais  tūrisma  centrs  “Eži”

piesaista studentus konkrētu maršrutu izveidē, kā arī to vadīšanā)

Sadarbība ar tūrisma organizācijām Latvijā un pasaulē (Vidzemes Tūrisma asociāciju, Vidzemes
Attīstības aģentūra, TAVA, Latvijas TIC, ATLAS, ALTA) 

• I.Ābols pārstāv  ViA  Vidzemes Tūrisma asociācijas valdē.
• Regulāri kontakti ar lielāko daļu Latvijas TIC (prakšu un izpētes tēmu piedāvājumi).
• Dalība tūrisma organizāciju rīkotājos semināros, kursos.
• Sadarbība  ar  Vidzemes  Attīstības  aģentūru  projekta  pieteikumu  sagatavošanā  un

realizēšanā.



• Diemžēl  darbība  TOV  Latvijas  Tūrisma  izglītības  konsultatīvajā  padomē  un  Latvijas
Tūrisma izglītības asociācijā 2004./2005.ak.g. nenotika, jo nenotika nekāda šo organizāciju
darbība.

• Informācijas apmaiņa ar Tūrisma Attīstības valsts aģentūru, Eiropas Savienības parlamenta
Transporta un tūrisma komitejas Latvijas pārstāvniecības biroju.

• 2004.gadā tika uzsākts darbs pie TOV nodaļas iesaistīšanās starptautiskajā Tūrisma un brīvā
laika  izglītības  asociācijā  (ATLAS  -The  Association  for  Tourism  and  Leisure
Education).  No  2005.gada  janvāra  TOV  nodaļa  ir  pilntiesīgs  ATLAS  biedrs,  TOV
koordinatore I.Druva-Druvaskalne. Esot šajā organizācijā TOV nodaļa saņem aktuālāko info
tūrisma izglītības un pētniecības jomā, kā arī popularizē ViA vārdu  tūrisma profesionāļu
aprindās Eiropā un pasaulē

• 2005.gada  pavasarī  Vidzemes  augstskola  pēc  TOV nodaļas  iniciatīvas  tiek  uzņemta  kā
asociētais  biedrs  Latvijas  Tūrisma  Aģentu  Asociācijā  (ALTA,  www.alta.net.lv),  kas
nodrošina informācijas savstarpējo apmaiņu starp TOV nodaļu un Latvijas tūrisma aģentiem
un tūroperatoriem.

 
11. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS

Pozitīvais:
1. TOV programmā  ir saglabāts līdzsvars starp akadēmisko un profesionālo, starp teorētisko un

praktisko.  Tā ir pietiekami elastīgi  veidota un ir  visas iespējas ātri reaģēt uz sabiedrības un
tirgus vajadzībām. TOV programmā izveidotas specializācijas.

2. Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas mācību metodes, lielu uzsvaru liekot uz patstāvīgā
darba formām, kā arī  grupu darbiem, semināriem, jaunākajiem tehniskajiem līdzekļiem,  kas
motivē studentus tālākizglītībai un apzinātai karjerai.

3. TOV  studiju  programmas  attīstībā  tiek  ņemti  vērā  studentu  ieteikumi,  kā  arī  esošā  tirgus
pieprasījums.

4. TOV  programmā  nav  paredzētas  sesijas,  students  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 studenta darbiem.

5. Darbs grupās un semināros  veicina koleģiālas attiecības starp studentiem un pasniedzējiem, kas
palīdz uzturēt studiju kvalitāti.

6. TOV studiju programmas studenti ir aktīvi, radoši, ar vēlmi studēt, ar interesi par savu studiju
virzienu un par norisēm sabiedrībā.

7. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, uzlabojies nodarbību grafiku plānošanas process pilna un
nepilna laika studijās.

8. Akadēmiskā  personāla  kvalifikācija  ir  atbilstoša,  lai  mācītu  piedāvātos  kursus.  Kursu
pasniegšanā un diplomdarbu vērtēšanā iesaistīti  profesionāļi tūrisma jomā.

9. Akadēmiskais  personāls  ir  iesaistīts  vairākos  nozīmīgos  starptautiskos  projektos,  kā  arī
zinātniskajā darbā aktīvi iesaistot arī  studentus.

10. Akadēmiskais  personāls  piedalās  akadēmiskās  un  zinātniski  pētnieciskās  konferencēs  un
semināros  Latvijā  un  ārzemēs.  Trīs  docētāji  izstrādā  promocijas  darbus,  kas  liecina  par
akadēmiskā personāla potenciālām izaugsmes iespējām.

11. Akadēmiskā  personāla  novērtējums  veicina  studiju  procesa  kvalitātes  uzlabošanos,  tādēļ
kvalitātes novērtējuma sistēma jāpilnveido. 2004./2005.ak.g. studiju kursu  novērtējums TOV
programmā kopumā ir labs.

12. Izveidoti  labi  starptautiskie  sakari  ar  atbilstoša  profila  augstskolām  ārvalstīs,  kuru  darba
pieredze tiek reāli izmantota studiju programmas pilnveidošanai un studiju procesa uzlabošanai,
kā arī veicina mācībspēku un studentu aktīvu apmaiņu. 

13. TOV nodaļas docētāji  lasa kursus angļu valodā Socrates/Erasmus mobilitātes studentiem katra
gada rudens semestrī.

14. TOV studiju  programmas  prakses  plānojums  uzņēmumā  atšķiras  no  citu  ViA studiju  prakšu
plānojuma, jo tūrisma nozares specifika nosaka prakšu nepieciešamību vasaras sezonā. 
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15. Esošā materiāli tehniskā un informatīvā bāze  nodrošina TOV programmas realizāciju, tomēr
vēlami uzlabojumi.

16. Saglabājas  pozitīva  tendence  bibliotēkas  resursu  paplašināšanā,  īpaši  pēc  Pasaules  Tūrisma
organizācijas depozītbibliotēkas statusa iegūšanas. TOV nodaļai ir laba sadarbība ar bibliotēku.

17.  Pēc TOV programmas beigšanas students var turpināt studijas maģistratūrā ViA vai kādā no
Latvijas vai ārvalstu augstskolām. 

18. Sekmīgi uzsākti projekti tālākizglītības kursu organizēšanā un realizēšanā tūrisma uzņēmējiem. 
19. TOV docētāji lieto modernās tehnoloģijas apmācības procesā.
20. TOV  nodaļas  iesaistīšanās  tūrisma  profesionālajās  organizācijās:  ATLAS  (starptautiska

Tūrisma un brīvā laika izglītības asociācija), Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācijā (ALTA).

Trūkumi:
1. Nav pilnībā aprobēts nepilna laika studiju plāns.
2. Salīdzinoši  ar  citām  ES  tūrisma  programmām,  TOV  programmā  par  maz  kursu,  kas  skar

jautājumus par saskarsmi ar klientu, starpkultūru komunikāciju.
3. TOV programmai ir tikai 2 specializācijas virzieni, nepieciešams paplašināt piedāvājumu.
4. TOV maz kursu angļu valodā, kas ierobežo ārvalstu studentu izvēli  klausīties nepieciešamo

kursu daudzumu vienā semestrī.
5. Apmierinošs   kursa  un  docētāju  anketēšanas  organizēšanas  process  (nepieciešams  uzlabot

nepilna laika studentu dalību aptaujās).
6. Savstarpējās komunikācijas trūkums ViA kopumā: administrācija - pasniedzēji- studenti,  kas

salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir uzlabojies.
7. Salīdzoši maz pasniedzēju  ar doktora grādu, bet trīs docētāji strādā pie promocijas darba.
8. Nodrošinājums  ar  mācību  literatūru  (kursa  grāmatu  eksemplāru  skaits)  atsevišķos  kursos  ir

nepietiekošs, īpaši nepilna laika studijās.
9. Kvalitatīvas  mājas  lapas  trūkums,  informācijas  angļu  valodā  trūkums  par  TOV  studiju

programmu un aktivitātēm ViA mājas lapā.
10. Telpu trūkums -  TOV nodaļas  docētāji  vēlas  strādāt  ar  mūsdienīgiem mācību tehniskajiem

līdzekļiem, kas bieži vien rada problēmas auditoriju plānojumā. Bibliotēkā - lasītavu trūkums.
11. Studentu dalība ViA valdē ir nepietiekoša.
12. Netiek pietiekoši organizēts Karjeras centra darbs ar absolventiem.
13. TOV tiek piedāvāta dalība vai iespēja piedalīties dažādos projektos, bet trūkst resursu, lai to

visu sekmīgi administrētu.
14. Apmierinošs darbs K.Barona mobilitātes programmā.

Kas jāuzlabo?
1. Ar  pētnieciskā  darba  rezultātiem  regulāri  iepazīstināt  plašāku  auditoriju:  izveidot  ViA

zinātnisko rakstu krājumu, darbu anotācijas ievietot ViA mājas lapā. Ievietot ViA mājas lapā
gan mācībspēku, gan arī studentu pētniecības darbu (diplomdarbu) anotācijas.

2. Studiju programmas pilnveide (specializācijas kursu, spcializācijas bloku piedāvājums)
atbilstoši darba devēju, studentu un absolventu prasībām, sadarbojoties ar tūrisma
profesionāļiem.

3. Jāuzlabo informācijas aprite nepilna laika studentiem, biežāk rīkojot informatīvas tikšanās, kā
arī veicināt vienlaicīgi nepilna laika studentu e-vides izmantošanu. 

4. Jāaktivizē  jaunu  ārvalstu  prakšu  iespēju  koordinācija,  rūpīgāk  izvērtējot  iepriekšējo  gadu
pieredzi ar attiecīgām prakšu vietām.

5. Turpināt  attīstīt  sadarbību  ar  citām Latvijas  augstskolām tūrisma  studiju  jomā,  kā  arī  ViA
izveidotās "Krišjāņa Barona" programmas ietvaros par studentu un pasniedzēju apmaiņu.

6. TOV  nodaļai  jāaktivizē  un  jāstimulē  pasniedzēji  pabeigt  doktorantūru,  veidojot  patstāvīgu
profesūru.

1. Vairāk  TOV  nodaļas  docētājiem  iesaistīties  kursu  lasīšanā  angļu  valodā  Socrates/Erasmus
mobilitātes studentiem katra gada rudens semestrī.

2. Nodarbībās plašāk jāiesaista nozares profesionāļi.
3. Jāveicina studentu apzinīgāka  un motivētāka attieksme pret  akadēmiskā  personāla  un kursu

novērtējuma anketām.
4. Aktīvāka tūrisma studentu dalība ViA studentu valdes darbībā. 



5. Sadarbības uzlabošana ar  VIA absolventiem ne tikai TOV nodaļai, bet gan ViA kopumā.
6. Sadarbība tūrisma izglītībā starp dažādiem izglītības līmeņiem un organizācijām, darbojoties

Latvijas Tūrisma izglītības konsultatīvajā padomē, kā arī Latvijas Tūrisma izglītības asociācijā.
7. Sakarā  ar  studentu  skaita  un  apjoma  pieaugumu  nepieciešams  izvērtēt  augstskolas

organizatoriskās struktūras spēju nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa organizāciju.
8. Docētājiem vēl vairāk dažādot studiju metodes, pielietojot modernos informācijas tehnoloģiju

līdzekļus  u.c.  inovatīvus  elementus  studiju  procesa  aktivizēšanai.  Rast  iespēju  docētāju
īstermiņa apmācībām ViA par mācību metodēm/ jauninājumiem.

9. Jāpalielina izdevumi mācību literatūras un modernu tehnisko līdzekļu iegādei, kā arī mācību
ekskursiju nodrošinājumam.

10. Jāuzlabo nepilna laika mācību metodisko līdzekļu izveide, arvien vairāk ieviešot elektroniskos
studiju materiālus, tadējādi samazinot papīra tēriņus.

11. Jāturpina veicināt studentu dalība dažādās tūrisma nozares konferencēs, semināros, konkursos,
projektos.

12. Jāatbalsta  iespēja mācībspēkiem izdot savus lekciju materiālus u.c. mācību palīglīdzekļus
13. Sabiedrības informēšana un tēla veidošana ir nozīmīgs TOV nodaļas uzdevums, tāpēc, lai

sniegtu pilnvērtīgu informāciju par TOV nodaļu, tās piedāvātajām studiju iespējām, darbības
aktualitātēm un citiem jaunumiem, lielākā vērība jāpievērš informācijai ViA mājas lapā (gan
latviešu, gan angļu valodās), kā arī citos plašsaziņas līdzekļos.

14. Sakoptas un estētiskas vides veidošana ViA telpās un apkārtējā teritorijā.

Vērtējums

1. Izvērtējot tūrisma attīstības nozares tendences gan pasaulē, gan Latvijā, tūrisma nozares speciālistu
sagatavošana arī perspektīvā ViA ir lietderīga. Pamatojoties uz ViA TOV programmas starptautisko
atzīšanu, kā arī veicot izmaiņas programmā gan pēc ārvalstu ekspertu ieteikumiem, kā arī saskaņā ar
LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu", kopumā  TOV programmas saturu var novērtēt kā "ļoti labu".

2. Izvērtējot TOV nodaļas akadēmisko personālu un programmas realizēšanā iesaistītos mācībspēkus
no citām ViA nodaļām, kā arī tā attīstības perspektīvas, akadēmisko personālu var vērtēt kā "labu".

3. Izvērtējot  studiju  procesa  organizēšanu  un  elastību,   studiju  organizāciju,  studentu  zināšanu
vērtēšanas  un akadēmiskā personāla kvalitātes novērtēšanas sistēmu TOV programmā, kopumā var
novērtēt kā “ ļoti labu”.

4. TOV programmas praktiskā realizācija vērtējama kā “ļoti laba”, bet esošā materiāltehniskā un
informatīvā bāze TOV programmas realizēšanā vērtējama kā "laba”.

5. Izvērtējot visus TOV programmas komponentus, secinām, ka lielākā daļa ir vērtējama kā "labi", līdz
ar to TOV programmu un tās realizāciju var vērtēt kā "labu".
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PIELIKUMS NR.1           
Izmaiņas apstiprinātas
2004.gada 27.oktobrī  

Senāta sēdē, lēmums 10/2.2.

TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS 
STUDIJU  PROGRAMMAS SATURS

Pārstrukturētā programma KP
OBLIGĀTIE KURSI ( A DAĻA) 134

Vispārizglītojošie kursi 20
Angļu valoda tūrisma nozarē 4
Otrā svešvaloda 8
Publiskā runa 2
Ievads uzņēmējdarbībā 4
Tūrismu noteicošie faktori 2
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 36
Ievads tūrismā 4
Datorzinības 2
Tūrisma statistika un metodoloģija 4
Tūrisma ģeogrāfija 4
Mikroekonomika 4
Makroekonomika 4
Cilvēkresursu vadība  4
Finanšu vadības pamati 4
Uzņēmējdarbības tiesības 2
Uzņēmuma stratēģija 4
Nozares profesionālās specializācijas kursi 
(A daļa)

32

Viesmīlība 4
Tūrisma produkts 4
Tūrisma reģionālā politika 4
Tūrisms un vide 4
Kultūrvēsture un tūrisms 4
Tūrisma projektu vadība 4
Tūrisma mārketings 4
Latvijas tūrisma ģeogrāfija 2
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms 2
Diplomprojekts/diplomdarbs 12
Gada projekti 8 
Prakse 26 
IZVĒLES KURSI (B DAĻA)
Nozares profesionālās specializācijas kursi

20

1.specializācija: tūrisma plānošana valsts un pašvaldības iestādēs 12
Tūrisma plānošana 4
Pilsētu tūrisms 2
Lauku tūrisms 4
Valsts pārvalde un pašvaldības 2
2.specializācija: aktīvā tūrisma  vadība 12
Aktīvais tūrisms un tā vadība 4
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms 2
Tūristu grupu organizēšana un vadīšana 2
Tūrisma produkta veicināšana 4

PĀRĒJIE B DAĻAS KURSI 
(t.sk. no specializācijas kursiem)

8

Kruīzu tūrisms 2 kp
Biznesa plāns 2 kp
E-mārketings tūrismā 4 kp
Stratēģiskais mārketings 4 kp

41



Sabiedrības pārvalde 4 kp
Modernās informācijas tehnoloģijas 2 kp
Līgumattiecības 2 kp
Vadības grāmatvedība 4 kp
Finanšu  grāmatvedība 4 kp
Nodokļu grāmatvedība 2 kp
Bizness un ētika 2 kp
Investīciju un finansēšanas teorija 2 kp
Starptautiskā ekonomika un eksports 2 kp
Vadības psiholoģija 4 kp
Organizāciju pārvaldība 4 kp
Runas un rakstītā komunikācija 4 kp
Ievads sabiedriskajās attiecībās 2 kp
Kursi tūrismā, ko piedāvā vieslektori 

IZVĒLES KURSI ( C DAĻA) 6
Angļu valoda augstākajā līmenī 2 kp
Angļu valoda ar ievirzi tulkošanā 2 kp
Norvēģu valoda 4 kp
Franču valoda 4 kp
Krievu valoda 4 kp
Nauda un bankas 2 kp 
Modernie tehniskie līdzekļi 2 kp
Eiropas Savienības valstis – attīstība un  tendences 2 kp 
Ievads cilvēka ģeogrāfijā 2 kp
Ievads kultūrantropoloģijā 2 kp
Ievads filozofijā 4 kp
Ievads mākslas vēsturē 2 kp 
Orientēšanās sporta pamati 2 kp
Ievads starptautiskajās attiecībās 4 kp
Eiropas integrācija un Baltijas valstis 2 kp
Interneta resursi sociālajās zinātnēs 2 kp 
Masu komunikācija 2 kp 
Reklāma 2 kp 
Grupu komunikācija 4 kp
Lietišķās vēstules 2 kp 
Komunikāciju treniņš 4 kp
Latvijas politiskā vēsture 4 kp
Bizness un vide 2 kp 
Kursi, ko piedāvā vieslektori 

1.tabula. TOV programmas saturs pēc 2004.gada 27.oktobrī  Senāta sēdē, lēmums 10/2.2.,
apstiprinātām izmaiņām.



PIELIKUMS NR.2 TOV PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNI

TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNS
  PILNA LAIKA STUDIJĀM

Profesionālā bakalaura grāda ieguvei tūrisma vadībā

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

Ievads tūrismā 4
Ievads uzņēmējdarbībā 4
Angļu valoda tūrisma nozarē 2 2
Otrā svešvaloda 2 2
Mikroekonomika 4
Datorzinības 2
Publiskā runa 2
Viesmīlība 4
Kultūrvēsture un tūrisms 4
Tūrismu noteicošie faktori 2
Makroekonomika 4
Tūrisma statistika un metodoloģija 4
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms 2
Tūrisma ģeogrāfija 4
Tūrisma produkts 4
Tūrisms un vide 4
Latvijas tūrisma ģeogrāfija 2
Otrā svešvaloda 2 2
Tūrisma mārketings 4
Uzņēmējdarbības tiesības 2
Finanšu vadības pamati 4
Tūrisma projektu vadība 4
Tūrisma reģionāla politika 4
Uzņēmuma stratēģija 4
Cilvēkresursu vadība 4
Specializācijas kursi no
specializācijas blokiem

12 12

Izvēles kursi B daļa 4 4 8
Izvēles kursi C daļa       2 4 6
Prakse 6 6 6 8 26
Gada projekts 2 2 2 2 8
Diplomprojekts 12 12

Kopā: 20 20 20 20 20 20 20 20 160
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TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS NEPILNA LAIKA STUDIJU PLĀNS
Profesionālā bakalaura grāda ieguvei tūrisma vadībā

Kursi 1.sem
Pavasaris

2.sem
Rudens

3.sem
Pavasaris

4.sem
Rudens

5.sem
Pavasaris

6.sem
Rudens

7.sem
Pavasaris

8.sem
Rudens

9. sem
Pavasaris

10. sem
 Rudens

KP

Ievads tūrismā 4
Datorzinības 2
Ievads uzņēmējdarbībā 4
Publiskā runa 2
Angļu valoda tūrisma nozarē 2 2 2 2
Otrā svešvaloda 2 2
Tūrismu noteicošie faktori 2
Kultūrvēsture un tūrisms 4
Viesmīlība 4
Mikroekonomika 4
Tūrisma ģeogrāfija 4
Tūrisma statistika un metodoloģija 4
Latvijas tūrisma ģeogrāfija 2
Makroekonomika 4
Uzņēmējdarbības tiesības 2
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms 2
Tūrisms un vide 4
Tūrisma mārketings 4
Tūrisma produkts 4
Tūrisma reģionālā politika 4
Cilvēkresursu vadība 4
Finanšu vadības pamati 4
Tūrisma projektu vadība 4
Uzņēmuma stratēģija 4 88
Specializācijas kursi no specializācijas blokiem 2 10 12
Izvēles kursi B daļa 4 4 8
Izvēles kursi C daļa 4 2 6
Gada projekts 2 2 2 2 8
Prakse 2 4 2 6 2 4 2 4 26
Diplomprojekts 12 12
Kopā: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 160



PIELIKUMS NR.3
TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS DOCĒTĀJI (uz 01.10.2005)

Uzvārds Vārds Akadēmiskais
amats

Zinātniskais grāds Kursi Telefons E-pasts

TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS NODAĻAS DOCĒTĀJI

Ābols Ilgvars Docents Ģeogrāfijas maģistrs
Ievads tūrismā
Tūrisma produkts
Pilsētu tūrisms

42 07348;
6182266 Ilgvars.Abols@va.lv

Druva-
Druvaskalne Iveta Docente

Ģeogrāfijas maģistre, LU
Ģeogrāfijas un Zemes
zinātņu doktorantūras
studente

Tūrisma ģeogrāfija
Tūrismu noteicošie faktori
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Orientēšanās sporta pamati

42 07348;
6182266

Iveta.Druva-
Druvaskalne@va.lv

Ebele Inese Lektore Sociālo zinātņu maģistre
vadzinībā

Tūrisma reģionālā politika
Finanšu vadības pamati
Cilvēkresursu vadība

4207348;
6182266 Inese.Ebele@va.lv

Grīnfelde Ilze Lektore Sociālo zinību maģistre
Tūrisma projektu vadība
Lauku tūrisms
Aktīvā tūrisma vadība

42 07348;
6182266 Ilze.Grinfelde@va.lv

Kalnačs Jānis Asociētais
profesors Mākslas doktors

Kultūrvēsture un tūrisms
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms
Ievads mākslas vēsturē

42 07348;
6182266 Janis.Kalnacs@va.lv

Klepers Andris Lektors

Ģeogrāfijas maģistrs,
Greifsvaldes universitātes,
Reģionālās tūrisma
ģeogrāfijas nodaļas
doktorantūras students

Tūristu grupu organizēšana un
vadīšana
Tūrisma produkta veicināšana
Tūrisma mārketings

42 07348;
6182266 Andris.Klepers@va.lv

Siņicins Mihails Lektors Pedagoģijas maģistrs

Ievads biznesā
Mikroekonomika
Makroekonomika
Eiropas Savienība – attīstība,
tendences

42 07348;
6182266 Mihails.Sinicins@va.lv

Smaļinskis Juris Docents Bioloģijas maģistrs
Tūrisms un vide
Ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms
Valsts pārvalde un pašvaldības

42 07348;
6182266 Juris.Smalinskis@va.lv

Šļara Agita Docente Ekonomikas zinātņu
doktore

Uzņēmuma stratēģija
Tūrisma plānošana 42 07230 Agita.Slara@va.lv
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INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻAS DOCĒTĀJI

Cakula Sarma Asociētā
profesore Pedagoģijas doktore Tūrisma statistika un metodoloģija 42 81238 Sarma.Cakula@va.lv

Vīksna Valdis Lektors Augstākā izglītība
radioinženierijā Datorzinības 42 81238 Valdis.Viksna@va.lv

SVEŠVALODU KATEDRAS DOCĒTĀJI

Bērziņa Zane Docente Angļu filoloģijas
bakalaurs Angļu valoda tūrisma nozarē 42 07225 zane.valodas@va.lv

Lārmane Daina Docente Angļu filoloģijas
bakalaurs Angļu valoda tūrisma nozarē 42 07225 dainal@va.lv

Lutere Anita Lektore Izglītības zinātņu maģistre Vācu valoda 42 07225 anital@valm.lv

Pāvule Baiba Vieslektore Franču filoloģijas
bakalaurs Franču valoda 42 07225 mambo@balticom.lv

Suharževska Erna Vieslektore Pedagoģijas maģistre Krievu valoda 42 07225 erna.suharzevska@va.lv
Viļumsone Genovefa Docente Angļu filoloģijas maģistre Angļu valoda tūrisma nozarē 42 07225 g_vilumsone@va.lv
VIESDOCĒTĀJI
Balodis Juris Vieslektors Mākslas bakalaurs Viesmīlība 9425692 jbalodis@e-apollo.lv
Maculēviča Mudīte Vieslektore Pedagoģijas maģistre Publiskā runa 9762733 etika@tvnet.lv
Puroma Ilva Vieslektore Pedagoģijas maģistre Uzņēmējdarbības tiesības Ilva.Puroma@va.lv

12.tabula. TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS DOCĒTĀJI (uz 01.10.2005)



PIELIKUMS NR.4.
VIDZEMES AUGSTSKOLAS TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS NODAĻAS GADA PROJEKTI UN DIPLOMDARBI 2004./2005. ak. GADĀ
N.p.k. Uzvārds Vārds Darba tēma Darba vadītājs

1. Aizpuriete Agnese Rīgas kanāls kā tūrisma piesaistes objekts. Maršruta “Kanāla čūskas ceļš caur tirgus smakām un puķu smaržām” izstrāde Jānis Kalnačs
2. Bādere Evija Kultūras tūrisma maršruts “Tikšanās ar pagātnes lieciniekiem” Jānis Kalnačs
3. Bečers Māris Sporta tūrisma attīstība Latvijā Mihails Siņicins
4. Bitmane Egita Tūrisma attīstības iespējas Ogres upes sateces baseina teritorijā Agita Šļara
5. Briede Una Īpašie pasākumi desmit populārākajos ceļojuma galamērķos Iveta Druva-Druvaskalne
6. Cukmace Ilva Latvijas tūrisma informācijas biroji ārvalstīs Iveta Druva-Druvaskalne
7. Diskača Elīna Dziednieciskā tūrisma attīstību ietekmējošie faktori. Jūrmalas un Pērnavas kūrortu salīdzinājums Iveta Druva-Druvaskalne
8. Dreiblate Una Aktīvā tūrisma elementu izmantošana “komandas veidošanas programmās” Andris Klepers
9. Garoza Aiga Dzimumu tēli tūrisma brošūrās Iveta Druva-Druvaskalne

10. Gavariņa Elīna Latvijas tūrisma informācijas biroji ārvalstīs Iveta Druva-Druvaskalne
11. Gutāns Arnis Tūrisma sacensības. Valmieras pilsētas atklātais skolu jaunatnes 1. tūrisma salidojums Ilze Grīnfelde
12. Kaļinka Mārtiņš Tirgus situācijas izvērtējums Rīga viesnīcu biznesā Andris Klepers
13. Kalniņa Rūta Liepājas un Liepājas rajona pilsētu un tūrisma uzņēmumu mājas lapas internetā Ilgvars Ābols
14. Kārkliņš Artis Sporta tūrisma attīstība Latvijā Mihails Siņicins
15. Ķīse Linda Ceļošanas psihogrāfiskie aspekti Cēsu pilsētas skolu vidusskolēniem Iveta Druva-Druvaskalne
16. Līsmane Liene Kultūras tūrisma maršruts “Tikšanās ar pagātnes lieciniekiem” Jānis Kalnačs
17. Orupa Līga Tūrisma attīstības iespējas Ogres upes sateces baseina teritorijā Agita Šļara
18. Ose Laura Rīgas kanāls kā tūrisma piesaistes objekts. Maršruta “Kanāla čūskas ceļš caur tirgus smakām un puķu smaržām” izstrāde Jānis Kalnačs
19. Ostrovskis Māris Tūrisma informācija Latvijas pilsētu mājaslapās Andris Klepers
20. Palde Ilze Pārmaiņas pasažieru pārvadājumos avio biznesā Eiropā 21. gadsimtā Ilgvars Ābols
21. Purmale Ieva SIA “Ķoņu dzirnavas” darbība un priekšlikumi tās uzlabošanai Iveta Druva-Druvaskalne
22. Ritmane Linda 10 Eiropas valstu raksturīgākie suvenīri Jānis Kalnačs
23. Rižikova Ritma Tūrisma takas Vidzemē Juris Smaļinskis
24. Rokpelne Līga Aktīvā tūrisma iespēju novērtējums un maršrutu izstrāde Mazsalacas novadā Iveta Druva-Druvaskalne
25. Salmiņa Inga ES dalībvalstu tūrisma vadības studiju programmu salīdzinošs izvērtējums Iveta Druva-Druvaskalne
26. Šķiņķe Polīna Tūrisma takas Vidzemē Juris Smaļinskis
27. Šķipors Zintis Latvijas lauku tūrisma products un tā veicināšana Ilze Grīnfelde
28. Špons Aigars Tirgus situācijas izvērtējums Rīga viesnīcu biznesā Andris Klepers
29. Upīte Una Pārmaiņas pasažieru pārvadājumos avio biznesā Eiropā 21. gadsimtā Ilgvars Ābols
30. Zariņa Alise Bērnu seksuālā izmantošana tūrismā Ilgvars Ābols
31. Zimacka Gunita Prāmju satiksmes salīdzinājums Baltijas valstīs Ilgvars Ābols

13.tabula. TOV studiju programmas pilna laika 2. kursa studentu izstrādātās gada projektu tēmas.
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N.p.k. Uzvārds Vārds Gada projekta tēma Vadītājs
1. Ancāne Anna Jūrmalas koka arhitektūra Jānis Kalnačs
2. Bukbārde Ilze Vīna tūrisma piedāvājuma izvērtējums Iveta Druva-Druvaskalne
3. Deičmane Linda Valmieras, Cēsu un Limbažu rajonu viduslaiku piļu izmantošana tūrismā Jānis Kalnačs
4. Jākobsone Inga Latvijas televīzijā rādīto tūrismam veltīto sižetu analīze Agita Šļara
5. Kaliksone Līga Sievietes ceļotājas Ilgvars Ābols
6. Kļaviņš Nauris Maskavas forštate kā potenciāls tūristu piesaistes objekts Jānis Kalnačs
7. Krivade Marta Projekta Baltijas Linu ceļš koncepcijas izstrāde Agita Šļara
8. Krūmiņa Antra Valmieras Drāmas teātra apmeklētāju analīze 2005. gadā Ilgvars Ābols
9. Kundziņa Gunta Videofilmas vispārīga nozīme pilsētas tēla veidošanā Andris Klepers
10. Ļaudupe Evija Gaujienas un Virešu tūrisma attīstības programma Agita Šļara
11. Liepiņa Laura Tūrisma informācija Kurzemes pilsētu mājas lapās Ilgvars Ābols
12. Liezere Santa Dziednieciskā tūrisma raksturojums Latvijā Agita Šļara
13. Mežzīle Ieva Lauku atpūtas kompleksa “Avotkalni” mārketinga plāns Ilze Grīnfelde
14. Miķelsone Gundega Valmieras, Cēsu un Limbažu rajonu viduslaiku piļu izmantošana tūrismā Jānis Kalnačs
15. Naudiša Agnese Faktori, kuri ietekmē slēpošanas brīvdienu galamērķa izvēli Ilgvars Ābols
16. Nipers Agris Valmieras sporta tūrisma perspektīvas Iveta Druva-Druvaskalne
17. Ozoliņa Laura Videofilmas vispārīga nozīme pilsētas tēla veidošanā Andris Klepers
18. Prancāne Silvija Tūrisma inventāra nomas produktu attīstība un veicināšana Latvijas tūrisma tirgū Andris Klepers
19. Starķe Elīna Tūrisma produkta kvalitāte Latvijā  un “Frankfurtes tabulas” izmantošanas iespējas Andris Klepers
20. Šteina Maija Baltijas tēls Amerikas Savienotajās Valstīs Ilgvars Ābols
21. Švēde Zanda Medību tūrisma attīstības iespējas  Latvijā Iveta Druva-Druvaskalne
22. Tērauda Anda Valmieras sporta tūrisma perspektīvas Iveta Druva-Druvaskalne
23. Vabulis Mārtiņš Kājinieku, velo un ūdenstūrisma ietekme uz vidi Juris Smaļinskis
24. Vizma Santa Gaujienas un Virešu tūrisma attīstības programma Agita Šļara
25. Zaļuma Arta Tūrisma informācija Gulbenes un Alūksnes rajonu mājas lapās Ilgvars Ābols
26. Zelča Laura Latvija ārvalstu tūristiem paredzētajos ceļvežos Jānis Kalnačs

14.tabula. TOV studiju programmas pilna laika 3. kursa studentu izstrādātās gada projektu tēmas.



Uzvārds Vārds Tēma Darba vadītājs

1. Grizāne Tamāra
Latvijas un Somijas kultūrsituācijas un muzeju aspektu salīdzinājums no tūrisma
viedokļa Agita Šļara

2. Andersone Aiva Kruīzu tūrisma produkta tirdzniecība Latvijā un to attīstības perspektīvas tūrisma
tirgū Ilgvars Ābols

3. Andrušaitis Jānis Vizuālā informācija Līgatnes dabas takās Iveta Druva-Druvaskalne
4. Avotiņa Ilvija Kocēnu pagasta tūrisma darbības novērtējums Agita Šļara

5. Bensone
Reinfelde

Aija
Kitija Kurzemes baroka laika kultūras pieminekļu izmantojums tūrismā Jānis Kalnačs

6. Eglītis Ivars Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošana pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Agita Šļara
7. Kalniņa Baiba Izglītojošais tūrisms Gaujas nacionālajā parkā Ilgvars Ābols
8. Kauce Anda Golfa kā sporta tūrisma veida popularizēšana Latvijā Ilgvars Grīnfelde

9. Lange
Bērziņa

Agita
Iluta Kūrortu tūrisms un tā attīstība Cēsīs no 1920. līdz 1991. gadam Iveta Druva-Druvaskalne

10. Lapiņa
Pluto de Bruijn

Līksma
Inta Starptautisko autobusu pasažieru motivācija transporta līdzekļa izvēle Latvijā Ilgvars Ābols

11. Mūrniece Aija Tūrisma maršruts “Eklektisms  Rīgas arhitektūrā” Jānis Kalnačs

12. Pētersone
Tihomirova

Ērika
Rovena Potenciālā Smiltenes novada tūrisma attīstības iespējas Agita Šļara

13. Šmukste Līga Kvalitātes nozīme lauku tūrismā Latvijā Ilze Grīnfelde
14. Valle Lelde Lauku tūrisms Krimuldas pagastā un tā apkārtnē Iveta Druva-Druvaskalne

15. Zariņš
Zariņa

Māris
Anita Mazsalacas novada tūrisma resursu datu bāze Iveta Druva-Druvaskalne

15.tabula. TOV studiju programmas nepilna laika  4. kursa studentu izstrādātās gada projektu tēmas.
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N.p.k. Uzvārds Vārds Diplomdarba tēma Darba vadītājs
1. Andersone Zane Vietējo iedzīvotāju attieksme pret tūrisma attīstību Ogrē Ilgvars Ābols
2. Asare Linda Tūristu mītnes Latvijā no 1930. gada līdz mūsdienām Ilgvars Ābols
3.

Ārmane Agnese
Amatniecība un tūrisms Bauskas rajonā. Esošās situācijas un
nākotnes iespēju izvērtējums

Jānis Kalnačs

4. Ārniece Ilze Ienākošā motivējošā tūrisma iespējas Latvijā Agita Šļara
5. Bergmane Linda Latvijas tūrisma tēls ārzemju ceļotāju skatījumā Ilgvars Ābols
6. Bērziņa Ilze Vidzemes pašvaldību muzeju pieejamība Jānis Kalnačs
7. Bērziņa Agnese Vidzemes pašvaldību muzeju pieejamība Jānis Kalnačs
8. Broks Armands Piedzīvojumu tūrisms Latvijā Ilgvars Ābols
9. Ēlerte Margrieta Lauku tūrisma kompleksa "Jaunmeģenes" attīstības plāns Ilze Grīnfelde
10. Frīdenberga Kristīne Gidu izglītība un profesijas attīstība Latvijā Andris Klepers
11. Izaja Lita Viesu mājas “Baltakmeņi” attīstības plāns Mihails Siņicins

12. Krūmiņa Ilze Tūrisma attīstības koncepcija Lizuma pagastam Agita Šļara, 
Iveta Druva_Druvaskalne

13. Lapušinska Inita Interneta attīstības tendences un tā loma tūrisma biznesā Latvijā Andris Klepers
14. Liparte Edīte Tūrisma iespējas cilvēkiem ratiņkrēslos Valmierā Iveta Druva - Druvaskalne
15. Ļoba Indra Interneta attīstības tendences un tā loma tūrisma biznesā Latvijā Andris Klepers
16. Megnis Matīss Pasīvā sporta tūrisma attīstības perspektīvas Latvijā Andris Klepres
17. Paegle Santa Fototūrisms un tā attīstības iespējas Latvijā Ilgvars Ābols
18. Pāvule Gita Kempingi Latvijā Iveta Druva-Druvaskalne
19. Raipule Lāsma Tūrisma iespējas cilvēkiem ratiņkrēslos Valmierā Iveta Druva - Druvaskalne
20. Slavinska Sandra Viesu mājas “Baltakmeņi” attīstības plāns Mihails Siņicins
21. Svilāne Ilze Kempingi Latvijā Iveta Druva-Druvaskalne
22. Ludziņa Ingrīda Atpūtas kompleksa “Airē klāt” attīstības plāns Ilze Grīnfelde

16.tabula. Pilna laika studiju 4. kursa diplomdarbi 2004./2005.ak. g.



PIELIKUMS NR.5.
TOV  MOBILITĀTES PROGRAMMAS

2004.gada rudens semestrī:
Vārds Augstskola

TOV pilna laika studenti
1. Linda Asare NHTV Breda
2. Kristīne Frīdenberga NHTV Breda
3. Laura Liepiņa Högskolan Dalarna
4. Agnese Naudiša Högskolan Dalarna
5. Anda Tērauda Universite Savoie

TOV nepilna laika studenti
6. Iluta Bērziņa Häme Polytechnik
7. Tamāra Grizāne Häme Polytechnik
8. Guna Zaķe Universite Savoie

2005.gada pavasara semestrī:
TOV pilna laika studenti

1. Anna Ancāne Universita Degli Studi di Perugia

2. Una Briede Birmingham College of Food, Tourism and
creative studies

3. Marta Krivade Universidad de A Coruna
4. Evija Ļaudupe University of Wales Institute, Cardiff
5. Linda Ritmane Universidat de las Palmas de Grand Canaria
6. Maija Šteina Universidat de las Palmas de Grand Canaria
7. Anda Tērauda Universite Savoie
8. Laura Zelča Universita Degli Studi di Perugia

17.tabula.2003./2004.studiju gada Socrates/Erasmus mobilitātes programmas studenti

Ārvalstu studenti, kuri 2004./2005. studiju gada rudens semestrī apguva TOV nodaļas piedāvātos
kursus

Students Valsts Augstskola
Antonio Dominguez Onega Spānija Universidad de A Coruna
Alberto Sanda Pita Spānija Universidad de A Coruna
Natalia Ferrol Gonzalez Spānija Universidad de A Coruna
Vanessa Arias Gomez Spānija Universidad de A Coruna
Karen Pena Carames Spānija Universidad de A Coruna
Lisanne Kruithof Nīderlande NHTV Breda
Lingyi Cen Nīderlande NHTV Breda
18.tabula. Ārvalstu studenti, kuri 2003.gada rudens semestrī apguva TOV nodaļas piedāvātos
kursus 

2004./2005. studiju gada Leonardo da Vinči prakses studenti
Students Valsts

TOV pilna laika studenti
1. Egita Bitmane Grieķija
2. Una Briede Grieķija
3. Liene Līsmane Grieķija
4. Agnese Naudiša Igaunija
5. Līga Orupa Igaunija
6. Elīna Diskača Itālija
7. Līga Kaliksone Kipra
8. Agris Nipers Kipra
9. Alise Zariņa Lielbritānija



10. Līga Rokpelne Lielbritānija
11. Ritma Rižikova Lietuva
12. Polīna Šķinķe Lietuva
13. Linda Bērziņa Somija
14. Rūta Kalniņa Somija
15. Elīna Gavariņa Somija
16. Ilva Cukmace Spānija
17. Linda Ritmane Spānija
18. Laura Liepiņa Spānija
19. Arta Zaļuma Spānija
20. Santa Liezere Spānija
21. Inga Salmiņa Polija
22. Linda Vērse Polija
23. Ilze Palde Vācija

TOV nepilna laika studenti
24. Ilvija Arāja Spānija
25. Sniedze Jermacāne Somija
26. Ilze Muciņa Vācija
27. Oksana Rosolovska Grieķija
28. Zanda Žentiņa Itālija

19.tabula. 2004./2005. ak.g. Leonardo da Vinči prakses studenti

Ārvalstu augstskolas, ar kurām 2004./2005.studiju gadā noslēgti līgumi par TOV nodaļas
pasniedzēju un studentu apmaiņu Socrates/Erasmus programmā

Valsts Augstskola
Somija South Carelia Polytechnic 

University of Joensuu
Helsinki Business Polytechnic
Laurea Polytechnic

Lielbritānija UWIC University of Wales Cardiff
Birmingham College of Food, Tourism and
Creative Studies

Francija University Paris 8
Spānija Universidad de a Coruna
Nīderlande NHTV Breda  

20.tabula. Ārvalstu augstskolas, ar kurām 2004./2005.akadēmiskajā gadā noslēgti līgumi par
TOV nodaļas pasniedzējuun studentu  apmaiņu Socrates/Erasmus programmā.
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PIELIKUMS.NR.6.

TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀ IZMANTOTĀS
STUDIJU FORMAS A DAĻAS KURSOS PILNA LAIKA STUDIJĀS 2004./2005.AK. GADĀ

Kurss Lekcijas Semināri,
praktiskie,
grupu nod.

Pārbaudes
darbi

Kopā

OBLIGĀTIE KURSI ( A DAĻA) 
Vispārīgie obligātie studiju kursi
Angļu valoda tūrisma nozarē - 76 20 96
Otrā svešvaloda 76 20 96
Datorzinības 10 10 4 24
Publiskā runa 6 14 4 24
Tūrisma statistika un
metodoloģija

22 22 4 48

Kopā  akadēmiskās stundas 38 198 52 288
% 14 69 17 100

SPECIALITĀTES OBLIGĀTIE KURSI 

Ievads tūrismā 20 24 4 48
Ievads uzņēmējdarbībā 22 24 2 48
Kultūrvēsture un tūrisms 24 20 4 48
Tūrismu noteicošie faktori 12 10 2 24
Tūrisma ģeogrāfija 24 20 4 48
Mārketinga vadība 24 20 4 48
Viesmīlība 20 24 4 48
Uzņēmējdarbības tiesības 12 12 - 24
Tūrisma produkts 22 22 4 48
Uzņēmuma stratēģija 24 22 2 48
Cilvēkresursu vadība 24 24 - 48
Makroekonomika 24 18 6 48
Mikroekonomika 24 18 6 48
Tūrisms un  vide 36 12 - 48
Tūrisma  reģionālā politika 24 22 2 48
Finanšu  vadība 24 22 2 48
Kopā  akadēmiskās stundas 360 314 44 718

% 50 44 6 100
21.tabula. Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmā izmantotās studiju formas A daļas
kursos dienas nodaļā 2004./2005.studiju gadā



PIELIKUMS.NR.7.

GALĪGĀ KURSA VĒRTĒJUMU VEIDOŠANĀS TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS
NODAĻAS TŪRISMA NOZARES KURSOS 2004./2005.AK GADĀ 

Kurss
Eksāmena
vērtējums

Semināru  un
praktisko  darbu
vērtējumi 

Pārbaudes darbi,
ieskaites

Pētījums,  kursa
projekts

Datorzinības 30 % 40 % 10 % 20 %
Ievads tūrismā 40 % 60 %, 

ja  vērtējums darbos ir  8  balles  un  ir  90 % apmeklējums
iespējama automātiska eksāmena atzīme

Ievads uzņēmējdarbībā 40 % 20 %                  30 % 10 %
Makroekonomika 40 % 10 %                  20 % 20 %
Mikroekonomika 50 % 40 % 10 %
Tūrisma statistika un metodoloģija 30 % 30 % 40 %
Uzņēmējdarbības tiesības 50 % 50 %
Latvijas kultūrvēsture un tūrisms 40 % 10 % 50 %
Kultūrvēsture un tūrisms 40% 20%                    10 % 30%
Tūrismu noteicošie faktori 50 % 10 % 30 %
Latvijas tūrisma ģeogrāfija 50 % 20 % 30 %
Tūrisma ģeogrāfija 50% 30% 20%
Viesmīlība 30% 40% 30%
Tūrisms un vide 40 % 40 % 20 %
Finanšu vadības pamati 60 % 40 %
Tūrisma produkts - 30%                 30 % 40%
Tūrisma  reģionālā politika 40 % 20 % 15% 25%
Uzņēmumu stratēģija 40% 25%                15  % 20 %
Tūrisma mārketings 40 % 30% 30%
Cilvēkresursu vadība 70 % 30 %
Tūrisma projektu vadība 40% 30% 30 %

22.tabula.  Galīgā  kursa  vērtējumu veidošanās  Tūrisma  organizācijas  un  vadības  nodaļas  tūrisma
nozares kursos 2004./2005.studiju gadā. 

2004./2005 AK.GADA TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS PROGRAMMAS
STUDIJU KURSU VIDĒJIE VĒRTĒJUMI

Vērtējumu skala: 1-negatīvi, 2-vāji, 3-puslīdz, 4-viduvēji, 5-labi, 6-ļoti labi, 7-izcili
* Kursi sarindoti secībā pēc % aptaujāto studentu skaita 

Kurss Docētājs Vid.kursa
vērtējums

% aptaujāto skaits
no studentiem, kuri

klausījās kursu
Dienas nodaļā:

1. Uzņēmējdarbības tiesības A.Alberga 3.4 97 %
2. Tūrisma ģeogrāfija I.Druva-Druvaskalne 5.4 93 %
3. Makroekonomika V.Melbārde 5.0 93 %
4. Cilvēkresursu vadība I.Ebele 5.9 88 %
5. Tūrisms un vide J.Smaļinskis 5.8 87 %
6. Kultūrvēsture un tūrisms J.Kalnačs 5.6 83 %
7. Franču valoda_2 B.Pāvule 5.6 82 %
8. Tūrisma reģionālā politika A.Šļara 4.7 78 %
9. Tūrisma produkts I.Ābols 5.6 77 %
10. Viesmīlība J.Balodis 5.7 75 %
11. Franču valoda_1 B.Pāvule 6.4 75 %
12. Tūrisma mārketings A.Mackevičs 5.5 72 %
13. Angļu valoda G.Viļumsone 6.1 70 %
14. Publiskā runa M.Maculēviča 5.3 69 %
15. Ievads tūrismā I.Ābols 5.9 69 %
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16. Ievads uzņēmējdarbībā M.Siņicins 5.8 69 %
17. Datorzinības A.Vārna 4.7 69 %
18. Lauku tūrisms I.Grīnfelde 5.1 68 %
19. Tūrisma produkta veicināšana A.Klepers 5.5 68 %
20. Tūristu grupu organizēšana un

vadīšana
A.Klepers 6.2 64 %

21. Uzņēmuma stratēģija_3_k A.Šļara 4.9 62 %
22. Vācu valoda_2 A.Lutere 4.8 61 %
23. Aktīvais tūrisms I.Grīnfelde 5.9 60 %
24. Vācu valoda_1 A.Lutere 5.6 60 %
25. Uzņēmuma stratēģija_4 k A.Šļara 5.2 60 %
26. Tūrisma plānošana_3 k A.Šļara 5.4 60 %
27. Tūrisma plānošana_4 k A.Šļara 5.6 56 %
28. Finanšu vadības pamati M.Blumberga 6.0 52 %

Nepilna laika studijas
1. Krievu valoda E.Suharževska 6.3 89 %
2. Tūrismu noteicošie faktori I.Druva-Druvaskalne 5.7 82 %
3. Mikroekonomika M.Siņicins 6.2 78 %
4. Angļu valoda D.Lārmane 6.3 76 %
5. Tūrisms un vide J.Smaļinskis 6.1 75 %
6. Tūrisma produkta veicināšana A.Klepers 5.9 74 %
7. Eiropas Savienība: tendences M.Siņicins 5.9 74 %
8. Finanšu vadības pamati M.Blumberga 5.7 70 %
9. Tūrisma ģeogrāfija I.Druva-Druvaskalne 6.3 68 %
10. Aktīvais tūrisms I.Grīnfelde 6 64 %
11. Tūrisma statistika un metodoloģija S.Cakula 3.8 62 %
12. Uzņēmuma stratēģija A.Šļara 5.3 56 %
13. Tūrisma mārketings A.Mackevičs 4.8 56 %
14. Kultūrvēsture un tūrisms J.Kalnačs 5.4 52 %
15. Tūrisma reģionālā politika A.Šļara 5.3 51 %
16. Ievads uzņēmējdarbībā M.Siņicins 5.7 48 %
17. Angļu valoda_1 G.Viļumsone 6.6 45 %
18. Uzņēmējdarbības tiesības R.Alberga 3.9 44 %
19. Vācu valoda A.Lutere 5.5 44 %
20. Angļu valoda _2 G.Viļumsone 6.4 42 %
21. Angļu valoda Z.Bērziņa 5.9 41 %
22. Makroekonomika M.Siņicins 5.7 38 %
23. Ievads tūrismā I.Ābols 5.6 37 %
24. Modernie tehniskie līdzekļi A.Cīrulis 5.8 36 %
25. Valsts pārvalde un pašvaldības A.Šļara 5.7 35 %
26. Publiskā runa M.Maculēviča 4.6 31 %
27. Lauku tūrisms I.Grīnfelde 6.2 24 %
28. Tūristu grupu organizēšana un

vadīšana
A.Klepers 5.5 22 %

29. Tūrisma projektu vadība I.Grīnfelde 5.3 20 %
30. Mārketinga vadība A.Plotkāns 6 16 %

23.tabula. 2004./2005.gada studiju kursu vidējie vērtējumi.
    Vērtējumu skala: 1-negatīvi, 2-vāji, 3-puslīdz, 4-viduvēji, 5-labi, 6-ļoti labi, 7-izcili



PIELIKUMS NR.8. 

KONKURSS TOV PROGRAMMĀ DIENAS NODAĻĀ NO 1996. –2003.GADAM UZ VIENU
BUDŽETA VIETU.

Gads Konkurss (uz 1 budžeta vietu)
1996 14,1
1997 9,8
1998 7,6
1999 7,6
2000 14,4
2001 12
2002 14,2
2003 14,3
2004 21,2
2005 13,1

24.tabula. Konkurss TOV programmā dienas nodaļā no 1996. -2005.gadam uz vienu budžeta vietu.

2005.GADA 1.KURSĀ IESTĀJUŠOS STUDENTU VIDĒJĀS ATZĪMES UN ANGĻU
VALODAS SERTIFIKĀTA LĪMENIS

2005. gadā 1. kursā iestājušos angļu valodas centralizēto eksāmenu līmenis: 
A līmenis – 24%;
B līmenis – 43%;
C līmenis – 27%;
D līmenis – 3%;
E līmenis – 3%. 

2005. gadā 1. kursā iestājušos vidējās atzīmes: augstākā atzīme -9.25, zemākā –5.5.

Virs 9 ballēm 3.3 %
virs 8 ballēm 6.7 %
virs 7 ballēm 47 %
virs 6 ballēm 33 %
virs 5 ballēm 10  %

25.tabula. 2005.gada 1.kursa vidējās atzīme atestātos.

PIELIKUMS NR.9.

TOV DOCĒTĀJU DALĪBA ZINĀTNISKĀS KONFERENCĒS  LATVIJĀ UN ĀRVALSTĪS
2004./2005.STUDIJU GADĀ

Docents 
I.Ābols

2004.05.11 uzstāšanās ar ziņojumu III Latvijas Ģeogrāfijas kongresā Latvijas
ģeogrāfija Eiropas dimensijās: „Kruīzu tūrisms – ģeogrāfiskā redzeslokā”
Referāta tēzes publicētas Latvijas ģeogrāfijas biedrība 70.-73. lpp.
2005. 31.01.uzstāšanās ar ziņojumu Latvijas Universitātes 63. zinātniskā
konference Ģeogrāfijas sekcijas Cilvēka ģeogrāfijas apakšsekcijā ar referātu
„Padomju kultūras mantojuma saglabāšana un izmantošana tūrismā Latvijā”.
Referāta tēzes publicētas LU Ģeogrāfija 14.-15.lpp. 

Docente
I.Druva-
Druvaskalne

2004.05.11 līdzautore ziņojumam III Latvijas Ģeogrāfijas kongresā Latvijas
ģeogrāfija  Eiropas  dimensijās:  „Kruīzu  tūrisms  –  ģeogrāfiskā  redzeslokā”
Referāta tēzes publicētas Latvijas ģeogrāfijas biedrība 70.-73. lpp.
2005.  31.03.-01.04. starptautiska  4.Vācijas-Baltijas  ģeogrāfijas  metodikas
konference Rīgā, referāts ”Latvijas ģeogrāfijas mācību līdzekļu attīstība”.
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Lektore
I.Grīnfelde

2004. 23.11. organizēta  un diskusiju sesijas vadīšana konferencē Kultūras
tūrisms  -  (Latvijas Kultūras koledža). 
2005.  28.  01.  dalība  Latvijas  lauku  tūrisma  konference,  Lauku  tūrisma
asociācija “Lauku ceļotājs”,  Rīgā.

Asociētais
profesors
J.Kalnačs

2004.14.10.  uzstāšanās  ar  referātu  ”Kultūrvēsturiskie  objekti  kā  nozīmīgs
faktors  kultūras  tūrisma  attīstībā”  Konference  Burtniekos  „Rajona
administrācijas  kapacitātes  celšana  kultūrvēsturiskā  mantojuma
saglabāšanā”. Valmieras rajona padome, Ziemeļu Ministru padome.
2004..04.11.  uzstāšanās  ar  referātu   Ģ.  Eliasa  ievadi  grāmatām  „Franču
jaunlaiku  glezniecība”  un  „Latvijas  PSR  Mākslas  akadēmijas  20  gadi”
(Iespiests teksts un tā ietekme uz pasniedzēja likteni okupācijas varu maiņā).
12.Borisa Vipera piemiņas lasījumi „Māksla un politiskie konteksti” Rīgā,
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts. 
2005.14.04.  uzstāšanās  ar  referātu  ”Mākslas  dzīve  Kurzemes  cietoksnī”.
Starptautiska  zinātniska  konference  Liepājā  "Otrā  pasaules  kara  beigas
Kurzemē (1944.–1945.) – zināmais, aizmirstais, pētāmais."  Liepājas pilsētas
dome, Liepājas muzejs.
2005.18.06. uzstāšanās ar referātu „Not just Year 1905.  Art  Destroyed and
Lost at the Period of  the Change of  Nazi and Soviet  Occupations”
starptautiskā 6. Baltijas pētījumu Eiropā konferencē Valmierā  “Evolūcija un
revolūcija Baltijas valstu ceļš Eiropā”.
2005.08.07. uzstāšanās ar referātu „Kultūras tūrisms Via Hanaseatica zonā
un Hanzas pilsētās.”  Konference Valmieras pilsētas dome, Valmiera.
2005.12.07. uzstāšanās ar referātu „Rubenes baznīca – nozīmīgs kultūras
tūrisma resurss”, Vidzemes Attīstības aģentūra, Rubenē, Valmieras rajonā.

Lektors
A.Klepers

2005.11.03.-15.03. dalība  starptautiskā  seminārā  Internationale
Tourismus-Börse – ITB, semināra nosaukums:  Travel 2010 — Trends des
Reisens  in  der  Zukunft.  (Ceļošana  2010 –  ceļojumu attīstības  tendencies
nākotnē).
2005.01.06. dalība un uzstāšanās konferencē „Tūrisma attīstība Cēsu rajonā
un  Vidzemē”,  referāts „Vietas  nozīme  tūrisma  mārketingā  un  tūrisma
produktu veicināšana virzībai tirgū”.
2005.13.06.-16.06. Uzstāšanās  +  publikācija  konferencē  ”Sustainable
development for Education (Ilgspējīga attīstība izglītībai)”Helsinki, Somija,
referāts  „Sustainable  development  for  Education  in  Latvia,  LIFE  Nature
project experience”.
2005.24.08. dalība Baltijas Ekotūrisma forumā.

Lektors
M. Siņicins

2004. oktobris dalība un uzstāšanās starptautiskā seminārā Pērnavā Igaunijā
„Arrangement of quality programme trainings for tourism enterprises”.



Docente
A.Šļara

2004.05.11 uzstāšanās ar ziņojumu ”Sakrālā tūrisma informatīvā un telpiskā
pieejamība Latgalē”, Rīga, LU,  III Latvijas Ģeogrāfijas kongresā Latvijas
ģeogrāfija Eiropas dimensijās. Referāta tēzes publicētas LU Ģeogrāfija.
2005.16.  06.  uzstāšanās  ar  referātu  „Teritorijas  attīstības  programmu
izvērtēšana un risinājumi” Rīgā,  Latvijas  pašvaldību attīstības  aktualitāšu
konferencē “Pašvaldības - attīstības pieredze 2005”.
2005.18.06.  uzstāšanās ar referātu „Core competences in evaluation system
of  local  planning” starptautiskā  6.  Baltijas  pētījumu  Eiropā  konferencē
Valmierā  “Evolūcija un revolūcija Baltijas valstu ceļš Eiropā”. publikācija
2005  (1)  Annual  proceedings  ICTE  in  Regional  Development,  1-7p,
Vidzeme University College.
2005.30.06.-09.07. uzstāšanās ar referātu „Strategic planning approach in
sparsely  populated  local  municipalities”,  Lodza,  Krakova,  Polija  18th
European  Advanced  Studies  Institute  on  Regional  Science.   Eiropas
Reģionālo  zinātņu  asociācija,  publikācija  CD,  Internetā  RePec  datu  bāzē
www.ersa.org.
2005.23.-27. 08. uzstāšanās ar referātu „The river basin approach in tourism
planning” un  sekcijas  vadītāja  Nīderlandē,  Amsterdamā,  45.  Eiropas
Reģionālo  zinātņu  asociācijas  kongresā  2005,  publikācija  CD,  Internetā
RePec datu bāzē www.ersa.org.

 26.tabula TOV docētāju dalība zinātniskās konferencēs  Latvijā un ārvalstīs 2004./2005.ak.g.

PIELIKUMS NR.10

TOV NODAĻAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2004-2008

1. TOV  programmas  iesniegšana  pārlicencēšanai  IZM  profesionālā  bakalaura  grāda
iegūšanai –(2004/2005)

2. Akadēmiskā  personāla  kvalitātes  celšana  gan  studiju  kursa  ietvaros,  gan  docētāja
metodiskajā darbā. Radošās un profesionālās pilnveidošanas un pārkvalificēšanās iespējas
tālākizglītībā  jau esošajiem docētājiem (nepārtraukti). 

3. Prakšu datu bāzes izveide (2005).
4. TOV studentu prakšu bāzes (vietas) izveide ES finansētu projektu ietvaros (2006 -2008).
5. Studentu zinātnisko darbu datu bāzes izveide (2005).
6. Informācijas par TOV programmu sakārtošana ViA mājas lapā (2004).
7. Regulāru  kontaktu uzturēšana  un  sadarbība  ar  tūrisma organizācijām un uzņēmumiem

(nepārtraukti).
8. Dalība  dažādos  tūrisma  projektos,  studentu  iesaistīšana  pētnieciskos  projektos

(nepārtraukti).
9. Gidu profesionālās  programmas priekšizpēte  (dalība gidu profesijas  standarta  izstrādē)

2005/2006.
10. Kvalificēta  ārvalstu  viesdocētāju  piesaiste  Tūrisma  stratēģiskās  vadības  maģistra

programmas kursu vadīšanā (2005).
11. Iestāšanās  ATLAS (The Association  for  Tourism and Leisure  Education)  organizācijā

(2005).
12. Iesaistīšanās ALTAS organizācijā (2005).
13. Vidzemes Tūrisma asociācijas konsultēšana (nepārtraukti).
14. Pieredzes  apmaiņa  un  sadarbība  ar  līdzīgam studiju  programmām Latvijā  un  ārvalstīs

(nepārtraukti).
15. Profesionālās  maģistra  studiju  programmas  “Tūrisma  stratēģiskā  vadība”  akreditācija

(2005).
16. Starptautiskas zinātniskas tūrisma nozares konferences izveide un realizācija ViA (2006-

2008).
17. Aktualizēt TOV programmas saturu, studiju kursu saturu atbilstoši jaunākajām tentencēm

un izglītības prasībām tūrisma nozarē (nepārtraukti).
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PIELIKUMS NR.11.               TOV STUDIJU PROGRAMMAS KURSA APRAKSTI

A DAĻA IEVADS TŪRISMĀ

Docētājs: docents, Mg.geogr. Ilgvars Ābols
e-pasts  ilgvars.abols@va.lv
Kursa mērķis: izveidot studentos izpratni par tūrismu un sekmēt turpmāko tūrisma kursu apguvi. Studenti iepazīsies ar
tūrisma vēsturi, teorijām, kuras saistītas 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. Studentos
tiks veidota izpratne par to,  kādu labumu tūrisms var  nest valstij,  novadam, pagastam un viensētai.  Pēc  kursa apguves
studentam iegūtās pamatzināšanas jāpielieto, apgūstot citus kursus.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas 

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu
Laikā jāsagatavo un jānodod referāti un praktiskie darbi. Visos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.
Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot
individuālu uzdevumu, ja nodarbības kavētas slimības dēļ vai students iepriekš brīdinājis par nodarbību neapmeklēšanu
attaisnotu iemeslu dēļ. Visos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.

Vērtējums:
Kursa galīgā atzīme veidojas no:

• Individuālā un grupu darba semināros, praktisko un  pārbaudes darbu rezultātiem – 60 %
• (studentiem, kuru vidējā atzīme būs ļoti labi un augstāk, kā arī būs 90 % semināru, grupu un pārbaudes darbu

apmeklējums, tiks piedāvāta iespēja saņemt automātisku eksāmena atzīmi)
• Eksāmena atzīmes - 40%

Kursa saturs
Nr Tēma
1. Tūrismā lietotie termini un definīcijas : tūrisma termini un definējumi; tūrisma iedalījums pēc veidiem;

tūrisma industrija un infrastruktūra. Tūrisma pētījumu virzieni.
2. Tūrisma attīstības vēsture un tūrisms mūsdienās: pasaules tūrisma vēsturiskā attīstība; Latvijas tūrisma

vēsture;Latvijas tūrisma industrija šodien.
3. Tūrisma ekonomiskās pamatnozares:pasažieru transports;tūristu izmitināšana un ēdināšana;atpūtas un izklaides

industrija;tūrisma firmas, tūrisma aģentūras un.c.

4. Tūrismā ieinteresētās un iesaistītās iestādes un organizācijas.
5. Tūrisma nākotnes vīzijas
Izmantojamie avoti
Pamatliteratūra:

Mācību materiālu adrese:  http://punkts.va.lv
1. Tūrisma likums un tā grozījumi. 
2. Hāgas Tūrisma deklarācija un tās pielikums;
3. Vispārējais tūrisma ētikas kodekss
4. Holovejs Dž. Kr. 1999. Tūrisma bizness., Jāņa Rozes apgāds Rīgā 
5. Ritchie J. R. & Goeldner C. R. 1994. Travel, Tourism and Hospitality Research  A handbook for managers and

researchers, John Wiley & Sons, New York Fridgen J. D. 1996. Dimension of Tourism, Educational Institute of the
American Hotel & Motel Association, Michigan Holovejs Dž. Kr. 1999. Tūrisma bizness., Jāņa Rozes apgāds Rīgā

Papildliteratūra:
6. McIntosh R. W., Goeldner C. R., Ritchie J. R. B.1995. Tourism Principles, Practices, Philosophies, Jonh Wiley &

Sons; New York
7. Tūrisms Latvijā 2004. gadā statistikas biļetens .2005., Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde Rīga.
8. http://www.world-tourism.org/
9. http://www.csb.lv
10. http://www.latviatourism.lv/, www.nozare.lv, www.eiropa.lv



A DAĻA IEVADS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

Docētājs : lektors, Mg. paed. Mihails Siņicins
e-pasts: mihails.sinicins@va.lv

Kursa mērķis : 
Padziļināt studentu zināšanas par uzņēmējdarbību, tās būtību un nozīmi. Sniegt priekšstatu par uzņēmumu, tā dibināšanas
kartību, ražošanas procesu, uzņēmuma līdzekļiem, tā darbības efektivitātes izvērtēšanu. Iegūt priekšstatu par sava biznesa
organizēšanu;  attīstīt  studentu  pārliecību  par  spējām  uzsākt  savu  uzņēmējdarbību.  Padziļināt  studentu  izpratni  par
uzņēmējdarbības vidi, mūsdienu uzņēmējdarbību, attīstības tendencēm, perspektīvām. Veidot izpratni par uzņēmēja vietu un
lomu  ekonomikā,  sabiedrībā  un  uzņēmējam nepieciešamajām  īpašībām.  Panākt,  lai  studenti  apzinās  vajadzību  attīstīt
uzņēmējam nepieciešamās īpašības.

Kursa apjoms : 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas  

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu :
Jāapmeklē lekcijas vai jāapliecina zināšanas par lekcijas tēmām.Jāpiedalās semināros un jāapliecina zināšanas par
semināra tēmu. Sekmīgi jāveic pārbaudes darbi. Laikā jāveic, jānodod un jāaizstāv praktiskais darbs.

Gala vērtējumu veidos:
Pārbaudes darbi – 30%
Semināros apliecinātās zināšanas – 20%
Izstrādātie, aizstāvētie praktiskie darbi – 10%
Rakstiska eksāmena vērtējums - 40%

Kursa saturs
N.p.
k.

Tēma

1. Atšķirīgie uzskati par ekonomikas būtību
2. Uzņēmējdarbības būtība. Uzņēmēja vieta un loma ekonomikā.
3. Uzņēmējdarbības vide. Galvenie faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību.

Uzņēmējdarbības vides analīze. 
4. Uzņēmējdarbības tipi un veidi. Uzņēmējdarbības veida izvēle.
5. Uzņēmējdarbības tiesiskās un organizatoriskās formas.

Uzņēmuma dibināšana, pārvalde, reorganizācija, likvidācija
6. Uzņēmuma  līdzekļi un to aprite. Kapitāls, tā aprite. Pašu kapitāls un piesaistītais kapitāls. Pamatkapitāls,

amortizācija. Apgrozāmais kapitāls, apgrozāmie līdzekļi.
Uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāji. Uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāji un analīze. Investīciju
projekta novērtēšana.

7. Prece – uzņēmējdarbības objekts. Preces īpašības. Ražošanas izmaksa un cena. 
8. Uzņēmējdarbības plānošana. Uzņēmējdarbības plāna izstrādāšana. 
9. Kvalitātes vadīšana. Kvalitāte, tās nozīme. Kvalitātes vadīšanas sistēmas. Preču zīme. Standartizācija, sertifikācija.
10. Produkcijas realizācija. Noieta politika un tās instrumenti. Noieta tirgus izpēte un analīze. Uzņēmuma priekšrocību

politika. Komunikācijas politika.
11. Mūsdienīgs uzņēmums, darbinieks. Valsts loma uzņēmējdarbībā.
12. Uzņēmējdarbība un veiksme. Uzņēmēja veiksmes komponenti. Komercinformācija un tās nozīme. Sadarbība,

partneri. Attiecības ar sabiedrību.
13. Praktisko darbu aizstāvēšana.
Izmantojamie avoti:
Pamatliteratūra:

1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. RaKa. – R.: 2004.
2. Allens R., Hansens M. V. Miljonārs vienā minūtē. Izglītojošs veids, kā kļūt bagātam. Apgāds “ATĒNA”. 2004.

Papildliteratūra:
3. Beļčikovs J., Praude V. Mārketings. Zvaigzne ABC. – R. :1994.
4. Beļčikovs J., Praude V. Loģistika. Vaidelote. – R.: 2003.
5. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Zinātne. – R.:2000.
6. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. R. Grēviņas vadībā. Zinātne. – R.: 2000.
7. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU. – R.: 1997.,1999.
8. Hendijs Č. Zilonis un blusa. SIA “Baltijas vadības konferences”. – R. : 2002.
9. Hofs K. G. Biznesa ekonomika. Jāņa Rozes apgāds. - R. :2002.
10. Ķeniņš – Kings G.. Uzņēmību! Latviešu uzņēmējs pārmaiņu laikos. Jāņa Rozes apgāds. – R.: 1999.
11. Nūrdstrems Č., Rideštrole J. Aizraujošais bizness. SIA “Baltijas vadības konferences”. – R.: 2002.
12. Stenlijs T. Dž. Miljonāra prāts. Zvaigzne ABC. – R.: 2002.
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A DAĻA VIESMĪLĪBA

Docētājs:  vieslektors Juris Balodis 
e-pasts: juris.balodis@va.lv

Kursa  mērķis:  sniegt  zināšanas studentiem par  viesmīlības  (ēdināšanas un izmitināšanas nozares)  teorijas  pamatziņām
tūrisma jomās un praktiskās iemaņas to izmantošanai radošā darbā nozares uzņēmumos.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti , 48  kontaktstundas.

Prasības, kas studentiem jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
• Jāapmeklē plānotie semināri un grupu nodarbības vai attaisnoti nokavētais jāapgūst individuālā kārtā.
• Visi pārbaudes darbi jāveic noteiktā laikā.
• Pārbaudes darbos jāsaņem pozitīvs novērtējums.
• Jāsagatavo noslēguma darbs.

Vērtējums
• Grupu darbs semināros un pārbaudes darbu rezultātiem - 40% 
• Noslēguma darbs - 30%
• Eksāmena atzīmes- 30%

Kursa saturs:
Nr.p.k Tēma
1. Izaugsmes un pārmaiņas tendences viesmīlības industrijā. 

Ēdināšanas nozare : 
• restorānu bizness
• darba organizācija

2. Ēdināšanas nozare : 
• daudzveidība un struktūra.
• mārketings + “Neighbourhood Mktg.”
• Izmitināšanas nozare :
• daudzveidība un struktūra

3. Izmitināšanas nozare :
• darba organizācija
• mārketings

Vadība viesmīlības industrija: 
• plānošana
• organizēšana

4. Vadība viesmīlības  industrija: 
• kontrole 
• cilvēku resursi
• “leadership” un “empowerment”
• Veiksmīgu cilvēku 7 ieradumi (pēc Stephen Covey)

Apkalpošanas nozīme, savstarpējo attiecību veidošana un pārdošanas veicināšana
Izmantojamie avoti:
Pamatliteratūra:

1. T.Powers & C.W.Barrows (1999) Introduction to Management in the Hospitality Industry, J.Wiley & Sons, USA.
1. P.R.Dittmer, Dimensions of the Hospitality Industry (1998) J.Wiley and Sons, UK.
2. P.Kotler, J.Bowen, J.Makens (2003) Marketing for Hospitality & Tourism, Prentice Hall, New Jersey.

Papildliteratūra:
3. A.Hiam (1997) Marketing for Dummies, IDG Books, Foster City.
4. B.Nelson, P.Economy (1998) Managing for Dummies, IDG Books, Foster City.
5. M.Platace (2000) Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi, Biznesa Augstskola Turība, Rīga.
6. V.Vanaga (1999) Galda klāšanas pamatprincipi, Biznesa Augstskola Turība, Rīga.

www.hotelsmag.com
www.foodservice.org
www.edfound.org
www.nrn.com



A DAĻA  MIKROEKONOMIKA

Docētājs: lektors, Mg. paed. Mihails Siņicins
e-pasts: mihails.sinicins@va.lv

Kursa mērķis : 
Padziļināt studentu zināšanas par ekonomikas būtību, nozīmīgākajām ekonomikas teorijām, ekonomistu skolām.Nostiprināt
studentu prasmes pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Veidot izpratni par patērētāja racionālu rīcību tirgū, patērētāja
ieguvumu. Padziļināt studentu izpratni par tirgu, tirgus struktūrām, uzņēmumu darbību noteiktā tirgus struktūrā. Veidot
izpratni par ražošanas resursu tirgiem: zemes, kapitāla un darba tirgu. Padziļināt izpratni par ekonomiskām sistēmām,
ekonomikas institūcijām, valsi un tās lomu ekonomikā.
Kursa apjoms : 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas 

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu :
• Jāapmeklē lekcijas vai semināros jāapliecina zināšanas par lekcijas tēmām.
• Sekmīgi jāveic pārbaudes darbi. Pārbaudes darbs tiek ieskaitīts, ja darbā ir iegūts vairāk par 40% no maksimālā punktu

skaita.
Gala vērtējumu veidos :
• Pārbaudes darbi un darbs semināros-40%
• Izstrādātie, aizstāvētie pētnieciskie vai praktiskie darbi – 10%
• Eksāmena vērtējums - 50%
Kursa saturs
N.p.
k.

Tēma

1. Ievads ekonomikā
Uzskatu attīstība par ekonomikas būtību. 

2. Ekonomiskās sistēmas.
3. Tirgus, konkurence, tirgus struktūras
4. Pieprasījums, piedāvājums.
5. Patērētāju izvēles teorija.
6. Ražošana. Ražošanas faktori. Ražošanas funkcija
7. Cenas veidošanās un peļņas maksimizācija dažādos konkurences apstākļos. 
8. Ražošanas faktoru tirgus. Ražošanas faktoru tirgus, tā vieta un loma tautsaimniecībā.
9. Tirgus efektivitāte un valdības ietekme.
10. Risks un nenoteiktība. Riska veidi un tā mazināšanas iespējas. Patērētāju un uzņēmumu darbība

tirgos ar informācijas asimetriju. Alternatīvas teorijas patērētāja rīcībai tirgū – patērētāju
iracionāla rīcība.

Izmantojamie avoti.
Pamatliteratūra:
1. Bikse V. Ekonomkas pamatprincipi.Testi. Zvaigzne ABC. – R.: 1998.
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamati. I daļa. SIA Izglītības soļi. – R.: 2000.
3. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. SIA «Izglītības soļi». –R.: 2004.
4. Dzelmīte M., Volodina M. Uzdevumi mikroekonomika. SIA «Izglītības soļi». –R.: 2002.
5. Mikroekonomika. Dr. oec. V. Nešpora redakcijā. R.: 2000.
6. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. Kamene. – R. : 2002.
7. Nešpors V. Mikroekonomika. Kamene. – R.: 2003. 
Papildliteratūra:
8. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Apgāds «Rasa ABC». – Banku augstskola.: R.: 2003.
9. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Jumava. – R.: 2004
10. Siņicins M. Biznesa ekonomiskie pamati. Raka. – R.: 2004.
11. Škapars R. Mikroekonomika. – R.: Latvijas universitāte. 2002.
12. Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā. – R.: Latvijas Universitāte, 2002. – 1. d.
13. Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā. – R.: Latvijas Universitāte, 2002. – 2. d.
14. Fischer S. Economics / Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Richard  Schmalense. – 2nd ed, McGraw – Hill, Inc.

1988
15. McConnell C., Brue S. Economics /Principles, Problems, and Policies, eleventh edition.
16. Бартенев С. А. История экономических учений в вопросах и ответах. Юристь. – М. : 1998
17. Бор М. З. История мировой экономики. - М.: Издательство « Дело и Сервис», 2000.
18. Соколинский В. М. Психологические основы экономики: Учеб. пособие для вузов. – М. : Юнити, 1999.
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A DAĻA MAKROEKONOMIKA
Docētājs: lektors, Mg. paed. Mihails Siņicins
e-pasts: mihails.sinicins@va.lv

Kursa  mērķis: Kursā  tiek  ietverti  galvenie  makroekonomikas  pamatprincipi.  Šī  kursa  apgūšana  palīdz  izprast
tautsaimniecībā  funkcionējošās  likumsakarības,  veido prasmes un iemaņas patstāvīgi  novērtēt  un analizēt  daudzveidīgo
faktoru ietekmi uz tautsaimniecības situāciju un ekonomiskajiem procesiem valstī un pasaulē, sagatavo studentus tālākai
speciālo ekonomisko studiju kursu apguvei.

Kursa apjoms:  4 kredītpunkti  jeb 48 kontaktstundas (lekcijas – 24 stundas,  semināri   un praktiskās nodarbības – 18
stundas, pārbaudes darbi – 6 stundas). 

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
1. Savlaicīga  patstāvīgo darbu un studiju darba – referāta   iesniegšana. Studiju darba tēmas tiek saskaņotas ar

docētāju un aizstāvētas  pēc noteiktā grafika .
2. Pozitīvs vērtējums trijos pārbaudes un patstāvīgajos  darbos.
3. Obligāts  semināru  un  praktisko  nodarbību  apmeklējums.  Kavētās  nodarbības  iespējams  atstrādāt,  izpildot

individuālu uzdevumu.
Kursa galīgo atzīmi veido:

1. Darbs semināros un praktiskajās nodarbībās – 10 %.
2. Patstāvīgie un pārbaudes darbi– 30%.
3. Studiju darbs – referāts 20%.
4. Eksāmena atzīme – 40%.

Kursa saturs

Tēma
Makroekonomikas  pamatrādītāji.  Cenu  līmenis  un  cenu  indeksi..  Nominālais  un  reālais  iekšzemes
kopprodukts.
Ekonomikas attīstība un ekonomikas izaugsme. 
Makroekonomiskā nestabilitāte. Ekonomikas attīstības  cikliskums. Nodarbinātība un bezdarbs. Inflācija un
stagflācija.
Nauda.  Naudas piedāvājums un pieprasījums.  Bankas un kredīts.  Centrālā banka un naudas piedāvājuma
regulēšana. 
Kopējā pieprasījuma  un kopējā piedāvājuma modelis.
Kopējo izdevumu modelis. Izdevumu reizinātāja ietekme uz iekšzemes kopproduktu. IS – LM modelis.
Valsts budžets. Valsts ieņēmumi un izdevumi. Valsts parāds. Nodokļu sistēma. Lafēra līkne. Fiskālā politika. 
Starptautiskā tirdzniecība. Ekonomiskā integrācija. Maksājumu bilance. Starptautiskie norēķini.
Pastāvīgo studiju darbu prezentācijas

Izmantojamie avoti
Pamatliteratūra:
1. Bikse V. Makroekonomika. Tālmācības kurss.- R.: 2003, 315.lpp.
2. Šenfelde M., Ņikitina V., Kullesa I. Makroekonomika. – R.: SIA Kamene, 2002. – 220 lpp.
3. LR Ekonomikas Ministrijas ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību.
4. Bikse V. Makroekonomikas pamati. Teorija. Problēmas. Politika.- R.: 1998, 314.lpp.
5. Gods U. Makroekonomika.- R. : 2002. –352 lpp.
Papildliteratūra:
6. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību . 2.daļa. – R.: 2001. –518lpp. 
7. Colander, David C. Macroeconomics: 2 -th Edition- Irwin , Inc, 1995.-480 p.
8. McConnel C.R., Brue S.L. Economics Principles, Problems, and Policies: 15 th Edition – Irwin/McGraw Hill, Inc,

2002. – 793 p.
9. Parkin M., Bade R.Economics: - Addision – Ontario: Wesley Publishers Limited, 1997, - 1104 p.
10. Samuelson P. A., Nordhaus W. D. Economics: 14 – th Edition. – New York: McGraw Hill Book Company , 1992.

– 1013 p.
11. Макконел К.Р.. Брю С.Л. Экономика. Принципы. проблемы и политика. – М.. Республика.- 1992.т.1 – 399с..

т.2 – 400с. 
12. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалези. Экономика: Пер.с.англ. М.: Дело, 1997. 829с.
13. Latvija. Pārskati par Latvijas tautas attīstību.- R.:UNDP.
14. Latvijas statistikas gadagrāmata.- LR CSP.
15. Žurnāli: Kapitāls, The Ekonomist
16. Tīmekļa resursi : htpp://www.gov.lv, htpp://www.em.gov.lv, htpp://www.fm.gov.lv, htpp://www.csb.lv u.c.



A DAĻA                                                               DATORZINĪBAS

Docētājs: lektors, Mg.sc.comp. Arnis Cīrulis
E-pasts: arnis.cirulis@va.lv

Kursa mērķis: sniegt izpratni par datora lietošanu lietišķu dokumentu noformēšanai, aprēķinu veikšanai un datu statistiskai
analīzei, prezentāciju veidošanai, kā arī pētniecisko darbu izstrādei, veidot praktiskas iemaņas darbam ar datoru.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
1. Laikā jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi.
2. Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktsundas

Kursa gala vērtējums:
1. Trīs patstāvīgie darbi, par katru iespējams dabūt  18 punktus. Tādējādi maksimālais punktu skaits par

patstāvīgajiem darbiem ir 54.
2. Gala eksāmenā ir iespējams nopelnīt 50 punktus.
3. Tātad pavisam ir iespējams nopelnīt 54+50=104 punktus.
4. Gala vērtējums = Viss punktu skaits / 10

Kursa saturs:
Nr. Tēma
1. Ievads datorkursā: operētājsistēmas, failu sistēma, pamatprincipi, pamatfunkcijas.

2. Teksta dokumentu veidošana ar OpenOffice. Darba vide, teksta apstrāde un noformēšana. Grafisku
objektu, piezīmju un paskaidrojumu lauku iekļaušana, Header, Footer, lapas noformēšana. Tabulu
veidošana un noformēšana. Darbs ar liela apjoma dokumentiem: lappušu numerācija, stili, satura
rādītājs, meklēšana, aizvietošana. Pirmais patstāvīgais darbs.

3. Elektronisko tabulu veidošana ar OpenOffice. Darba vide, datu tipi, datu ievade, rediģēšana, formulas
un funkcijas, to pielietojumi; tabulas noformēšana. Otrais patstāvīgais darbs.

4. Statistikas pamatjēdzieni, statistiskās funkcijas, to pielietojums. Korelācijas jēdziens, korelācijas
aprēķināšana. Trešais patstāvīgais darbs.

5. Prezentāciju veidošana ar OpenOffice. Pamatprincipi, prezentējamās informācijas vizualizācija.

Izmantojamie avoti

Pamatliteratūra:
1. Arhipova I, Bāliņa S. „Statistika ar Microsoft Excel ikvienam”, Datorzinību centrs, 1999, 163 lpp.
2. Vēzis V. „Microsoft Excel 5.0 ikvienam. Mācību līdzeklis”, R.:ComputerLand, 1994, 174 lpp.
3. Sataki Katrīna „Microsoft Word ikvienam”, R.:ComputerLand, 1995, 151 lpp.

Papildavoti:
4. http://apg.liis.lv
5. http://www.openoffice.org
6. http://www.liis.lv/mspamati/
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A DAĻA                                        TŪRISMA STATISTIKA UN METODOLOĢIJA

Docētājs: asoc.profesore, Dr.paed. Sarma Cakula
e-pasts: Sarma Cakula
Kursa mērķis. Iepazīstināt studentus ar statistikas un uzskaites nozīmīgumu dažādos pētījumos un īpaši tūrismā, palīdzēt
apgūt studentiem izmantot statistiku un statistikas apstrādes programmas savā darbā.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas 

Kursa galīgā atzīme veidojas no:
1. Individuālā darba semināros, praktiskajos darbos un kontroldarbos- 30 %,
2. Zinātniskā pētījuma - 40 %,
3. Eksāmena- 30%

Prasības kursa nokārtošanai:
Jāiesniedz visi prakstiskie darbi: Kvalitatīvais pētījums, Kvantitatīvais  pētījums, Konceptuālais modelis Anketa, SPSS
2 darbi. Jāiesniedz zinātniskais pētījums.Jānokārto 1 kontroldarbs un 1 ieskaite. Katrs praktiskais darbs jāiesniedz līdz
nākamajai tikšanās reizei. 

Kursa tēmas
N
r

Tēma

1. Zinātniska pētījuma etapi, hipotēze, anketu veidošanas pamatsoļi, konceptuālais modelis, mērīšanas skalas.
Kvalitatīvs pētījums.

2. Aptauju  veidošanas  pamatprincipi  un  nozīme  tūrismā.  Vispārēja  jautājumu  sastādīšana,  centrālās  tendences
raksturlielumi.

3. Statistikas jēdziens, pamatelementi, nozīme pētījumos. Tūrisma dati, to ieguve, parametru klasifikācija. Tūrisma
pētījumu mūsdienīgi avoti, problēmas tūrisma pētījumos.

6. Tūrisma datu analīzes metodes. Attīstība un psihografika, ģeogrāfiskais aspekts. Datu analīze. Testu salīdzināšana,
lineāras transformācijas. Normālsadalījums. Mērīšanas metodes.

8. Datu analīzes datorprogrammas. SPSS. Uzdevumu risināšana, izmantojot programmu SPSS
Kvantitatīvs pētījums-Korelācija, statistiskās metodes. Hipotēžu tests vidējam aritmētiskajam. Hipotēžu tests
vidējam aritmētiskam 2 izlasēm. Chi-kvadrāta sadalījums.

7. Uzskaite un statistika katrā tūrisma uzņēmumā Tūrisma tirgus klasificēšana. Atkarīgās, neatkarīgās metodes
8. Tūrisma virzienu plānošana un tirgus tendences. Varbūtību modelis. Delphi tehnika. Reģionalizācija tūrisma

pētījumos. Sociētie indeksi. Bias indekss. Tūrisma pievilcības indekss.

Izmantojamie avoti
Pamatliteratūra:
1. 95/57/EK par statistiskas informacijas savaksanu turisma joma. Eiropas Savieniba, 1995.g.23.novembris (Directiv of

Council 95/57/EK about collecting information in tourism –EU, November 23,1995/)
2. Scott A.Miller. Developmental Research Methods. New Jersay, Prentice-Hall, 1998Stephen L, J .Smith Tourism

Analysis. Malaysia, Longman,
3. Travel, Tourism and Hospitality Research. Ed. by J. R. Brent Ritchie, Charles R. Goeldner, John Wiley & Sons, Inc.

New York, 1994 
4. Lasmanis Aivars. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos / SPSS. Aivars

Lasmanis. - Rīga : Izglītības soļi, 2002. 
5. Darren George, Paul Mallery (1999) SPSS for Windows. Step by step. Allyn and Bacon

Papildliteratūra:
1. Aasland Aadne, David Drury (1998) Constructing Indicators and Indices. Norway, FAFO.
2. Aasland  Aadne,  Knud  Knudsen,  Dagmar  Kutsar,  Ilze  Trapeniece  (1998)  The  Baltic  Countries  Revisited:  Living

Conditions and Comparative Challenges. Norway, FAFO
3. Aasland Aadne, Latvia (1998) The Impact of the Transformation. Norway, FAFO.
4. Babbie E.R. (1990) Social Survays. California, Wadsworth, Belmont.
5. Drury David (1998) A Practical Introduction to SPSS, Slides and Exercises. Norway, FAFO.
6. Chaudhuri A. and Mukerjee R. (1988) Randomized response: theory and techniques. New York, Marcel Dekker.
7. Drury David (1998) Survey Design and Comparative Research. Norway, FAFO.
8. Ebdon David. Statistics in Geography. USA, Blackwell, 1985
9. Joseph F. Healey, John Boli, Earl Babbie, Fred Halley (1999) Exploring Social Issues Using SPSS for windows 95.

Pine Forge Press. 
10. Krastiņš O. (1998) Statistika un ekonometrija. Rīga. LR centrālā statistikas pārvalde.A DAĻA



A DAĻA KULTŪRVĒSTURE UN TŪRISMS

Docētājs: asociētais profesors,  Dr.art. Jānis Kalnačs
E pasts: janis.kalnacs@va.lv

Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar kultūras vēstures un tūrisma saistības daudzveidīgajiem aspektiem, akcentējot
kultūras pieminekļus kā nozīmīgu tūrisma resursu; iepazīt kultūras mantojuma saglabāšanas aktuālās problēmas (galvenokārt
Latvijā) un kultūras tūrisma teorētiskos aspektus un attīstības perspektīvas, padziļināti apgūt  ar Latviju ciešāk saistīto
Eiropas kultūras vēstures posmu – viduslaiku, renesanses, baroka, apgaismības un XIX gadsimta – pamatiezīmes. Kursa
ietvaros tiek akcentēti un analizēti kultūras mantojuma izcilākie paraugi, kā arī pievērsta uzmanība mazāk pazīstamiem, bet
autentiskiem kultūras mantojuma objektiem un to izmantošanas tūrismā piemēriem.

 Kursa apjoms: 4 kredītpunkti 48 kontaktstundas

Kursa vērtējums veidojas no:
1. Semināri un pārbaudes  darbi tiek vērtēti kā ieskaitīti vai neieskaitīti. 

2. Referāts 30% 
3. Grupu darbi 20 %

               4. Kontroldarbi 10 %
              5. Eksāmens 40 %
Kursa tēmas

Nr.
Tēma

1. Kultūra un kultūras mantojums. Ieskats kultūras mantojuma saglabāšanas vēsturē.
2. Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti par kultūras mantojuma aizsardzību.
3. Kultūras  pieminekļa  jēdziens,  to  tipoloģija.  UNESCO  pasaules  kultūras  un  dabas   mantojuma

saraksts.
4. Kultūras  pieminekļu  aizsardzības  sistēma  Latvijā.  Aktuālākās  kultūras  mantojuma  aizsardzības

problēmas. 
5. Kultūras tūrisms, tā sociālie, ekonomiskie, politiskie aspekti. Perspektīvas. 
6. Eiropas viduslaiku kultūras raksturīgākās iezīmes.
7. Eiropas renesanses kultūras raksturīgākās iezīmes.
8. Eiropas XVII-XVIII gadsimtu kultūras raksturīgākās iezīmes.
9. Eiropas XIX gadsimta kultūras raksturīgākās iezīmes. 

Izmantojamie avoti
Pamatliteratūra:
1. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 2000. 
        “Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti par kultūras mantojuma aizsardzību” R., 
2. http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31  vai http://www.unesco.org/whc/brief.htm 
3. Latvijas  Republikas  “Likums par  kultūras  pieminekļu  aizsardzību”,  “Noteikumi par  kultūras  pieminekļu  uzskaiti,

aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”. 
4. Valsts  aizsargājamo kultūras  pieminekļu  saraksts.  “Latvijas  Vēstnesis”,  1998.  nr.  369/372.,  375/380.  Kopija  ViA

bibliotēkā.
5. Cultural  Tourism in  Europe. 1996. 
6. Kultūrtūrisms Baltijas valstīs. Politikas dokuments. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas UNESCO Nacionālās Komisijas

2001.-2003.g. Tulkojums no angļu valodas. Nepublicēts.
7. Ričards G. New directions for Cultural Tourism? / Tourism Market Trends, 2003.Edition. World Owerview & Tourism

Topics. Madrid, World Tourism Organization. 2003. 
8. Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā. R., Zvaigzne ABC, 1997. 
9. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un kontrreformācijas laikmetā. R., Zvaigzne ABC. 
10. Rubenis A. Dzīve un kultūra absolūtisma un apgaismības laikmetā. 1996. 17. un 18. gadsimta sabiedrība. 
Papildus literatūra un interneta avoti.
1. Apīnis M. No pieminekļu aizsardzības vēstures. R., M.Apiņa piemiņas fonds, 1992.
2. Brief descriptions of Sites Inscribed on the World Heritage List. (Kopijas ViA Bibliotēkā)
3. Hārpers Dž. Svētvietas. Ceļvedis pa pasaules garīgajām oāzēm. R., Zvaigzne ABC, 2002. 
4. Nacionālā programma kultūra.  Apakšprogramma “Kultūras mantojums”. 2000.

http://www.mantojums.lv/doc/APSTIPRINATA_MK.doc
5. Kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana. (Nozares pārskats – Kuldīgas - rajona plānojuma izstrādāšanai. ).

Vides un reģionālā attīstības ministrija. 1999.
6. Stūre, Inese. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. R., LU Akadēmiskais apgāds, 2004.
7. Lamm R.C. and Cross N.M. The Humanities in Western Culture. 1993. Pp. 223.-310. (Kopijas ViA bibliotekā). 
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A DAĻA                                   LATVIJAS KULTŪRVĒSTURE UN TŪRISMS

Docētājs: asociētais profesors,  Dr.art Jānis Kalnačs
          

Kursa mērķis: Apgūstot kursu, kas ir turpinājums kursam “Kultūras vēsture un tūrisms”, tiks padziļinātas zināšanas par
kultūras mantojuma un tūrisma saistību Latvijā. Tajā tiek sniegts pārskats par Latvijas kultūras vēsturi, īpaši pievēršoties
arhitektūras mantojumam kā tūrismā nozīmīgai kultūras mantojuma daļai. Kursa ietvaros tiek akcentēti un analizēti Latvijas
kultūras  mantojuma  izcilākie  paraugi,  kā  arī  pievērsta  uzmanība  mazāk  pazīstamiem,  bet  autentiskiem  tās  kultūras
mantojuma piemēriem. Tiek sniegts ieskats Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības un kultūras tūrisma novitātēs. 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 24 kontaktstundas.

Kursa vērtējumu veido: 
1. Referāts- 50% 
 2. Kontroldarbs-10 %
 3. Eksāmens -40 %

          
Kursā ietvertā tematika

Nr.
Tēma

1. Kultūras mantojums un tūrisms Latvijā. Kultūras mantojuma aizsardzības un kultūras tūrisma novitātes. 
2. Latvijas kultūra no paleolīta līdz vēlajam dzelzs laikmetam. 
3. Viduslaiku kultūra Latvijā. 
4. Kultūra Latvijā 17.-18.gadsimtā. 
5. Kultūra Latvijā 19.gadsimtā. 
6. Kultūra Latvijā 20.gadsimta. 
7. Mūsdienu Latvijas kultūra. 

Izmantojamie avoti.

Pamatliteratūra: 
Avotiņa A., Blūma D.,Līdaka A, Ņefedova I.. Latvijas kultūras vēsture. Zvaigzne ABC, 2003. 

Papildus literatūra
• Kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai. Rīga, Vides

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 1999. IV. nodaļa. 
• Krastiņš J., Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Rīga, Baltika, 1998. 
• Bremša L., Brasliņa A.,.Bruģis D, Pelše S., Pujāte I.. Latvijas mākslas vēsture. –Rīga, Pētergailis.(2004.)  
• Radiņš A.  Ceļvedis Latvijas senvēsturē.  Rīga, Zvaigzne ABC, 1996. 
• 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. Pēdakmeņi. Robežakmeņi. Muldakmeņi. 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 piļu leksikons. 2004.
• Gailīte Z. Par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli. Rīga, Pētergailis, 2003. 
• Johansons A.. Latvijas kultūras vēsture.1710-1800. Stokholma, Daugava. 1975. 
• Latviešu etnogrāfija. R., Zinātne. 1969.
• Cimmermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi. Celtnes un to iekārtas. Rīga, Zinātne. 1969. 
• Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Rīga, Avots. 1986. 
• Bruģis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga, Sorosa fonds Latvija. 1996. 
• Kursīte  J.  Mītiskais,  folklorā,  mākslā,  literatūrā.  Rīga,  Zinātne,  1999.  Īpaši  nodaļa.  Mītiskā  pavedienus sienot

mezglā. 508.-514.lpp.
• Baltija-jauns skatījums. Rīga, Atēna. 2002. 
• Zilgalvis J.,  Tapiņa I.,  Šnē A. 100 apdraudētākie kultūras pieminekļi Latvijā.  Rīga, Valsts kultūras pieminekļu

inspekcija, 2004.
• Zilgalvis  J.,  Tapiņa  I.,  Šnē A.,  Āboltiņš A. 100 sakoptākie  kultūras  pieminekļi  Latvijā.  Rīga,  Valsts  kultūras

pieminekļu inspekcija. 2005.
• Spārītis O. Latvijas arhitektūras un mākslas attīstības pakāpieni saistībā ar kaimiņzemju kultūras ietekmēm.

Kultūras mantojums. Bilance, process, perspektīvas. Rīga, Literatūra un Māksla. 28.-36.lpp. 
• 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. 



A DAĻA UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESĪBAS 

Docētāja: vieslektore, Mg.iur. Renāte Alberga
E-pasts: renate.alberga@inbox.lv

Kursa mērķis: izveidot studentos izpratni par uzņēmējdarbības (komercdarbības) tiesiskajiem aspektiem. Sniegt vispārēju
skaidrojumu par uzņēmējdarbības (komercdarbības)  jēdzienu un likumdošanu, sniegt uzņēmējdarbības (komercdarbības)
subjektu  un  formu  vispārīgo  pazīmju  raksturojumu un  raksturot  vairāk  izmantotās  uzņēmējdarbības  (komercdarbības)
formas.  Veidot  studentiem prasmi  orientēties  būtiskākajos  uzņēmējdarbību  (komercdarbību)  regulējošajos  normatīvajos
aktos, jo īpaši Komerclikumā, lai studenti tos prastu pielietot praksē, analizējot katru konkrētu situāciju tiesiskajā aspektā. 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti, kontaktstundu skaits: 24

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 
Jāizpilda patstāvīgie darbi. 
Katra patstāvīgā darba vērtējumam jābūt ne zemākam kā 4 balles. 
Vērtējums: Kursa galīgā atzīme veidojas: 1. Patstāvīgie darbi– 50 %
                                                                    2. Eksāmena atzīme – 50 %.
Kursa saturs:

Tēma
 Uzņēmējdarbības  tiesību  (komerctiesību)  jēdziens,  regulējuma  priekšmets.  Likumdošana.  Attīstības
koncepcija.
Komerclikums,  tā  struktūra  un  uzbūve,  piemērošana  un  civiltiesību  nozīme  uzņēmējdarbības  tiesībās
(komerctiesībās).

Uzņēmējdarbības (komercdarbības) formas jēdziena vispārīgs skaidrojums.

Uzņēmējdarbības (komercdarbības) subjekti un formas.
Uzņēmuma (sabiedrības) dibināšanas tiesiskie priekšnosacījumi.

Uzņēmuma (sabiedrības) likvidācija un reorganizācija.
IZMANTOJAMĀ LITERATŪRA UN INTERNETA AVOTI
Pamatliteratūra: 
1. Gailīte D., Jarinovska K. Par veiksmīgu Komerclikumu Latvijā//LV,10.10.2000
2. Grudovska I. Komerclikums – pārmaiņas zemniekiem//Praktiskais latvietis,03.02.2001
3. Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Otrais papildinātais izdevums
4. Juridisko termini vārdnīca. R.: Nordik, 1998
5. Juridisko termini vārdnīca uzņēmējdarbībai. Otrais papildinātais izdevums. R.: Ekonomisko reformu institūts, 1997
6. Strupisa A. Par veiksmīgu Komerclikumu Latvijā//LV,10.10.2000
Papildliteratūra:
7. Latviešu valodas vārdnīca. R.: Avots, 1987
8. Latvijas Republikas apelācijas instances civillietu nolēmumu apkopojums 1998.-1999.gads. R.: TNA, 2000
9. Lībermanis G. Komerclikums – tirgus balss//NRA,17.06.2000
10. Lošmanis A. Par topošo Latvijas komerctiesību aktuālajiem mezglu punktiem//LV,27.05.1999
11. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana. R, 1999
12. Rurāne M. Uzņēmējdarbības pamati. R.:TMC, 1997
13. Timbere I. Investori runās par nekustamo īpašumu, muitu un komerclikumu//NRA,20.04.2001
14. Torgāns K. Civillikuma komentāri., R.: Mans īpašums, 1998
15. Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide – procesi, tendences, rezultāti. Starptautiskās konferences rakstu krājums.R, 2002
16. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss.R, 2000
Normatīvie akti:
1. Civillikums. R: TIC, 1998
2. Komerclikums: LR likums// LV, 04.05.2000.
3. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums:LR likums//LV, 28.12.2001.
Interneta resursi:
1. http://pro.nais.dati.lv/naiser/start.cfm
2. http://www.satv.tiesa.gov.lv
3. http://www.vestnesis.lv
4. www.lv.likumi
5. www.politika.lv
6. www.ur.lv
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A DAĻA TŪRISMU NOTEICOŠIE FAKTORI

Docētājs: docente, Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne
e-pasta adrese: Iveta.Druva-Druvaskalne@va.lv 

Kursa  mērķis:  veidot  izpratni  par  tūrismu  veicinošiem  un  bremzējošiem  faktoriem.  Kursā  akcentēta  veicinošo  un
bremzējošo  faktoru  identifikācija,  to  analīze  un  paredzamie  soļi,  kā  mazināt  bremzējošos  faktorus  un  kā  veiksmīgāk
izmantot  veicinošos  faktorus.  Studentiem kursa  laikā  jāveic  aptauja,  kurā  jāanalizē  iekšzemes  ceļotāji  par  ceļošanas
motīviem u.c.  psiholoģiskie  un  sociālie  faktori,  pēc  aptaujas  rezultātiem jāsagatavo  kursa  darbs.  Pēc  kursa beigšanas
studentam jāprot  pielietot  iegūtās  zināšanas praksē,  pareizi  identificējot  tūrismu ietekmējošos  faktorus,  kā arī  novēršot
tūrismu bremzējošos, ieviešot un veicinot stimulējošos faktorus.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot rakstisku eksāmenu.
1. Laikā jāsagatavo un jānodod patstāvīgais darbs un grupu darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē semināri vai grupu nodarbības. 
3. Visos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.
4. Jāsagatavo un publiski jāaizstāv kursa darbs.
Vērtējums. Kursa galīgā atzīme veidojas no:
1. Individuālā un grupu darba semināros rezultātiem - 20%.
2. Kursa darba - 30%.
3. Eksāmena atzīmes - 50%. 
Kursa saturs:

Tēmas
Ievadlekcija. Nozīmīgākie un aktuālākie tūrismu noteicošie faktori. Psiholoģiskie faktori: uztvere un attieksme;
tūristu tipoloģijas
Psiholoģiskie faktori: ceļošanas motivācijas, ceļojuma galamērķa dzīves cikls.
Sociālie faktori: sociālās mijiedarbības un ietekmes, starpkultūru komunikācija; demogrāfiskie faktori, izglītība
un apmācība tūrismā
Sociālie faktori: drošība: noziedzības līmenis, terorisms u.c.; veselības aizsardzības nozīme.

Politiskie faktori:starptautiskā tūrisma politika .Ekonomiskie faktori: tūrisma ietekme ekonomikā, tūrisma
ekonomikas instrumenti
Kursa darba prezentācija
Izmantojamie avoti
Pamatliteratūra: 

1. Fridgen J.D 1991. Dimensions of Tourism. American Hotel & Motel Association. 
Papildliteratūra:

2. Hall M.C.2005. Tourism:Rethinking the Social Science of Mobility, Prentice Hall,pp. 113 -145
3.  Hall C.M.1994. Tourism and Political Stability: The Implications of Revolution, Terrorism and Political Violence

for Tourism. Chapter 4. In Tourism and Politics. Willey& Sons, pp 92. –107 (kompendijā).
4. Cook R. A., Yale L.J., Marqua J.J. 2002. Tourists: The Traveling Public. Chapter 2. In Tourism. The Business of

Travel.  Prentice Hall. pp 32-61 (kompendijā).
5. Hudman L.E, Hawkins D.E.1989. Tourism in Contemporary Society. Prentice Hall, Chapter 2, pp.21-28.
6. Holovejs  Dž.K.1999. Tūrisma bizness. SIA Jānis Roze,75.-85. lpp.
7. Lowyck E.,Langenhove L.V., Bollaert  1994.Typologies of Tourist Roles. In Johnson P., Thomas B (eds.). Choise

and Demand in Tourism. Mansell Publishing Ltd., 
8. Witt C.A., Wright P.L. 1994. Tourist Motivation: Life after Maslow. In Johnson P., Thomas B (eds.). Choise and

Demand in Tourism. Mansell Publishing Ltd., pp.33-44 (kompendijā).
9. Cooper C. 1994.The Life Cycle Concept  in Tourism. In Johnson P., Thomas B (eds.). Choise and Demand in

Tourism. Mansell Publishing Ltd., pp.145.-160 (kompendijā).
10. Clift S., Page S.J.1996. Health and the International Tourist, Routledge, Chapter 1, pp.1-19 (kompendijā).
11. Richter L.K.1995.Gender and Race .In Butler R., Pearce D.(eds.) Change in Tourism. Routledge, pp 71-88

(kompendijā).
12. Crotts J.C.1996.Theorethical Perspectives in Tourist Criminal Victimization. Journal of Tourism Studies, v.7, N 1,

pp.2-9 (kompendijā).
13. Butler R., Mao B.1995. Tourism between quasi-states. Chapter 6.  In Butler R., Pearce D.(eds).Change in Tourism.

Routledge, pp 91-111 (kompendijā).
14. http://www.euromonitor.com, www.eiropa.lv, www.nozare.lv, www.world-tourism.org



A DAĻA TŪRISMA ĢEOGRĀFIJA

Docētāja: docente, Mg.geogr., Iveta Druva-Druvaskalne
E-pasts: Iveta.Druva-Druvaskalne@va.lv

Kursa  mērķis: Iepazīstināt  ar  pasaules  tūrisma ģeogrāfiskajiem resursiem,  pasaules  galvenajiem tūrisma rajoniem,  to
fizikālajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras faktoriem un to izmantošanu tūrismā. Saprast un analizēt, kā tūrisms
tiek statistiski novērtēts, raksturot nozīmīgākās starptautiskās tūristu plūsmas, reģionus (pēc PTO un IATA organizāciju
iedalījuma) attīstīt iemaņas un prasmes patstāvīgi orientēties kartē. Pēc kursa beigšanas studentam jāprot izmantot iegūtās
zināšanas tūrisma maršrutu un tūrisma produktu izveidē, strādājot gan vietējā, gan starptautiskā tūrisma industrijā.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 
1. Laikā jāsagatavo, jānodod praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē grupu nodarbības, praktisko darbu un pārbaudes darbu nodarbības. 
3. Visos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu. 
Vērtējums:
             1. Individuālā darba semināros, praktiskajās nodarbībās, pārbaudes darbos - 50 %
             2. Eksāmena atzīme - 50 % 
Kursa saturs 

Tēma
Tūrisma ģeogrāfijas zinātņu nozare.Tūrisma ģeogrāfiskie resursi.
Tūrisma ģeogrāfiskie modeļi
Starptautiskais tūrisms, tā īpatnības, aktuālākās tendences, PTO un IAATA reģioni.
Kartogrāfija un tās izmantošana tūrismā:, kartogrāfiskie izdevumi un to izmantošana tūrismā, karšu
ģeneralizācija, IT tehnoloģiju izmantojums tūrisma kartogrāfijā.
Tūrisma reģioni Austrālijā, Okeānijā
Tūrisma reģioni  Amerikā un polārajos apgabalos

Tūrisma reģioni Āzijā

Tūrisms Eiropā

Izmantojamie avoti.
Pamatliteratūra:
1. Boniface B. &Cooper C. 2005.Worldwide destinations.The geography of travel and tourism. Oxford, Elsevier

Butterworth -Heinemann.
2. Burton R.1997. Travel Geography.London, Pitman Publishing.

Papildliteratūra: 
1. Boniface B. &Cooper C. 2005.Worldwide destinations. Casebook. The geography of travel and tourism. Oxford,

Elsevier Butterworth-Heinemann.
2. Hall M.C.2005. Tourism:Rethinking the Social Science of Mobility, Prentice Hall.
3. Meere K. 2001.Tourist attractions and events of the world. Stephens&George, Wales.
4. World Travel Atlas 2000. Columbus Press Ltd.
5. World Travel Guide 2002-2003. Columbus Publishing Ltd.
6. Davidoff P.G., Davidoff D.S., Douglas Eyre J.1995. Tourism Geography, Prentice-Hall.Inc.
7. Pearce D.1996.Tourism Today: a Geographical Analysis, Longman Scientific & Technical .
8. Montanari A.,Williams A.M. 1995. European Tourism, Jonh Wiley & Sons.
9. Holovejs.K.Dž. 1999. Tūrisma bizness. Jāņa Rozes apgāds.
10. European Tourism University Partnership 2000. Resort management in Europe. Continuum.
11. Pasaules ģeogrāfijas atlants. Apgāds “Jāņa sēta”
12. Štrauhmanis J.2004. Kartogrāfija tūrismā.BA Turība.
13. Vellas F., Becherel S.1995. International Tourism. Macmillaan Press.
14. WorldTourism Organization (annual) Compendium of Tourism Statistics. WTO
15. WorldTourism Organization (monthly) World Tourism Barometr.. WTO
16. WorldTourism Organization (annual) Yearbook of  Tourism Statistics. WTO
Internet resursi tiek norādīti mācību materiālos e-vidē: https://punkts.va.lv
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A DAĻA LATVIJAS TŪRISMA ĢEOGRĀFIJA

Docētāja: docente , Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne.
E-pasts: Iveta.Druva-Druvaskalne@va.lv

Kursa  mērķis: Iepazīstināt  ar  Latvijas  tūrisma  resursiem,  akcentējot  izpratni  par  šo  resursu  izcelsmi  un  nozīmību
mūsdienās, izmantojot tos kā tūrisma resursus. Analizēt Latvijas tūrisma resursu reģionālās atšķirības. Nostiprināt Latvijas
ģeogrāfisko nosaukumu (kartes) zināšanas un pilnveidot iemaņas patstāvīgi orientēties Latvijas kartē. Pēc kursa beigšanas
studentam jāprot pielietot iegūtās zināšanas tūrisma maršrutu un tūrisma produktu izveidē.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti -24 kontaktstundas
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot  rakstisku eksāmenu:

Laikā jāsagatavo un jānodod 2 praktiskie darbi un kursa darbs.
Visos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.

Vērtējums:
1. Praktisko un pārbaudes darbu, seminārnodarbības vērtējums -20 %
2. Kursa darbs-30 %
3. Eksāmens -50 %
Kursa saturs 

Tēma
Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis, tā priekšrocība tūrisma attīstībā.
Latvijas teritorijas vēsturiskā attīstība, novadi, administratīvais iedalījums.
Latvijas iedzīvotāji, ceļotāju statistika
Latvijas dabas tūrisma resursi. Latvijas klimats. Klimatu veidojošie faktori.
Klimata reģionālās īpatnības, to ietekme uz tūrisma attīstību.
Baltijas jūras Latvijas piekraste un Rīgas jūras līča resursu apskats, to izmantošana tūrismā.
Latvijas ģeoloģiskās uzbūves īpatnības. Latvijas potenciālie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie resursi, to ilgspējīga
izmantošana tūrismā. Latvijas reljefa formas, reģionu atšķirības to izmantošanā tūrismā.
Latvijas iekšējie ūdeņi, to izmantošana tūrismā. Pazemes ūdeņi, to potenciāls veselības un dziednieciskā tūrisma attīstībā
Latvijā. Latvijas ezeri –nozīmīgi Latvijas dabas tūrisma resursi, to izmantošanas tūrismā atšķirības Latvijas reģionos.
Latvijas upes –atpūtas tūrisma resurss.
Latvijas bioloģiskie tūrisma resursi. Latvijas ainavu dažādība. Dabas un kultūrainavas nozīme tūrismā.
Latvijas reģionu tūrisma resursu atšķirības.
Ieteicamie izmantojamie informācijas avoti:
Pamatliteratūra:
1. Nikodemus O.Latvijas fiziskā ģeogrāfija. Ģeogrāfiskais stāvoklis .Iekšzemes ūdeņi. Klimats, Teritorijas ģeoloģiskā

attīstība un uzbūve http://latvijas.daba.lv/ainava/#v1
2. Latvijas ceļvedis 2004. SiA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
3. Latvijas tūrisma politikas pamatnostādnes www.em.gov.lv
4. Latvijas daba enciklopēdija 1994.-1998, Latvijas enciklopēdija, 1.-6.sējums.
Papildliteratūra:
5. Avotiņš V., Lukss I. 2002.Salacas kartes, AGB
6. Biedrība „Latvijas ezeri”< http://ezeri.lv>
7. Eniņš G.1984.Tepat Latvijā. Liesma
8. Eniņš G.2004. Alas Latvijā, Zvaigzne ABC
9. Ģeoloģiskie objekti Gaujas Nacionālajā parkā, 1989., Zinātne
10. Latvijas autoceļu atlants 2002. SiA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
11. Latvijas Institūts. http://www.li.lv/
12. Latgales reģiona attīstības aģentūra, http://turisms.latgale.lv/
13. Latvijas Tūrisma attīstības nacionālā programma 2001.-2010.gadam. 6.apakšprogramma Tūrisma resursi, infrastruktūra

un produkts, 2001, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija., www.em.gov.lv
14. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, www.meteo.lv
15. Pārsteidzošā Latvija. www.etonnantelettonie.org
16. Poikāne S., Znotiņa V. Ezeri. http://latvijas.daba.lv/biotopi/
17. Rudovics A., 2002. Latvijas ģeogrāfija, Zvaigzne ABC
18. SiA Vietas. www.vietas.lv
19. Tūrisma attīstības valsts aģentūra. http://latviatourism.lv/
20. Tūrisms Latvijā 2004, 2005.LRCSP
21. Valsts ģeoloģijas dienests. Pāvils G. Aizsargājamie ģeoloģiskie objekti, Ūdenskritumi.

ttp://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Ukr/index.htm
22. Veilands V.Latvija kabatā 1995.Preses nams u.c.



A DAĻA TŪRISMA PRODUKTS

Docētājs: docents, Mg.geogr. Ilgvars Ābols
e-pasts  ilgvars.abols@va.lv 

Kursa mērķis:  iepazīstināt studentus ar dažādu tūrisma produktu veidošanas  īpatnībām, tā struktūru, daudzveidību un
atkarību no tirgus. Studenti tiek iepazīstinās ar Latvijas tūrisma produktiem un to attīstības tendencēm..Studentam tiek dotas
iespējas veidot tirgus prasībām atbilstošu produktu uz konkrēta tūrisma reģiona 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 tehnoloģiju lomu tūrisma produkta virzībai tirgū.

Kursa apjoms:  4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas  
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu

1. Laikā jāsagatavo un praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt,

izpildot individuālu uzdevumu, ja nodarbības kavētas slimības dēļ vai students iepriekš brīdinājis par nodarbību
neapmeklēšanu attaisnotu iemeslu dēļ.

3. Visos praktiskos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.

Vērtējums:
Kursa galīgā atzīme veidojas:
             1. Patstāvīgā darba atzīmes - 30%
             2. Pārbaudes darba atzīme- 30% 
            3. Noslēguma darba atzīme- 40%

Kursa tematiskais saturs
Nr. Tēma
1. Tūrisma produkta raksturojums. 

Tūrisma produkta filozofija.
Tūrisma produkta veidi. Tūrisma produkta dzīves cikls.

2. Valstu tūrisma produkti. Valsts tēli. Latvijas tūrisma produkts tā analīze un virzība tirgū. Reģionālie
tūrisma produkti. Tūrisma informācijas centri un to darbība.

3. Tūrisma produkta ražošanas īpatnības un virzība tirgū. Tūroperatora efektīga darbība. Tūrisma
aģentūras.Ceļojumu katalogi, vienkāršs pakalpojumu buklets. 
 Tūrisma aģentu  darbība. Tūrisma produktu pārdevēja un pircēja savstarpējās tiesiskās attiecības. Tūrisma
produktu tirdzniecību reglamentējošie dokumenti Latvijas Republikā.

4. Tūrisma produkts un informācijas tehnoloģijas 21. gadsimtā.
IZMANTOJAMĀ LITERATŪRA UN AVOTI

Pamatliteratūra:
1. Burke J. & Resnick Barry 2000. Marketing & selling the travel product. Delmar, Thomson Learning., 25-33, 65-

78, 135-146, 155-170, 179-192 p.
2. Holovejs K. 1999. Tūrisma bizness. Rīga, “Jānis Roze”., 20.-32., 86.-97., 215.-274. lpp. 
3. Kotler P., Bowen J., Makens J. 1996. Marketing for hospitality and tourism. Upper Saddle River, Prentice-Hall.,

23-39, 273-310.p.
4. Monaghan K. 2001. Home –based travel agent. Branford, CT: The Intrepid Traveler., 97-188 p.

Papildliteratūra:
5. VARAM 2001. Latvijas tūrisma attīstības nacionālā programma 2001.-2010. gadam. Rīga, Vides Aizsardzības un

Reģionālās Attīstība ministrija., 28.-51 lpp., 10. –13. pielikums.
6. WTO 1999. Marketing tourism destinations online., Madrid, World Tourism organization. 1-6, 117-155. p.

http://www.world-tourism.org/
http://www.latviatourism.lv/
http://www.eiropa.lv 
www.nozare.lv 
http://www.em.gov.lv  
http://www.tava.gov.lv/
http://www.wttc.org
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A DAĻA TŪRISMS UN VIDE

Docētājs:  docents, Mg.biol. Juris Smaļinskis
e – pasts: juris.smalinskis@va.lv

Kursa  mērķis:  Iepazīstināt  ar  Latvijas  vides  un  dabas  aizsardzības  politiku  un  tās  realizāciju,  nozares  tiesisko  un
institucionālo  bāzi,  ekoloģijas  pamatiem,  tūrista  un  vides  daudzveidīgo  mijiedarbību,  tūrista  un dažādu  tūrisma  veidu
izraisīto ietekmi uz vidi, kā arī pasākumu kopumu un metodes negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai. Kursa galvenais
uzdevums ir, pamatojoties uz praktiskiem piemēriem, radīt izpratni par ilgtspējīgu un videi draudzīgu principu integrāciju ar
tūrismu saistīto pasākumu organizācijā un vadībā. Kursa kontekstā ar terminu ‘’vide’’ tiek saprasta g.k. dabas vide.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti, 48 kontaktstundas.
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 

• Jāapmeklē vismaz 80% no lekcijām un semināriem, kuros aktīvi jāpiedalās (par neattaisnotiem kavējumiem mutiski
informēt pasniedzēju);

• Minētajā termiņā jānodod patstāvīgais darbs .
• Eksāmenā jāsaņem pozitīva atzīme.

Vērtējums:  Kursa galīgo atzīmi veido eksāmena atzīme (40%), individuālā darba semināros atzīme (40%) un patstāvīgā
darba (20%) atzīmi.
Kursa tēmas

Tēmas
Ievads, Tūrisma/tūrista un vides daudzveidīgā mijiedarbība
Vides un dabas aizsardzības politika un tās īstenošana.
Vides un dabas aizsardzība, nozares tiesiskā un institucionālā bāze
Videi draudzīgs tūrisma produkts. Nozīmīgākie Baltijas dabas tūrisma resursi; Videi draudzīgs
tūrisma produkts
Dabas, izziņas un mācību takas, Dabas, izziņas un mācību taku izveides pamatprincipi un to nozīme
videi draudzīga tūrisma organizācijā
Tūrisms un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), un NATURA 2000 teritorijas
Ekoloģijas pamati. Ekoloģija, ekosistēmas un to komponenti; Biotopa jēdziens, biotopu veidi, jūtīgie
biotopi; Bioloģiskā daudzveidība, tās aizsardzība;
Indikatori. Indikatori, to veidi un loma tūrisma radīto ietekmju novērtēšanā; Vides kapacitāte, tās
veidi;
Tūrisma ietekmes uz vidi veidi, to raksturojums, 
Dažādu tūrisma veidu ietekme uz vidi;
Tūrisma ietekme uz vidi. Metodikas tūrisma radīto ietekmju uz vidi identifikācijai un novērtēšanai;
Tūrisma ietekme uz vidi. Metodes un instrumenti tūrisma radīto ietekmju uz vidi samazināšanai un
novēršanai;
Dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība tūrisma uzņēmumā;
Ekosertifikācija, tās pamatprincipi, veidi un nozīme; Zaļais sertifikāts – Latvijas nacionālā lauku
tūrisma mītņu kvalitātes zīme;
Praktisko darbu prezentācija

Izmantojamie avoti.
Pamatliteratūra:
1. Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes. Ekonomikas ministrija, Rīga, 2004.;
2. Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. VARAM, Rīga, 2000.;
3. Ieteikumi dabas taku veidotājiem. Reģionālais vides centrs Centrālai un Austrumeiropai. Rīga, 2003.;
4. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga, 1991.;
5. Pilāts V. Bioloģiskā daudzveidība un tās aizsardzība zemnieku sētā. ‘’Lauku ceļotājs’’ (LC), 2003.; 
6. Smaļinskis J. Pētījums: Tūrisma ietekmes uz vidi Gaujas Nacionālā parka Gaujas tūristu apmetnēs. Metodika tūrisma

ietekmju uz vidi noteikšanai, novērtēšanai un monitoringam Gaujas nacionālā paka Gaujas tūristu apmetnēs. Sigulda,
2005. g. lpp.;

7. Holden A. Environment an Tourism. London and New York, 2000
Papildliteratūra 
1. Nacionālais Vides politikas plāns 2004.-2008. Vides ministrija, Rīga, 2003.;
2. Biotopu rokasgrāmata. Rīga, 2002.;
3. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats. Latvijas Vides aģentūra, 2003.;
4. Autoru kolektīvs. Ietekmes uz vidi novērtējums. Rīga, 2002.
Interneta pamatresursi (detālākas adreses lekciju prezentācijās).



A DAĻA TŪRISMA MĀRKETINGS

Docētājs: lektors, Mg.geogr. Andris Klepers
E-pasts: Andris.Klepers@va.lv

Kursa mērķis: izveidot studentos izpratni par tūrisma mārketinga jēdzienu un sekmēt jaunu zināšanu un prasmju apguvi
balstot uz konkrētiem Latvijas tūrisma tirgus piemēriem. Kurss sniegs pamatzināšanas par tūrisma mārketinga organizēšanu,
par marketinga funkcijām tūrisma uzņēmumā, marketingu veidojošajiem elementiem un lomu uzņēmuma attīstībā. Studenti
iepazīsies ar tūrisma tirgus pētīšanas vēsturi un pētījumu nozīmību mārketinga koncepcijas veidošanai. Īpaši tiks pievērsta
uzmanība Latvijā vadošo tūrisma apakšnozaru mārketinga organizēšanas atšķirībām. Tiks sniegts ieskats par jauna tūrisma
produkta virzīšanu tirgu (padziļināti tas tiek apskatīts kursa „Tūrisma produkta veicināšana” ietvaros) un zimolvedibu. Tiks
aktualizēta tēma par e-biznesa attīstību un tūrisma marketinga lomu. Teorētiskas zināšanas studenti varēs praktiski pielietot
un nostiprināt grupas darbu, semināru un studiju ekskursijas laika. Kursa laikā iegūtās zināšanas studenti varēs izmantot citu
kursu apguvē, kā arī pielietot praktiski darbojoties tūrisma sfēra vai marketinga organizēšana.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 akadēmiskās stundas.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu
− Visiem studentiem, kuri reģistrējusies uz šo kursu, obligāti jābūt reģistrētiem arī Vidzemes Augstskolas izveidotajā

virtuālajā studiju vidē: „e-punkts“.
− Laikā jāsagatavo un jānodod patstāvīgais darbs un jāpiedalās grupas darba aizstāvēšanā. Patstāvīgā darba uzdevumu un

tā veikšanas paskaidrojumus varēs saņemt „e-punktā” laikā, kā arī personīgi kontaktējoties ar pasniedzēju.
− Darbam nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.

Vērtējums:
Kursa galīgā atzīme veidojas no:
Patstāvīgā un grupas darba atzīmēm – 30% + 30%.
Eksāmena atzīmes -40%.
Veicināšanas sistēma aktīvākajiem semināra laikā un konkursā Eksperts „e-punktā” 

Kursa saturs un lekciju laika plānojums
tēma

Tūrisma mārketings, tā funkcijas, veidojošie pamatelementi, attīstības tendences
Tūrisma tirgus pētīšana. Pamatnosacījumi, primārie un sekundārie pētījumi.
Mārketinga mērķa orientācija, Tirgus segmentēšana
Mārketinga koncepcija, stratēģijas plānošana. Tūrisma mārketinga stratēģijas plānošana. Pozicionēšana, nišu
marketings
Cenas noteikšana. Tūrisma mārketinga stratēģija, piemērs, grupu darbs
Tiešais mārketings, komunikāciju politika. Seminārs par mārketinga koncepciju
Mārketinga procesu kontrole, kvalitāte. Mārketinga organizēšana naktsmītņu sektora
Mārketinga organizēšana tūroperatoru sektora
Mārketinga procesi mērķa (destination) organizēšanas sektora. Mārketinga organizēšana transporta sektora.
Mārketinga organizēšana tūristu atrakciju sektora
Tūrisma produkta virzīšana tirgu, reklāmas plānošana, Zīmolvedība
Studiju ekskursija Valmieras tūrisma uzņēmumos. Grupas darbu prezentācijas, diskusijas.
Elektroniskas rezervēšanas sistēmas, Tūrisma mārketings un E-bizness. Grupas darbu prezentācijas,
diskusijas.
Elektroniskas rezervēšanas sistēmas, Tūrisma mārketings un E-bizness
Eksāmens (rakstiska forma) 
Izmantojamā pamatliteratūra:
1. Jefferson A., L.Lickorisch. 1988. Marketing Tourism: a practical guide. Longman group, Harlow, essex
2. Holovejs Dž. Kr. 1999. Tūrisma bizness. Jāņa Rozes apgāds
3. Olinss V. 2005. Par zīmolu. Neptuns.
4. Roth P., A.Schrand .2003. Touristik-marketing. 4.Auflage. Verlag Franz Vahlen GmbH
Papildliteratūra:
5. Ritchie & C.R. Goeldner 1994.Travel, Tourism and Hospitality Research A handbook for managers and researchers.

John Wiley & Sons
6. Stephen L, J.Smith. 1995. Tourism Analysis. Second Edition. Bookcraft Ltd

Mācību materiālu adrese:  http://punkts.va.lv
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A DAĻA FINANŠU VADĪBAS PAMATI 
Docētājs: docente Mg.oec.Maira Blumberga
E-mail: maira_blumberga@va.lv

Kursa  mērķis: iepazīstināt  studentus  ar  modernās finanšu vadības  elementiem,  sniegt  priekšstatu  par  metodēm,  kuras
izmanto finanšu vadībā, un, izmantojot praktiskus piemērus, palīdzēt orientēties finanšu vadības mehānismos. Iepazīties ar
finanšu pārskatos iekļautās informācijas analīzes pamatpaņēmieniem.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas.

Prasība, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
Pārbaudes darbā nepieciešams saņemt sekmīgu novērtējumu.
Vērtējums:  Kursa galīgā atzīme veidojas no:
Pārbaudes darba rezultāta - 40%;
Eksāmena atzīmes - 60% (eksāmens ir rakstisks, tas veidojas no praktiski aprēķināmās un analizējamās situācijas praktisko

piemēru veidā, teorētiskiem jautājumiem un patstāvīgiem problēmu komentāriem).     

 Kursa saturs:
Tēma
Finanšu jēdziens un būtība.Finanses kā ekonomikas kategorija. Finanšu funkcijas un to raksturojums. Finanšu
sistēma, pārvalde, kontrole un politika. 
Valsts finanses. Valsts finanšu sistēmas posmu raksturojums.Valsts budžets, mērķfondi un speciālie valdības
fondi. Municipālo orgānu (pašvaldību) vietējais budžets. Valsts korporāciju finanses. Fiskālā politika un
ekonomikas valsts regulēšana 
Nodokļu sistēma: izveidošanas pamatprincipi un veidi.Nodokļu būtība un funkcijas. Nodokļu veidi un likmes.
Efektīvas nodokļu sistēmas izveides pamatprincipi.
Nodokļu un nodevu likumdošana un sistēma Latvijā.
Nauda un banku darbība.Centrālās bankas uzdevumi un funkcijas. Kredītiestāžu raksturojums. Banku
funkcijas tirgus ekonomikā. Kredītu veidi. Kredītspējas pārbaude. Kredītrisks.
Korporatīvās finanses .Uzņēmuma finanšu vadība
Peļņas un zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsma.Peļņas un zaudējumu aprēķina izpratne un sasaiste ar
uzņēmuma saimnieciskās dzīves notikumiem. Bilance. Naudas plūsmas pārskats un prognozētās naudas
plūsmas noteikšana.
Peļņas un zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsma
Finanšu pārskatu analīzes nepieciešamība un pamatpaņēmieni. Finanšu analīzes mērķi un uzdevumi. Finanšu
pārskatu horizontālā un vertikālā analīze. Finanšu pārskatu koeficientu analīze.
Finanšu pārskatu analīzes nepieciešamība un pamatpaņēmieni
Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole.
Ieguldījuma vērtības pieauguma aprēķināšana un diskontēšana.
Ieguldījumu projektu novērtēšana.

Izmantojamie avoti
Pamatliteratūra
1. Gončarovs G. Finansu teorija. – Rīga: LU, 2000. 
2. Kālis I. Finansu menedžments. – Ogre: “Tipogrāfija Ogrē” SIA, 1999. 
3. Kutuzova O. Finanses un kredīts. – Rīga: “Biznesa augstskola Turība” SIA, 2001. 
4. LR likumi “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”.” Kredītiestāžu likums

„Par nodokļiem un nodevām”, Par Latvijas Banku”. „Par grāmatvedību”, “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.
5. Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikā. – Rīga: RTU, 2000. – 
6. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas ministrija.
Papildliteratūra:
7. Bikse V. Makroekonomikas pamati. – Rīga: IU Mācību apgāds, 1998. 
8. Kodoliņa I. Nodokļi Latvijā 200X. Rīga: “Biznesa augstskola Turība” 200X.
9. Kudinska M., Baltača B., Kaužēns E. Finansu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā. – Rīga: Banku augstskola, 2001. – 
10. Rurāne M. Uzņēmuma finansu vadība. – Rīga: “Turības mācību centrs” SIA, 1997. – 255 lpp.
11. Benze J. Finansu grāmatvedība. – Rīga: Auditorfirma “Grāmatvedis”, 1998. - 323 lpp.
12. Dūdele A., Korsaka T. Finansu vadības pamati. - Rīga: Apgāds SIA “Rasa ABC”, 2001. - 104 lpp.
13. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. - Jelgava: LLU, 2001. - 85 lpp.
14. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. – Rīga: SIA “Jāņa Rozes apgāds”, 2002. - 559 lpp.
15. Alsiņa R., Bojarenko J., Zolotuhina K. Vadības grāmatvedības pamati. – Rīga: IU “RaKa”, 2000. – 180 lpp.
16. Finanšu vadības rokasgrāmata. Rīga: „Izdevniecība Diena – Bonnier”.
17. Vadības grāmatvedība. Lēmumu pieņemšana, plānošana un kontrole. - Londona: Ernst&Young, 1995. 



A DAĻA TŪRISMA PROJEKTU VADĪBA

Docētāja: lektore: Mg. soc.zin. Ilze Grīnfelde,
e-pasts: ilze_grinfelde@va.lv, 

Kursa mērķis: Radīt studentiem priekšstatu par projektu darba metodes būtību un procesu. Kurss sniedz kā teorētiskas tā
praktiskas zināšanas projektu vadībā, izstrādes tehniku un metodikas jautājumos, akcentējot tūrisma projektu īpatnības, kā
arī veido praktiskas pamatiemaņas projektu izstrādāšanā – kā pēc iespējas ātrāk un efektīvāk realizēta jaunas idejas, efektīvi
plānojot resursus, un darbā projekta komandā.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti  48 akadēmiskās stundas

Darba organizācija: 
lekcijas;
praktiskie darbi grupās (projekta plānošana, gala ziņojuma prezentācija (eksāmena ekvivalents);
pārbaudes darbs teorijā 

Gala vērtējums: 
Praktisko darbu rezultātiem  - 40 %
Pārbaudes darba rezultāta – 30%
Gala ziņojuma prezentācijas, kurā obligāti jāatspoguļo katra grupas dalībnieka ieguldījums projekta plāna izstrādē –

30%

Kursa programma:
Nr. Tēma
1. Ievads. Projektorientācija – mūsdienu tendence privātajā un publiskajā sektorā. 

projekta organizācija, specifiskā terminoloģija un jēdzieni, projekta pazīmes
projekta vadītāja loma (projektu vadītāju starptautiskā sertifikācija)

2. Projekta būtība: projekta mērķi,  projekta vides novērtēšana, dzīves cikls, projekta komandas
veidošana,projekta sākums (mērķi, uzdevumi, alternatīvu analīze, projekta pieteikums)

3. Projekti tūrismā – mērķi, veidi un saturs, atšķirības un īpatnības. 
Projekta plānošana, plānošanas metodes: darbu dalīšana, laika plānošana, resursu plānošana, budžeta
plānošana, projekta dokumentācija, IT resursu izmantošana projektu vadībā

4. Projekta risku analīze, iespējamie riska faktori un riska cēloņi projektā, risku veidi ,risku novēršanas un
samazināšanas ceļi, izmaiņu vadīšana

5. Projektu novērtēšana, projekta novērtējuma veidi un metodes (finansu vērtējums, ekonomiskais vērtējums,
sociālais vērtējums utt.), projekta efektivitātes noteikšana.

6. Projektu finansēšana 

 Izmantojamie avoti.
Pamatliteratūra:
1. Body D., Buchanan D., 1992. Take the lead. Interpersonal skills for Project Managers. Prentice Hall International (UK)

Ltd.
2. Rogerson S., 1998. Project skills handbook. Studienlitteratur.Lund.
3. Lundberg D.E. Krishanmoorty M., Stavenga M.H., 1995 Analysis of Turism Projects. pp 167 – 192, Tourism

Economics. John Willeys & Sons.Inc.
4. Green Ch.T., Castro Green Y., 1997., Kā sastādīt veiksmīgu finansējuma pieprasījumu. Soli pa solim. NGO centrs.Rīga.
5. Kalniņa R., Projektu vadīšana no idejas līdz realizēšanai. Latvijas pašvaldību mācību centrs. Profesionālās izglītības

attīstības programmu aģentūra. 
6. Project Management Insitute, PMI Standarts Comittee 2003. PMBOK A Guide to the Project Management Body of

Knowledge – 2000 Edition .// www.pmi.org

Papildliteratūra: 
1. Baker S. and K., 1998. Project Management. Simon and Shuster Macimillian Company, Broadway.
2. Caune J., Dzedons A., Pētersons L., 2001. Konkurētspējīgu priekšrocību radīšana., lpp. 78. – 100., Stratēģiskā

vadīšana. SIA Kamene, Rīga. 
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A DAĻA TŪRISMA REĢIONĀLĀ POLITIKA

Docētāja: docente, Dr.oec. Agita Šļara
E-pasts: Agita.Slara@va.lv

Kursa mērķis: Sniegt izpratni par pozitīvām un negatīvām atšķirībām reģionos, atšķirību mazināšanu izmantojot tūrisma
nozari. Izskaidrot galvenos likumdošanas aspektus Latvijā, kas attiecas uz reģionālo politiku. Īpaši atbalstāmās teritorijas un
valsts atbalsts, tā izmantošana. Plānošanas reģioni un to funkcijas. Pabeidzot kursu studentam ir jāprot novērtēt reģiona
priekšrocības  attīstības  iespējām  un  izvērtēt  iespējamos  atbalsta  veidus.  Atrast  pieejamos  finanšu  resursus,  t.sk.  ES
struktūrfondi. 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti, 48 kontaktstundas.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
• Izstrādāts un aizstāvēts individuālais pētījums 
• Vismaz 50% apmeklējums semināriem, darbam grupās un praktiskajām nodarbībām (izņēmums ārsta zīme, vai iepriekš

students vienojas ar docētāju, ka nav iespējams apmeklēt nodarbību attaisnojošu iemeslu dēļ)
• Ieskaitīts pārbaudes darbs.
Vērtējums
1. eksāmena atzīmes 40%
2. patstāvīgā pētījuma 25%
3. pārbaudes darba atzīmes 15%
4. semināru, darba grupu vērtējuma 20%.
Eksāmens: rakstisks eksāmens. Eksāmena kārtošana ir obligāta.
Studiju tēmas:

Tēma
1. Kursa apskats. Reģionālās politikas pamatnostādnes, Tūrisma politikas pamatnostādnes. Likumdošana.

Reģioni, to veidi, iedalījums; rajoni, novadi, pagasti un pilsētas. ATR.
2. Reģionālās  attīstības  teorijas.   Reģionalizācija.  Reģionalizācijas  tipi.  Eiropas  komisija,  PTO  u.c.

institūcijas.Plānošanas reģionu attīstības programmu, prioritāšu izvērtējums. Prioritāšu raksturojums ar faktu
materiālu.

3. ES reģionālā politika, direktīvas. Nacionālais attīstības plāns. Attīstības plāns. Vienotais programmdokuments.
Reģionu izdalīšana, kartēšana.

4. ES Struktūrfondi, Kohēzijas fondi, kopienas iniciatīvas.
ES valstu pieredze ES fondu apguvē tūrisma nozarē.

5. Īpaši atbalstāmās teritorijas. Reģionālās attīstības fonds. Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
 ES finanšu atbalsta izmantošana un pielietošana tūrisma nozarē.

6. Valsts atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai. Brīvās ekonomiskās zonas. 
Iepriekš izmantoto ES un valsts atbalsta fondu vērtējums tūrisma nozarē.

7. Tūrisma dalībnieki. NVO. Sabiedrības iesaiste. Partneri, Info un apmeklētāju centri.
Reģionālā fonda atbalsta saņemšana. Brīvo ekonomisko zonu darbības piemēru analīze.

8. Pievilcības klasifikācija. Tūrisma pievilcības indekss reģionam. 
Sabiedrības iesaiste, lēmumu pieņemšana dažādos pārvaldes līmeņos.

9. Reģionālā tūrisma produkta stratēģija.Par lekciju tēmām no 1.-9., semināru tēmām 1.-7.
10. Reģionālā mārketinga stratēģija. Otrās mājas tūrisma attīstībā reģionos.

Padziļināta SVID analīze tūrisma reģioniem.
11. Tūrisma attīstība Baltijas reģionā. Reģionu tūrisma attīstības analīze. Indikatori. Novērtēšana.
12. Patstāvīgo pētījumu prezentācija.
Pamatliteratūra:
1. Reģionu attīstība Latvija, 2003, VSIA “Reģionu attīstība” Rīga
2. Working for the regions. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001
3. Eiropas reģionālās un telpas plānošanas harta (Torremolinas Harta), 1983, EP Strasbūra.
4. ES reģionālā politika un strukturālie instrumenti. Rīga: McĀbols, 2001
5. Īpaši atbalstāmo reģionu attīstības programmas izvērtējums (1998.-2000. gads).VSIA “Reģionu attīstība” Rīga, 2001
6. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas problēmas Latvijā. Rīga 2001
Papildliteratūra
7. Kompediums bibliotēkā. A.Šļara “Tūrisma reģionālā politika”. 2004
8. Latvija un Eiropas Savienība. Nr.25/2003. gada septembris. Eiropas integrācijas birojs, 2003
9. Noskaidro “Derīgi zināt!” Eiropas Komisijas delegācija Latvijā, 2002
10. Vaidere I. Reģionālā politika Latvijā. Rīga 1999 
11. Michael C.Hall, 2000. Tourism planning policies, processes and relationships, England. 16.-41.lpp., 68.-75.lpp., 144.-

160.lpp



A DAĻA UZŅĒMUMA STRATĒĢIJA
Docētāja: docente, Dr.oec. Agita Šļara
E-pasts: Agita.Slara@va.lv

Kursa mērķis: Izprast uzņēmuma stratēģiskās vadības nozīmi mūsdienu mainīgajā vidē, apzināties ko nozīmē “domāt stratēģiski”.
Dot studentiem izpratni par uzņēmuma nākotnes attīstības perspektīvām, uzņēmuma stratēģijas izstrādes shēmu un pielietojamām
metodēm,  izmantojot  konkrētus  uzņēmumu piemērus.  Iepazīties  ar  dažādām uzņēmuma stratēģiskās  vadības  stratēģijām,  tās
izvērtēt un analizēt balstoties uz konkrētu uzņēmumu bāzes.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti, 48 kontaktstundas.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
1. Ieskaitīti 3 mājas darbi.
2. Vismaz 50% apmeklējums semināriem.
3. Sekmīgi ieskaitīts 1 pārbaudes darbs.
Eksāmena kārtošana ir obligāta.
Vērtējums
• eksāmena atzīmes 40%
• mājas darbu atzīmes 20%
• pārbaudes darba atzīmes 15%
• semināru vērtējuma 25%.
Eksāmens: rakstisks eksāmens.
Studiju tēmas 

Lekcijas tēma
1. 1.-2.Kursa prasības, vērtēšana, tēmas. Ievads. Plānošanas sistēma uzņēmumos, plānošanas veidi.
2. Stratēģiskās vadības process.
3. Organizācijas misija, vīzija un mērķi.
4. Ārējās vides analīze.
5. Iekšējās vides analīze.
6. Konkurētspējīgu priekšrocību radīšana.

Funkcionālā līmeņa stratēģija.
7. Biznesa līmeņa stratēģija
8. Korporatīvā līmeņa stratēģija.

Biznesa vienību portfelis.
9. Stratēģisko alternatīvu izvērtēšana.
10. Kontroles sistēma.
11. Pārmaiņu vadīšana.
12. Eksāmens

Izmantojamie avoti
Pamatliteratūra:
• Caune J., Dzedons A.,.Pētersons L, “Stratēģiskā vadīšana”, Kamene 2000, 232 lpp
• Volkova T., Vērdiņa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos, Banku augstskola, 2001
• Mintzberg H., Quinn B.J.  The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases  - 2nd ed. - Englewood Cliffs: Prentice

Hall, 1991. 
Papildliteratūra: 
• I.Forands, “Stratēģija. Kvalitāte”, Rīga 2000, 253 lpp.
• Vadības prasme. - Rīga : Juventa, 1997. (Ieteicamās nodaļas no 1.-3.)
• Šķiltere D. Uzņēmuma vadīšana / D.Šķiltere. - Rīga : Biznesa komplekss, 1998. (Ieteicamās nodaļas II, IV, V, VI, X,

XII)
• Praude  V.,  Beļčikovs  J.  Menedžments :  teorija  un  prakse,  Jakovs. -  2.,  pārstrād.  izd. -  Rīga :  Vaidelote,  2001.

(Ieteicamās nodaļas no 1.,3., 5., 6., 7., 9., 12.)
• Arie de Geus Dzīvīgais uzņēmums: Uzņēmuma veidošanās, attīstība un ilglaicīgums, Fontes R&I 1997
• Campbell D. Business for Non-Business Students, DP Publications Ltd, 1994
• Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, (5th ed.), London.: Prentice Hall Europe, 1999.

http://www.savsbizness.lv
http://www.hipofkc.lv
www.em.gov.lv
www.nozare.lv
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A DAĻA CILVĒKRESURSU VADĪBA

Docētājs: lektore, Mg.oec.Inese Ebele
E-pasts: inese.ebele.@va.lv

Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar galvenajām cilvēkresursu vadības funkcijām un attīstības tendencēm. Studentam
tiek dotas iespējas gūt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas cilvēkresursu vadīšanas procesa organizēšanā un lēmumu
pieņemšanā. 

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
Laikā jāsagatavo praktiskie darbi. 
Obligāti  jāapmeklē  semināri,  grupu nodarbības  un praktiskie  darbi.  Nokavētās  nodarbības  iespējams  atstrādāt,  izpildot

individuālu uzdevumu.
Visos praktiskos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.
Vērtējums:

• Praktisko darbu rezultātiem – 30% 
• Eksāmena atzīmes – 70%

Kursa saturs:
Lekcijas tēma
Cilvēkresursu vadības jēdziens un attīstība; lomas un funkcijas organizācijā
Vadītājs un vadīšana
Vadīšanas stili
Cilvēkresursu plānošana
Amatu apraksti
Personāla meklēšana, atlase, adaptācija
Darba sludinājumu analīze
Personāla novērtēšana
CV analīze
Personāla apmācība un attīstība
Pieteikuma vēstuļu analīze
Motivācija.
Atalgojuma sistēmas veidošana.
 Komandas veidošana un vadība
Sarunas. Sarunu vadīšana un aktīvā klausīšanās
Konfliktu vadība
Konstruktīva konfliktu risināšana
Stresa menedžments
Stresa novēršanas metodes
Pārmaiņu veidi un to vadība
Pretestības pret pārmaiņām pārvarēšanas taktika
Izmantojamie avoti
Pamatliteratūra:
 Ešenvalde I. 2004. Personāla praktiskā vadība. Rīga, Merkūrijs LAT, 308 lpp.  
Papildliteratūra:
1. Armstrong M. 1997. A Handbook of personnel management practice. London, Kogan Page, 959 pp.
2. Eberharts G.F. 2003. Konflikti darbā : atpazīt, risināt, novērst. Rīga, BALTA eko, 121 lpp. 
3. Geiselharts R.R., Hofmane-Burkarta K. 2003. Stresa menedžments: labākie atslābināšanās paņēmieni. Rīga, BALTA

eko, 125 lpp. 
4. Kehre M. 2004. Personālmenedžments uzņēmumā. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 230 lpp. 
5. Krīgers V. 2003. Komandas vadība. Rīga, BALTA eko, 127 lpp. 
6. Pikeringa P. 2002. Personāla vadība : kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. Rīga, Jāņa Rozes

apgāds, 125 lpp. 
7. Praude V., Beļčikovs J. 2001.Menedžments.Rīga, Vaidelote, 508.lpp.
8. Šota B. 2002. Sarunas: drošas, radošas un veiksmīgas. Rīga, BALTA eko, 127 lpp. 
9. Vīksna A. 1999. Personāla vadība . Rīga, Jumava, 120 lpp. 
10. Vorončuka I. 2001. Personāla vadība : Teorija un prakse, Rīga, Latvijas Universitāte, 318 lpp. 
11. Laikraksta “Diena” pielikums “Karjeras diena”
12. http://www.workingday.lv



A DAĻA  PUBLISKĀ RUNA

Docētāja: vieslektore, Mg. paed. Mudīte Maculēviča

Kursa mērķis: lietišķās saskarsmes veidošana, balstoties uz runas tehnikas, runas kultūras prasmju apguvi, prasmi publiski
uzstāties, argumentēt savu viedokli, veidot prezentācijas tūrisma nozarē, kritiskas domāšanas prasmes pilnveidošana.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (24 kontaktstundas) 

Vērtējuma galīgo atzīmi veido:
1. praktisko vingrinājumu, testa vērtējums -10%
2. patstāvīgais darbs - darbs ar dažādiem literārajiem tekstiem (Dzejoļa analīze , apsveikuma veidošana , līdzjutības

izteikšana)  -10%
3. publiskā uzstāšanās (dzejolis no galvas) -15%
4. esejas rakstīšana , tās  prezentācija - 25%
5. grupu darba prezentācija (grupā 3 cilvēki) - 40%

Kursa saturs:
Nr
.

Tēma

1. Publiskās  runas  un lietišķās retorikas  mācību  mērķi,  saturs  un vieta  tūrisma nozares  uzņēmuma vadītāja  mācību
procesā  un  kompetences  veidošanā:  publiskā  uzstāšanās,  neverbālā  un  verbālā  komunikācija,  uztraukums  un  tā
ietekmes mazināšanas iespējas lietišķajā saskarsmē 

2. Runas tehnikas un runas kultūras nozīme: runas tehnika, runas aparāts, artikulācija, runa pie mikrofona, runas kultūra,
latviešu valodas īpatnības, stila kļūdas latviešu valodā

3. Publiskās runas stili, dažādu literatūras žanru fragmentu izmantošana lietišķās saskarsmes veidošanā, teksta galvenās
domas, kulminācijas, ritma, loģisko akcentu noteikšana

4. Lietišķās sarunas standarts, telefona sarunas, dialoga veidošana 
Akadēmiskās esejas rakstīšanas nosacījumi un prasmes pilnveidošana

5. Pieteikums, prezentācija: prezentācijas nosacījumi, palīglīdzekļi , rekvizīti, noformējums
6. Runas kultūras aspekti, barjeras, konfliktu risināšana, gida atbildes dažādās situācijās .
Izmantojamie avoti 
Pamatliteratūra

1. Alekse I. Runātprasme.-RaKa,2003.
2. Apele A. Runas māksla.- R.: Zvaigzne, 1982.
3. Bišopa S. Attīsti savu pašpārliecību.-Pētergailis,2002.
4. Ceplītis L., Katlape N. Izteiksmīgās runas pamati.- R.: Zinātne, 1968.
5. Ezera I., Graudiņa I, Dreiberga S. Lietišķā komunikācija.- R.: Kamene, 2000.
6. Komunikāciju prasmes ( rokasgrāmata pamatprasmju izglītības pasniedzējiem) – Sia “Remarks - R” 2001.
7. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti.- R.: Merkūrijs LAT      SIA, 1995.
8. Līkopa V. Lietšķā etiķete . R:Zvaigzne ABC-apgāds,2003.
9. Mencels V. Retorika.-DE NOVO, 2002.
10. Mouls Dž .Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs-.Rozes J. apg.,2003.
11. Pīzs A. Ķermeņa valoda.- R.: Jumava, 1951.
12. Punka A. Prasme runāt publiski – Apgādājis “Rūķis” Rīgā, 1933.

Papildliteratūra
13. Spulle A. Ā. Individuālais personālmenedžments – “Turība” 1999.
14. Veģe D. Leksikoloģija un stilistika- Zvaigzne ABC , 2005.
15. Nelke K. Prezentēšana.- DE NOVO,-2002.
16. Hindls T. Prasmīga intervija –Zvaigzne-ABC , 2000.
17. Hindls T. Prasme uzstāties –Zvaigzne-ABC, 2000.
18. Hodžsone Dž. Līdzvērtīgs sarunu partneris. Zibenīgas atbildes taktika.- R.: Kamene, 2000.
19. Pauna D.Bridging the gap –Zvaigzne ABC , 2001.
20. Barker L..L., Barker D. A. Communication( sixth Edition) Simson J., Shuster Company, 1993.
21. Bruce E.Gronbeck ....Principles of Speech Communication (12 brief edition) –H.CollinsCollegePublishers , 1995.
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A DAĻA ANGĻU VALODA TŪRISMA NOZARĒ/ ENGLISH  FOR  TRAVEL AND TOURISM           

Teacher : assistant professor, Mg.philol., Genoveva Viļumsone
e-mail: Genoveva.vilumsone@va.lv

Course Requirements
This is a compulsory two-semester course “English for travel and tourism”  covering six themes and language functions.
There  will be  3 unit tests each semester.  Timely completion of  home assignments is  highly recommended;  for  works
submitted after the deadline the maximum mark will be no higher than 6. Active participation in the sessions is expected and
appreciated. Illness and family emergency are exceptions for a later unit test date. If failed (1,2,3) or absent with a justifying
reason, a student may make-up his/her work until the next test takes place. If the student has missed more than 50% of the
lessons, or the semester work is assessed below 4, the student is not allowed to take the semester exam. 

Assessment
The course is assessed by 8 credits with semester exams I and II. Passing grade for a unit test is 51% correct answers (4).
Grading criteria will be announced prior to the test. 100% attendance adds one point to the unit test grade. The semester
work assessment consists of the results of the unit tests 2/3 or 66%, public presentations and written assignments – 1/3 or
33%. Semester work grades 7&up provide an automatic semester exam grade.  The final semester assessment consists of
semester work (2/3 or 66%) and a semester ( I or II) exam (1/3 or 33%).The final grade for the course is the average of both
semester final grades.

Units,
lessons,

Theme Language
 functions & structures

Written works Present
ations

Unit I, History,  Development
and Structure of

Tourism Industry.
Holiday Types.

Abbrevi-
ations. 

CV &…

Unit II  Travel Agents and
Tour Operators.  Jobs

and Careers in
Tourism.  

Presentation Structuring.
Presenting figures,

statistics.
Comparison

… &  job application/ motivation
letter

Informative
presentation: 
A company

Unit III Hospitality Industry.
Hotels and Catering.

Means of Travel.

Adjectives,
 verbs make & do

Degrees of certainty

Reference
letters

Job interview

Individual Assignments
Semester Exam I

Unit IV Guiding. Tourist
attractions.

 Body Language.

Persuasion techniques,
empathy

Enquiry letters

Unit V  Promotion &
Marketing in Tourism.

Public Relations &
Customer Service 

Hypotheses,
 wishes, regrets.

Conditionals

Complaint  and apology letters Persuasive
presentation: 

A tourist
Attraction

Unit VI Ecological Issues.
Cross-cultural

Awareness in Tourism.
Globalisation and
Sustainability of

Tourism.

Emphasis, inversion.
Dis/Agreeing, 

Invitations and thank you letters Group
Presentation

Business
Etiquette

Semester Exam II

Literature:  
 K.Harding. Going International. English for Tourism. OUP 2001 
Copied materials from different sources



A DAĻA FRANČU VALODA 

Docētāja: vieslektore Baiba Pāvule
e-pasts: baiba.pavule@va.lv

 
Kursa mērķis: Tā mērķis ir sniegt franču valodas zināšanas TOV studiju programmas studentiem pamatlīmenī

Prasības:
Katrs semestris tiek vērtēts ar atzīmi, ko sastāda ieskaites kontroldarbu vērtējums un eksāmens (3:1) Paredzēti trīs

kontroldarbi  katru semestri.  (Tikai  slimība un ģimenes apstākļi  var  kalpot  kā iemesls  šo  k/d kārtošanai  pēc  paredzētā
termiņa, taču nenokārtotie k/d jānokārto līdz nākošā k/d datumam). 
100% lekciju apmeklējums dod +1 balli pie kontroldarba atzīmes. Ja trīs ieskaišu k/d atzīmes kopā veido ne zemāku atzīmi
kā 7 balles, tad studentam semestra eksāmens nav jākārto. Kursa gala atzīme ir abu semestru vidējā atzīme.
  
1.gads Thème Grammaire
Unité 1.Leçon 1. Rencontres Présent
Unité 1.Leçon 2.
Sympthies Présent, les articles 

Zināšanu pārbaude
Unité 1.Leçon 3.
Goûts et préférences Présent, les articles spéciaux

Unité 1.Leçon 4.
Accords et désaccords Présent, l’impératif

Zināšanu pārbaude
Unité 1.Leçon 5.
Surprises        Présent, l’adjectif

Zināšanu pārbaude
Eksāmens
2.gads Thème Grammaire
Unité 3.Leçon 1.
Un PDG Présent, la répétition de l’action.

Unité 3.Leçon 3.
L’enquête commence. Passé composé.

Zināšanu pārbaude
Unité 3.Leçon 4.
L’enquête continue L’imparfait

Unité 3.Leçon 5.
Coup de théâtre Rapporter un discours, le pronom complément indirect.

Zināšanu pārbaude
Unité 3.Leçon 2.
La disparition mystérieuse. Le futur proche, l’expression de l’habitude.

Zināšanu pārbaude
La répétition et le travail individuel
Eksāmens

Pamatliteratūra:
Méthode de français: Philipe Dominique, Jacky Girardet, Michèle Verdelhan, Michel Verdelhan ‘’Le Nouveau Sans
Frontières 1’’.
Papildmateriāli:
Kopētie izdales materiāli.
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A DAĻA VĀCU VALODA/ DEUTSCH
Organisation und Leitung des Tourismus / Studienjahr I Studienjahr II

Lektorin: Mg.paed , Anita Lutere.
e-mail: anita.lutere@va.lv
Sprachniveau am Anfang des Kurses
Dieser Kurs ist für die Fernstudenten der Studienrichtung Tourismus an der Fachhochschule Vidzeme gedacht, die Deutsch
als 2. Fremdsprache an den lettischen Schulen gelernt und die erste Stufe auf dem Weg zum Zertifikat DaF ( Grundstufe
I,Grundstufe II ) erreicht haben. 

Ziel des Kurses
Nach dem Abschluss diese Kurses müssen die Studenten imstande sein, alle wesentlichen Situationen zu meistern, denen die
Angestellten in der Hotel – und Tourismusbranche in der mündlichen Kommunikation begegnen. e Studenten werden auch
imstande sein, im Hotel/ Reisebüro bzw. zwischen Gast und Hotel / Reisebüro in allen Phasen der Verhandlung schriftlich
zu kommunizieren.
Kursumfang : 4 Semester / 192 Kontaktstunden
Leistungsbewertung der Studenten
Der  Kurs  wird am Ende  jedes  Semesters  mit  2  Kreditpunkten bewertet.  Die  Endnote  besteht  aus  der  Bewertung der
mündlichen und schriftlichen Tests am Ende jeder Unterrichtseinheit ( 50%) und der Bewertung in der mündlichen und
schriftlichen Abschlussprüfung. 

Anforderungen an die Studenten, um 4 Kreditpunkte zu erhalten:
Anwesenheitspflicht in allen Lehrveranstaltungen und aktive Mitarbeit im Unterricht
Hausaufgaben müssen gemacht unf rechtzeitig eingereicht werden
eine bestanden Note in allen Tests
eine bestanden Note in der Semesterprüfung
wenn die  oben genannten 2 Punkte erfüllt  sind und die  Note  in  allen Tests  eine  Sieben oder  höher ist,  wird die

Semesterprüfung für bestanden gehalten
Die mittlere Note von beiden Semesterprüfungen bildet die Endnote am Ende des Studienjahres

Literaturverzeichnis:
1. P. Barberis / E. Bruno „Deutsch im Hotel – Gespräche führen“. Max Hueber Verlag, Ismaning 2002
2. P. Barberis / E. Bruno „ Deutsch im Hotel – Korrespondenz“. Max Hueber Verlag, Ismaning 2002
3. M. Reimann „Grundstufen – Grammatik“. Max Hueber Verlag, Ismaning 2000
4. O. Swerlowa „ Grammatik und Konversation“, Langenscheidt Verlag, 2002
5. C. Conlin „Unternehmen Deutsch“, Klett Verlag, 2000
6. Aktuelle Information aus anderen Medien

Einheit
Stunden-zahl

Thema

Einheit 1
20 Stunden

Gäste an der Rezeption empfangen und registrieren
Geschäftsbriefe

Einheit 2
28 Stunden

Service im Cafe, im Restaurant und auf dem Zimmer
Anfrage

Einheit 3
24 Stunden

Gästen und Interessenten Informationen geben
Angebot

Einheit 4
24 Stunden

Hotels beschreiben und vermitteln
Abschlägige Antwort/ Gegenantwort

Einheit 5
24 Stunden

Informationen über Hoteldienst-
leistungen, Reklamationen, Reservierung

Einheit 6
24 Stunden

Telefonservice im Hotel
Bestätigung der Reservierung

Einheit 7
24 Stunden

Rundfahrten, Reisen, Leihwagen, kulturelle Angebote vermitteln
Annulierung / Änderung  und 
Bestätigung

Einheit 8 
24 Stunden

Abrechnung , Reklamation,
Verabschiedung von Gästen

Abschlussprüfung



A DAĻA KRIEVU VALODA

Docētājs: vieslektore Mg.paed, Erna Suharževska
E-pasts:  erna.suharzevska@va.lv

Kursa apjoms:  8 kredītpunkti, 192 kontaktstundas
Mērķis: uzlabot valodas un sociokultūras kompetenci, attīstīt valodas komunikatīvās, lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un
gramatiskās prasmes un iemaņas, apgūstot tūrisma industrijas uzņēmumu darbā nepieciešamās valodas zināšanas.
Valodas apguves līmenis kursa sākumā, plānotais valodas apguves līmenis kursa beigās:
studenti ar priekšzināšanām vidējā līmenī , valodas prasmes un iemaņas, kas atbilst Vispārējās vidējās izglītības standarta C–
D līmenī. Apgūti lietišķās krievu valodas pamati vidējā līmenī.
Kursa uzdevumi:  apgūt profesionālo leksiku; pilnveidot lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un sarunvalodas prasmes un
iemaņas,  kas  nepieciešamas  profesionālajā  darbībā;  pilnveidot  informācijas  ieguves  un  apstrādes  paņēmienus,  veicināt
komunikācijas prasmes, uzlabot saskarsmes kultūru; veikt personīgo un lietišķo korespondenci. 
Kursa  prasības:  nodarbību  apmeklējums,  kārtējo  pārbaudījumu,  mājas  uzdevumu veikšana  semestra  laikā  noslēguma
pārbaudījums: eksāmeni semestra noslēgumā.

Studiju kursa saturs. Содержание курса.

1.Знакомство, общение (Предполагаемое количество часов: 46, Формы контроля: письменные
контрольные работы, тесты)

Представление,  знакомство,  Формы  обращений  в  личном  и  деловом  общении,  Приглашение,
благодарность ,Просьба,  разрешение,  Согласие,  несогласие,  выражение  своей  точки  зрения,  Совет,
предложение,  Комплименты,  выражение  оценки,  Поздравления,  пожелания,   Русские  фамилии,  имена,
отчества,  Глаголы  движения;  совершенный,  несовершенный  вид  глагола;  настоящее  время  глагола,
Предлоги (в, на, с, из).

2.Основы культуры речи. (Предполагаемое количество часов: 30, Формы контроля: презентация, эссе)
Функциональные  стили  литературного  языка,  молодёжный  сленг.Культура  речевого  этикета.Культура
говорящего, слушающего, пишущего, читающего.Мастерство публичного выступления.Эссе.

3. Организация проведения личных и деловых встреч. (Предполагаемое количество часов: 38 Формы
контроля: семинарское занятие, тесты, письмо).

Проведение деловых совещаний и переговоров. Их задачи, классификация, предпосылки успеха.Е – почта,
телефон как средства коммуникации.Письма, их разновидности.Сайты, адреса в интернете. Обозначение
дат, времени. Будущее время глагола; повелительное наклонение. Степени сравнения имен
прилагательных; краткие, полные прилагательные.

4. Карьера в индустрии туризма. (Предполагаемое количество часов: 3. Формы контроля: тесты,
резюме (CV),анкеты).

Название профессий, трудовые обязанности в туризме. Трудоустройство. Резюме (СV). Анкеты. Рабочее
интервью (подготовка, план). Реклама. Ее виды, значение. Прошедшее время , неопределённая форма
глагола.  Падежные окончания имён существительных, прилагательных. 

5.  Туризм как разновидность  досуга населения.(Предполагаемое количество часов:36. Формы
контроля: видео- и аудиотесты, тест по прочитанному, презентация).

Различные виды чтения и слушания как источник получения  информации. Достопримечательности,
туристические объекты России, ее городов. Русские праздники, традиции, обычаи. Латышско – русские
культурные связи. Названия стран, национальностей. Лексика, используемая в сфере туризма. Наречия,
фразеологизмы. Маршруты путешествий по Латвии.  Разработка туристического проспекта, маршрута.

Izmantojamie avoti:
Pamatliteratūra:
1. Белянко О., Трушина Л.  Русские с первого взгляда.
2. Бессольцев А., Кудряшов О.  Как добиться успеха в туризме.Рига, 2001, 135 стр.
3. Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева Pyccкий язык и культура речи. Ростов на Дону, «Феникс»,2002, 384

стр.
4. С. Гущина, Л. Игнатьева, Р. Курпниеце Школьная риторика. Rīga, ”ZVAIGZNE ABC”, 1996/
5. Кабушкин Н.  Менеджмент туризма.   Минск, 2001, 430 стр.
6. С. Кондратьева, Е. Маслова Деловая переписка. Москва, 2002.
7. А. Максимова 10 уроков русского речевого этикета. Санкт – Петербург, «Златоуст», 2000.
8. Русский язык. Деловой этикет.  Москва, 1997, 190 стр.10
9. Савельева С. Гущина Русский язык для делового общения. Biznesa krievu valoda, Zvaigzne ABC, 2003, 
10. Эти странные русские. В. Жельвис, «Эгмонт Россия», Москва, 2002, 96 стр.
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B DAĻA AKTĪVAIS TŪRISMS UN TĀ VADĪBA

Docētāja lektore: Mg. soc.zin. Ilze Grīnfelde,
e-pasts:  ilze_grinfelde@va.lv

Kursa mērķis:  sniegt 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.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti, t.i. 48 kontaktstundas.

Darba organizācija:  lekcijas; praktiskie darbi  grupās (semināri  un diskusijas,  ārpustelpu nodarbības);  situāciju analīze
(case studies); pārbaudes darbs. 
Prasības: Lai students varētu kārtot kursa noslēguma pārbaudījumu nepieciešams vismaz 50% kontaktstundu apmeklējums,
savlaicīgi nodoti un sekmīgi izpildīti uzdotie patstāvīgie un grupu darbi, kā arī 4. tēmas lekciju  apmeklējums.  

Gala vērtējums: 
1) Grupas prezentācijām – 45%
2) Pārbaudījuma darba atzīmes – 15%
3) Eksāmena atzīmes – 25 %
4) Studentu aktivitātes un līdzdalības lekcijās, grupu un individuālajos praktiskajos darbos - 15% 

Kursa programma:
Nr. Tēma
1. Ievadlekcija. Aktīvais tūrisma filozofija kultūras izmaiņu kontekstā. 
2. Aktīvā tūrisma vieta kopējā nozares kontekstā. Pamatnostādnes un veidi.Filosofija un izpratne. Aktīvais

tūrisms un izglītība.  Ieskats – aktīvais tūrisms Latvijā un pasaulē. Aktīvā tūrisma vietā kopējā tūrisma
ekonomikā. Aktīvais tūrisms un aktīvā atpūta. Pašorganizēta un organizēta aktīvā atpūta 

3. Aktīvā tūrisma produkti. Aktīvā tūrisma vadības un  plānošanas īpatnības. Riska vadība aktīvajā tūrismā.

4. Aktīvā tūrisma veidi: kājinieku tūrisms, kalnu kājinieku tūrisms, ūdenstūrisms, velotūrisms , slēpošanas
tūrisms, citas aktivitātes (auto-moto tūrisms u.c.)

5. Pašorganizētā ceļošana – „Backpacking”, aktīvā tūrisma elementu nozīme. 
6. Aktīvā tūrisma tirgus īpatnības. Aktīvā tūrisma mārketings.
7. Aktīvā tūrisma gids. Tā darba specifika teorijā un praksē. 
Izmantojamie avoti

Pamatliteratūra:  
1. Brencis A.,2004, Aktīvā tūrisma pamati. Biznesa augstskola turība, Rīga 
2. Butler R., Hall C. M., Jenkins J., 1999. Tourism and Recreation in Rural areas.
3. Godbey  G. 1994. Leisure in Your life. Venture publishing 
4. Honey M., 1999. Ecotourism and Sustainable development. Who owns paradise? Island Press 
5. Makmanners H., 1994. Izdzīvošanas rokasgrāmata. Zvaigzne ABC.
6. Mid Sweden University, 1995. Security and Risks in Travel and Tourism. Mis Sweden University
7. Pound K.L., 1993. The professional guide. Dynamics for Tour guiding. John Willey and sons Inc. 
8. Richards G., Wilson J., 2004. The Global Nomad. Backpacker tavel in Theory and practice. Channel view

publications.
9. Swarbrooke J., Beard C., Leckie S., Pomfret G., 2003. Adventure tourism. The new frontier. Butterworth

Heinemann.
10.  Wearing S., Neil J. 2000. Ecotourism. Impacts, potentials, Possibilities.  Reed educational Professional publishing

Ltd.
11. World Tourism Organisation, 2001. Sport and Tourism, 1st World Conference.

Ieteicamā papildliteratūra: 
 Resursi web: www.vx.lv, www.ezi.lv, www.aac.lv, www.adventures.lv , www.activefamilyvacations.com,
http://www.pilgrim-tours.co/, http://www.russiatourism.ru/eng/object.asp?id=162, http://www.adventure-tours-
australia.com, http://www.activeco.co.nz



B DAĻA LAUKU TŪRISMS
Docētāja:  lektore,  Mg. soc.zin. Ilze Grīnfelde,
e-pasts:  ilze_grinfelde@va.lv

Kursa mērķis: Radīt studentiem priekšstatu par lauku tūrisma pamatnostādnēm –produkta būtību un tā veidiem, iekļaušanos
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. 

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti, t.i. 48 kontaktstundas.

Darba organizācija: lekcijas;praktiskie darbi grupās (t.sk. semināri un diskusijas);prezentācijas;izpētes brauciens – mācību
ekskursija;referāts-projekts.
Prasības: lai students varētu kārtot kursa noslēguma pārbaudījumu nepieciešams vismaz 50% kontaktstundu apmeklējums,
savlaicīgi nodoti un sekmīgi izpildīti uzdotie patstāvīgie un grupu darbi, mācību ekskursijas apmeklējums. 

Gala vērtējums: 
1) Referāta – projekta/prezentācijas – 50 %
2) Grupas prezentācijas – 20%
3) Rakstiska pārbaudījuma atzīmes – 30%
4) Studentu aktivitātes un līdzdalības lekcijās, grupu un praktiskajos darbos - 10% 

Kursa programma:
Nr. Tēma
1. Lauku  tūrisms,  pamatnostādnes  un  dimensijas.  Sociālās  un  ekonomiskās  lauku  ekonomikas

restrukturizācijas dimensijas. Lauku tūrisma veidi, pamatprodukti un papildprodukti 
2. Lauku tūrisma organizācijas.  To  darbība.  „Eurogites”,  „Lauku ceļotājs”,  citas  Eiropas  Lauku tūrisma

organizācijas ekoloģiskās kvalitātes zīmes un to nozīme

3. Kvalitātes  kritēriji  un  kontrole  lauku  tūrismā.  Lauku  tūrisms  un  kvalitāte.  Kvalitātes  standarti  lauku
tūrismā.  Lauku tūrisma inspicēšanas sistēmas Latvijā un Eiropā. Procedūra. Inspektora palīglīdzekļi. (IT
resursi, rokasgrāmatas)

4. Lauku tūrisma resursi. Lauku tūrisma plānošana ilgtspējīgas attīstības kontekstā. 
resursu veidi (mītnes, atrakcijas, papild piedāvājums, cilvēku resursi) un izvērtējums
plānošanas  īpatnības.  lauku  tūrisms  un  vide  (bioloģiskās  daudzveidības  saglabāšana  un  izmantošana,
aktivitātes dabā) 

5. Lauku tūrisma mārketinga specifika. IKT resursu praktiskā izmantošana lauku tūrismā.
6. Specifiskās atšķirības lauku tūrisma piedāvājumā  dažādos reģionos un valstīs.
7. Aktuālie projekti un tendences Lauku tūrisma attīstībā Latvijā.

Izmantojamie avoti

Pamatliteratūra:  
1. Butler R., Hall C. M., Jenkins J., 1999. Tourism and Recreation in Rural areas.
2. Page S., Best Practices in Policies and Procedures, 2002
3. Sharpley R. and J., 2000. Rural Tourism. An Introduction.
4. Tribe J., 1997. Environmental Management for Rural Tourism and Recreation.

Papildersursi:
5. World Tourism Organisation, 1997. Rural tourism. A solution for Employment, Local Development and

Environment.
6. Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” izdotie mācību materiāli
7. www.celotajs.lv
8. www.eurogites.com
9. www.ruraltourisminternational.org
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B DAĻA PILSĒTU TŪRISMS

Docētājs: docents, Mg.geogr. Ilgvars Ābols
e-pasts  ilgvars.abols@va.lv 

Kursa mērķis: izveidot studentos izpratni par pilsētu tūrismu. 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. Studenti izstrādās referātus un kursa projektus saistītus ar pilsētu tūrismu. Pēc
kursa apguves studenti iegūtās zināšanas varēs pielietot gada projekta izstrādē, kā arī strādājot tūrisma nozarē - veidojot
tūrisma produktus, plānojot tūrisma attīstību Latvijas pilsētās.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas 

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu
Laikā jāsagatavo un jānodod referāti un praktiskie darbi. Visos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.

Vērtējums:
1. Referātu atzīmes – 40%
2. Eksāmena atzīmes - 60%

Kursa saturs
Tēma

Pilsētu tūrisms un tā attīstības tendences. Pilsētas tūristu motivācijas. Populārākie tūrisma produkti pilsētās. 
Kongresu, konferenču un  sanāksmju tūrisms. Izstāžu tūrisms.
Muzeju loma pilsētu tūrismā.  
Kultūras un sporta un speciālie pasākumi pilsētu tūrisma ietvaros.
Pilsētas tēla veidošana un pilsētas mārketings.
Pilsētu apskate, iepirkšanās. Tūristu izklaides iespējas.
Reģionālais pilsētu tūrisma apskats. Pilsētu tūrisms Eiropā un citās pasaules daļās. Pilsētu tūrisms Latvijā

Izmantojamie avoti:
Pamatliteratūra:
1. Apgāds “Preses nams”1999. Enciklopēdija Latvijas pilsētas. 13.-30. lpp
2. Holcomb B. 1999. Marketing Cities for Tourism. 54.-70. Judd D. and Fainsten S. (eds) The Tourist city. 340 pp Yale

University.
3. Law C. M. 1993.  Urban Tourism : Attracting visitors to large cities., Mansell Publishing Limited. pp. 39.-126. 
4. Montanari and  Williams 1995. European Tourism, Jonh Wiley & Sons 193.-204. pp.
5. Operman M. 1996 Convention Cities-Images and Changing Fortunes. Journal of Tourism studies,Vol,7, No 1, May

pp.10.-19.
6. Page S, 1995. Urban Tourism, ROUTLEDGE London pp. 13.-21., 23.-59., 60.-110., 194.-230., 232.-245.
7. Pearce D. 1996 Tourism Today : a Geograprahical Analysis, Longman Scientific & Technical. 136-164 pp.

Papildliteratūra:
1. Turlajs J. un  Milliņš G. 1998 Latvijas apdzīvotās vietas. Apgāds “Jāņa sēta”.9-14 lpp.
2. Rozīte M. 2000. Pilsētas tūrisms – neizmantots Rīgas pilsētas attīstības virziens.   178.-184 lpp. Tūrisma prakses,

izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un vērtējums. Rakstu krājums Biznesa augstskola Turība Rīgā 
3. Law C. M. 1996. Tourism in Major Cities, International Thomsons Business Press pp. 53.-153., 208.-249..
4. Montanari and Williams 1995 European Tourism, Jonh Wiley & Sons pp. 151.-160.
5. Tyler D, Guerrier Y., Robertson M. (eds) Managing Tourism in Cities, Jonh Wiley & Sons pp.25.-228. 
6. Judd D. and Fainsten S. (eds) 1999 The Tourist city. pp. 89. –211.  Yale University.
7. www.eiropa.lv, www.nozare.lv, www.uia.org,  www.icca.nl u.c.
8. Mācību materiālu adrese: https://punkts.va.lv
9. Kompendijs ViA bibliotēkā 



B DAĻA TŪRISTU GRUPU ORGANIZĒŠANA UN VADĪŠANA

Docētājs: lektors Mg.geog. Andris Klepers
e-pasts  Andris.Klepers@va.lv

Kursa mērķis: izveidot studentos izpratni par tūristu grupu organizēšanu un vadīšanu, un dot praktiskas zināšanas šajā
jomā. Studenti iepazīsies ar grupas vadītāja un gida profesionālo darbību atšķirībām, darbības metodēm un praktiskajām
iemaņām grupu vadīšanā.  Studentos  tiks  veidota  izpratne  un  dotas  praktiskas  iemaņas  darbam ar  ekskursiju  maršrutu
plānošanu un praktisko realizēšanu,  sadarbībai  ar  tūrismā iesaistīto  apkalpojošo  personālu un dažāda  rakstura  ceļotāju
grupām. Pēc kursa apguves studenti iegūtās zināšanas varēs pielietot strādājot  tūrisma nozarē - vadot tūristu grupas pa
Latviju un uz ārvalstīm. Veiksmīgākajiem studentiem tiks dotas rekomendācijas vadīt grupas veiksmīgi strādājošās tūrisma
firmās.
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu

Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu.
Jāaizstāv un jāiesniedz izstrādāts konceptuāls pilsētas apskates plāns.
Jāpiedalās pilsētas ekskursijā, realizējot tajā iepriekš uzdoto uzdevumu.
Vērtējums:
Pilsētas apskates plāna aizstāvēšana 40%
Eksāmena atzīmes 60 % Eksāmena forma ir tests, kurā ietvertas iepriekš kursos apgūtās zināšanas un ekskursijas laikā
praktiski pielietotās iemaņas.

Kursa saturs
Nr Tēma
1. Tūristu grupu vadītāja un gida darba atšķirības, profesionālās iemaņas, darba standarti, prasības, darba

specifika. Sadarbība ar šoferiem, darbs ar maršrutu un grupas vadīšana. Finansu atskaites vešana
maršrutā. Grupas izmitināšana viesnīcā, veicamās formalitātes valstu robežu šķērsošanā.
Standartsituācijas grupas vadītāja un gida darbībā, didaktika un metodika. Likumdošana un tiesības.
Pilsētas ekskursijas plānošana, ceļojuma maršruta pārvalde un realizācija

2. Ceļojumu vadīšanas psiholoģija; retorika, konfliktsituāciju novēršana; Gida darba reģionālā specifika,
darbs ar mikrofonu

3. Pilsētas ekskursija Valmierā. Praktisko zināšanu pārbaude.

Izmantojamie avoti

Pamatliteratūra: 
1. Verite Reily Collins. Becoming a Tour Guide. The Principles of Guiding and

Site Interpretation. CONTINUUM. London and New York. 2000. 147pp.
2. Kathleen Lingle Pond. The Professional Guide: Dynamics of Tour

Guiding. Willey, John & Sons, 1997. 274pp.

Papildliteratūra :
1. Dž. Kristofers Holovejs (1999) Tūrisma bizness, Jāņa Rozes apgāds
2. A.Montanari and A.M. Williams (1995) European Tourism, John Wiley & Sons
3. Law C. M. (1993) Urban Tourism: Attracting visitors to large cities. Mansell Publishing Limited.39. -126. pp.
4. Born Volker: Destinationen Reiseleitung. Ein Leitfaden fuer Rundreiseleiter - aus der Praxis fuer die Praxis. Hagen

1993 
5. Pat Yale. The Business of Tour Operations. Longman. 1997. 283pp
6. Marc Mancini. Terri Gaylord. Conducting Tours. 3rd.ed. Delmar Publishers. 2000. 272 pp.
7. A Tour Guide. The Principles of Guiding and Site Interpretation. CONTINUUM. London and New York. 2000.

147pp. 
8. Dr. Marie-Louise Schmeer-Sturm.Reiseleitung (Vierte Auflage), 2001, Oldenbourg Verlag Muenchen-Wien
9. Martha Sarbey De Souto. Group Travel Operations Manual. 2nd.ed. Delmar Publishers. 1993. 439 pp.
10. Carl Meadows. How to Organise Group Travel for Fun and Profit: Make

Money, Travel for Fun, Make New Friends, Live Good Life. ETC Publishing. 2000. 368 pp.
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B DAĻA TŪRISMA PRODUKTA VEICINĀŠANA

Docētājs: lektors Mg.geog. Andris Klepers
e-pasts  Andris.Klepers@va.lv

Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar dažādu tūrisma produktu veicimāšanas pamatinstrumentiem to veiksmīgai virzībai
tirgū. Teorētisko materiālu papildinās daudz Latvijas tūrisma produktu tirgus piemēri un studentiem tiks dota iespēja pašiem
veidot  atbilstošas  tirgus  situācijas  iejūtoties  tūrisma  produkta  veicināšanas  dažādās  jomās.  Studentiem  tiks  sniegtas
teorētiskas un praksē attaisnotas zināšanas, kuras var tikt izmantotas turpmāk tūrisma produktu pārdošanas veicināšanai.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas 

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu
Laikā jāsagatavo praktiskie darbi.
Obligāti jāizpilda pārbaudes darbs un praktiskais darbs grupā. Neizpildītos darbus iespējams atstrādāt, izpildot individuālu
uzdevumu.
Gan praktiskajā darbā, gan pārbaudes darbā nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.

Vērtējums:
Grupas darba atzīme – 25%
Pārbaudes darbs – 25%
Eksāmena atzīme – 50%

Kursa saturs
Nr Tēma
1. Tūrisma produkta rakstirojums un saistība ar mārketingu. Tūrisma nozares iedalījums un

izmantojamie pamatinstrumenti atšķirīgu tūrisma produktu veicināšanai.
2. Tūrisma produktu veicināšanas pamainstrumenti (sabiedriskās attiecības, pārdošanas veicināšana,

personīgā pārdošana, iepazīšanas braucieni, izstādes, izplatīšanas kanāli, cenu atlaižu sistēmas,
pārdošanas veicināšana, tirdzniecības veicināšana un sponsorēšana). Reklāmas un brenda loma
tūrisma produkta veicināšanā.

3. Tiešā mārketinga izmantošana tūrisma produkta veicināšanā un tūrisma produkta veicināšanas
institucionālās atšķirības. Komunikāciju politika.

Izmantojamā literatūra: 
Pamatliteratūra:

1. Burke J. & Resnick Barry. 2000. Marketing and selling the travel product. Delmar, Thomson Learning., 25-33, 65-
78, 135-146, 155-170, 179-192 p.

2. Holovejs K. 1999. Tūrisma bizness. Rīga, “Jānis Roze”., 20.-32., 86.-97., 215.-274. lpp. 
3. Kotler P., Bowen J., Makens J. 1996. Marketing for hospitality and tourism. Upper Saddle River, Prentice-Hall.,

310. p.
4. Laws E. 1992. Tourism Marketing. Service and Quality Management Perspectives. 270. p.
5. Morgan N., A. Pritchard, 2001, Advertising in Tourism and Leisure, 36.0 p.

Papildliteratūra:
6. Morgan N., A. Pritchard, 1998, Purism promotion and Power: Creating Images, Creating Identities, 272. p.
7. WTO 1999. Marketing tourism destinations online., Madrid, World Tourism organization. 155. p.

http://www.world-tourism.org/
http://latviatourism.lv
http://www.eiropa.lv
http://www.tava.gov.lv/
http://www.inspirationriga.com



B DAĻA TŪRISMA PLĀNOŠANA

Docētāja: docente, Dr.oec. Agita Šļara
E-pasts: Agita.Slara@va.lv

Kursa mērķis: Sniegt izpratni par tūrisma attīstības plānošanas pieejām nacionālā, reģionālā, vietējā un vietas līmenī.
Tūrisma nozares perspektīvās plānošanas hierarhiskā struktūra, pielietojamās metodes, tūrisma attīstības programmu izstrāde
vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Kursa ietvaros tiks apskatīti atsevišķu tūrisma objektu, uzņēmumu plānošanas atšķirības,
īpatnības no dizaina puses. Kursa noslēgumā studentiem vajadzētu spēt vadīt tūrisma plānošanas dokumenta izstrādes
procesu, kā arī izstrādāt tūrisma attīstības programmas struktūru.

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti, 48 kontaktstundas.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
Izstrādāts  individuālais pētījums – konkrētas pašvaldības/ vietas tūrisma stratēģijas izstrāde. Obligāts semināru, darba grupu
un praktisko nodarbību apmeklējums. Ieskaitīti 3 mājas darbi, ieskaitīts 1 mājas darbs. Eksāmena kārtošana ir obligāta.
Vērtējums

eksāmena atzīmes 40%
mājas darbu atzīme 25%
pārbaudes darbu atzīmes 15%
semināru, darba grupu vērtējuma 20%.

Eksāmens: jaukta tipa eksāmens (rakstiski un mutiski).

Studiju tēmas:
Tēma

1. Plānošanas nepieciešamība, jēdzieni.  Tūrisma vieta pašvaldību, reģiona nozaru struktūrā. Plānošanas
loģiskā shēma. Pieprasījuma un piedāvājuma analīze

2. Plānošanas metodes, process. Tūrisma attīstības programmu analīze.
3. Struktūrplāns. Darba gaitas izstrāde individuālajam pētījumam.
4. Tūrisma plānošana dabas aizsargājamās teritorijās. GNP, Ķemeru nacionālā parka zonējumu analīze.
5. Plānošanas izvērtēšana, monitorings, alternatīvas
6. Pamatnoteikumi naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm, iepirkšanās centriem.
7. Atbalsta pakalpojumi, tehniskā infrastruktūra.
8. Pamatnoteikumi rekreācijas, kultūras un sporta iespējām.
9. Programma kūrortiem un atpūtas kompleksiem.
10
.

Individuālais plānošanas darbs.

11
.

Atvērta tēma.

Izmantojamie avoti
Pamatliteratūra:

1. Gunn, Clare A. 3rd ed. 1994. Tourism Planning. New York: Taylor&Francis
2. Manuel Baud-Bovy&Fred Lawson. 2002. Tourism & recreation handbook of planning and design.
3. Guide for Local Authorities on Developing sustainable tourism. 2001, WTO
4. Ieteikumi attīstības stratēģijas izstrādāšanai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 1998
5. Tūrisma nozares attīstība, nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai, Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrija, 1999
6. Teritorijas plānošanas likums, 2002., Aizsargjoslu likums.1998.
7. Liepājas reģiona telpiskais struktūrplāns, izstrādes metodika, Liepāja 2000. kompendijs bibliotēkā.

Papildliteratūra:
1. Eagles Paul F.J., Mc Cool Stephen F., Haynes Cristopher D. Sustainable Tourism in Protected aras: Guidlines for

Planning and management. 2002, IUCN –The World Conservation Unit
2. National and Regional Tourism Planning. Methodologies and Case studies. 2001, WTO, Thomson learning
3. Eiropas reģionālās un telpas plānošanas harta (Torremolinas Harta), 1983, EP Strasburga
4. Cooper C., Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S. Tourism Principles&practice.1995 (130-140)
5. Murphy E.P. 1993. Tourism a community approach. Routledge, London
6. Pearce D. 1989. Tourist Development . Longman Scientific &Technical (151.-182 ;244-279.lpp.) Ko vēlas

noskaidrot 
7. Latvijas iedzīvotāji par NATURA 2000- Eiropas savienības prasībām dabas aizsardzības jomā. 2003. Vides

ministrijas Dabas aizsardzības departaments
8. Daugavas projekta materiālu pakete. 2003. sastāv no 21 bukleta un CD, kurā ir iekļauts kartogrāfiskais materiāls.
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B DAĻA VALSTS PĀRVALDE UN PAŠVALDĪBAS 

Docētāja: docente, Dr.oec. Agita Šļara
E-pasts: Agita.Slara@va.lv

Kursa mērķis:  Studentiem sniegt izpratni par valsts pārvaldi kopumā un par valsts pārvaldes hierarhiju, funkcijām Latvijā, ES
institūcijām.  Iepazīstināt  studentus  ar  normatīvu  aktu  hierarhijas  kārtību,  rast  priekšstatu  par  demokrātisku  valsti,  t.sk.
pašvaldībām. To uzbūvi, funkcijām, darbības principiem Latvijā un citās valstīs.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti, 24 kontaktstundas.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
Patstāvīgā darba gala  prezentācija. Vismaz 50% (3 semināru nodarbības) apmeklējums semināriem.Eksāmena kārtošana ir
obligāta.

Vērtējums
• eksāmena atzīmes 40%
• patstāvīgā darba gala prezentācija 25%
• semināru vērtējuma 35%.
Eksāmens: rakstisks eksāmens.

Studiju tēmas 

Tēmas
1. Valsts pārvalde. Valsts pārvaldes akti. Normatīvo aktu hierarhija. Valsts pārvaldes iestāde.

Satversme.
2. Valsts pārvaldes personāls. Valsts civildienests. Ierēdņa tiesības un pienākumi. Atbildība.
3. ES institūcijas. Informācijas atklātība. Ierobežotas pieejamības informācija. Fizisko personu datu

aizsardzība.
4. Pašvaldības, to būtība. Citu valstu pieredze. Pašvaldību funkcijas un kompetence.
5.  Pašvaldību darba organizācija un attiecības ar valsti. Ētikas kodekss.
6. Patstāvīgo pētījumu prezentācijas un diskusijas.

Izmantojamie avoti
Pamatliteratūra:

1. Kas jāzina valsts pārvaldes darbiniekam tiesiskā valstī. I.Ziemele, B.Šīrone, A.Naglis. Rīga 2000
2. Starlings G. Valsts sektora pārvalde. Valsts administrācijas skola 1999.
3. Zubkāne L. Ētika valsts pārvaldē. Rīga 2001
4. Polits K. un Bukerts G. Sabiedrības vadības reforma salīdzinošā analīze, 2000
5. 06.06.2002. Valsts pārvaldes iekārtas likums//Latvijas Vēstnesis –2002.g.
6. Ministru kabineta iekārtas likums.16.07.93.
7. 19.05.1994. Likums “Par pašvaldībām”
8. Eiropas harta “Par vietējo pašvaldību”
9. 07.09.2000. Valsts civildienesta likums//Latvijas vēstnesis – 2000.g. 22. septembris
10. Valsts pārvaldes reformas stratēģija no 2001.g.līdz 2006.g. (akceptēta MK 2001.g. 10. jūlija sēdē)

Papildliteratūra:
11. Chandler J.A. Local government today. Manchester  University Press, 2001
12. Jansone D., Reinholde I., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde, EuroFaculty, Rīga 2002
13. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas. E.Vanags (sast.),

2004
14. Pūķis M., Začesta L. ES reģionālās attīstības politika un pašvaldības Latvijā. Rīga 2003

www.politika.lv
www.mk.gov.lv
www.lps.lv
www.nozare.lv
www.sfl.lv
www.ur.gov.lv



B DAĻA EKOTŪRISMS UN ILGTSPĒJĪGS TŪRISMS

Docētājs: docents,  Mg.biol. Juris Smaļinskis
E – pasts: juris.smalinskis@va.lv 

Kursa mērķis:  Iepazīstināt studentus ar ekotūrisma būtību, lai  studenti izprastu šī tūrisma veida kā ilgtspējīga tūrisma
attīstības priekšrocības. Kursa tēmas iepazīstina ar labākajiem ekotūrisma modeļiem pasaulē un attīstības iespējām Latvijā,
sniedz priekšstatu ekotūrisma pārvaldībā un sadarbībā starp valsts, pašvaldību institūcijām, privātsektoru un sabiedriskajām
organizācijām valsts un starptautiskajā līmenī. Nozīmīgi jautājumi ir ekotūrisma plānošana, mārketings un integrācija vides
izglītībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Kursa galvenais uzdevums ir radīt izpratni par ekotūrisma kā ilgtspējīga tūrisma
veidu un  līdzsvarotu tūrisma indikatoru.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti, 24 kontaktstundas

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 
• Jāapmeklē vismaz 80% no lekcijām un semināriem, kuros aktīvi
• Noteiktā termiņā jānodod patstāvīgais darbs.
• Eksāmenā jāsaņem pozitīva atzīme.

Vērtējums:  Kursa galīgo atzīmi veido eksāmena atzīme (40%), individuālā darba semināros atzīme (40%) un patstāvīgā
darba (20%) atzīmi.

Kursa saturs:
Tēma

1. Ekotūrisma jēdziens, izpratne un principi. Ekotūrisma vēsture un darbības piemēri pasaulē.
2. Ekotūrisma ietekme uz ekonomiku. Ekotūrisma ietekme uz sociālo un kultūrvidi.
3. Ekotūrisma loma un attīstības iespējas Latvijā. 
4. Kultūrvides un dabas vērtību integritāte ekotūrismā. Ainavu aizsardzība kā ekotūrisma princips.
5. Ekotūrisma plānošana - marketings, stratēģija, produkts, vadība. 
6. Ekotūrisma vadlīniju ieviešana dabas resursu pārvaldībā un tūrisma industrijā. 
7. Izglītošana un informācijas aprite ekotūrismā. 

Izmantojamie avoti:
Pamatlitaratūra:
1. Fennell  A. Ecotourism : an introduction / David A.Fennell. - London : Routledge, 2001
2. Wearing S. Ecotourism : impacts, potentials and possibilities / Stephen Wearing, John Neil. - Repr. - Boston :

Butterworth Heinemann, 2000.
3. Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes. 2004. Ekonomikas ministrija.
4. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes (MK 15.08.2002. rīk. Nr.436).
5. Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. 2000.VARAM.
6. Pilāts V. 2003. Bioloģiskā daudzveidība un tās aizsardzība zemnieku sētā. ‘’Lauku ceļotājs’’. 
7. Eco-  Villages  Sustainable  Commmunities.  Models  for  21  st  Century  Living.  Findhorn  Press,  1996.  ,

www.mcn.org./findhorn./press
Papildliteratūra:
8. Ecotourism in Latvia. R., Latvijas institūts, 2001
9. Ekotūrisma attīstības plāns Kurzemes rietumu piekrastei. R.1999.
10. Ceballos-Lascurain H. Tourism, Ecotourism, and Protected Areas : IUCN Protected Areas Programme / Hector

Ceballos-Lascurain. 
11. Page S.J, Dowling R. K. Ecotourism. Prentice Hall, 2002
12. Ekotūrisma attīstības stratēģija. R., VARAM, 2001., 105 lpp.
13. Sustainable Development of Ecotourism : A Compilation of Good Practices in SMEs / World Tourism Organization. -

Madrid : WTO, 2003. 
14. Aronsson L. The Development of Sustainable Tourism / Lars Aronsson. - London : Continuum, 2000. 
15. Sustainable Tourism Resource Management : a report on the WTO/UNESCAP National seminar on sustainable tourism

resource management / World Tourism Organisation. - Madrid : World Tourism Organisation, 2004.
Internet resursi:
LR Vides ministrija un tās padotības institūcijas, www.vidm.gov.lv 
LR Ekonomikas ministrija un tās padotības institūcijas, www.em.gov.lv
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B DAĻA KRUĪZU TŪRISMS

Docētājs: docents, Mg.geogr. Ilgvars Ābols
e-pasts  ilgvars.abols@va.lv

Kursa  mērķis: sniegt  studentiem padziļinātu izpratni  par  kruīzu tūrisma būtību,  to  daudzveidību,  kopīgo un atšķirīgo
piedāvājumā. Studenti tiks iepazīstināti ar kruīza tūrisma vēsturisko attīstību un izaugsmes iespējām.  
Studenti tiks iepazīstināti  ar  kruīzu reģioniem un lielākajām kruīzu kompānijām pasaulē.  Īpaša uzmanība tiks pievērsta
kruīza tūrisma  produkta tirdzniecībai, kā arī  tūrisma uzņēmumiem, kas nodrošina kruīzu  tūrisma produkta sastāvdaļas.  

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti, 24 kontaktstundas.

Kursa saturs:

Tēmas
Kruīzu vēsturiskā attīstība.
Kruīzu tūrisma reģioni un izplatības areāli. 

Kruīzu tūrisms Baltijas jūras reģionā.

Kruīzu tūrisma tirgus segmentācija un īpatnības.

Kruīzu tūrisma produkta sastāvdaļas un  to analīze. 

Kruīzu reklāma, izplatīšanas kanāli un tirdzniecība.
Kruīzu tūrisma nākotnes vīzijas Latvijā un pasaulē.

Izmantojamā literatūra.

Pamatliteratūra:
1. M. Mancini  Cryising: A Guide to the Cruise Line Industry. Delmar Publisher, 2003
2. WTO Worldvide Cruise Ship Activity. World Tourism Organization, 2003
3. C. Dervaes Selling Cruises 2E. Delmar Publishers, 2002
4. R. A. Klein Cruise Ship Blues: The Underside of the Cruise Ship Industry, New Society Pub, 2002

Papildliteratūra:
5. R.Cartwright, C. Baird  Development and Growth of the Cruise Industry. Butterworth-Heinemann, 1999
6. G.Israel, L. Miller Dictionary of the Cruise Industry: Terms Used in Cruise Industry Management, Operations,

Law, Finance, Management, Ship Desing & Construction. Seatrade Academy, 1999
Interneta resursi 

http://www.1cruises.com 
www.cruising.org

www.iccl.org



B DAĻA E-MĀRKETINGS TŪRISMĀ

Docētājs: viesdocents, Aivars Mackevičs
e-pasts: amackevics@eiropa.lv

Kursa mērķis: izveidot studentos izpratni par e-tūrisma mārketinga būtību un nozīmi ceļojumu biznesā. Studenti iepazīsies
ar e-mārketinga pamatprincipiem dažādās tūrisma sfērās, piemēram, transports, naktsmītnes, gastronomija, ceļojumu biroji
un tūrisma informācijas centri. Studenti iegūs zināšanas par e-tūrisma mārketinga priekšrocībām, iespējām un trūkumiem
attiecībā  pret  tradicionālajiem tūrisma biznesa  modeļiem.  Īpaša  vērība tiks  pievērsta  Latvijas  un ārvalstu e-mārketinga
attīstības tendencēm un pieredzi  šajā jomā. Studentos tiks veidota  izpratne par e-tirgus analīzi,  e-reklāmu, konkurences
pētniecību,  e-stratēģiju  modelēšanu  un  menedžmentu  e-uzņēmumos.  Pēc  kursa  apguves  studenti  iegūst  teorētiskas  un
praktiskas iemaņas e-mārketinga projektu veikšanai.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti , 24 kontaktstundas.

Kursa saturs:
• E-tūrisma mārketinga jēdzieni un definīcijas;
• E-tūrisma attīstības galvenie attīstības pamatvirzieni Latvijā un pasaulē;
• E-tūrisma mārketinga pētniecības pamatvirzieni;
• Informācija un veikals e-mārketingā;
• Internets kā radošs faktors;
• Interneta tehnoloģiskās iespējas;
• E-mārketings dažādas tūrisma biznesa vidēs;
• Internets kā komunikācijas kanāls; 
• E-komunikācijas strukturēšana;
• Kooperācijas iespējas internetā;
• Individualizācijas un segmentācijas iespējas un pamatprincipi internetā;
• Produkta prezentācija un pārdošana;
• Papildus vērtības radīšanas mehānismi internetā;
• E-mārketinga instrumenti un stratēģijas;
• Cenu politika;
• Markas nozīme e-mārketingā;
• Tirgus un konkurences pētīšanas metodes;
• E-biznesa izmaksu menedžments;
• Tūrisma e-biznesa modelēšana.

Izmantojamie avoti:

Pamatliteratūra:
1. S.Brigss Successful Web Marketing for the Tourism and Leisure sectors. Kogan Page Ltd. 2002

2. N. Morgan, A. Pritchard, R. Pride Destination Branding, Creating the Unique Destination Proposition.
Butterworth-Heinemann., 2002.

Papildliteratūra:
3. WTO Marketing tourism destinations online., Madrid, World Tourism organization1999.

4. S.Sweeney Internet Marketing for Your Tourism Business: Proven Techniques for Promoting Tourist-
Based Businesses over the Internet. Maximum Pr., 2000

5. FVW (Vācijas profesionālais tūrisma žurnāls) vai www.fvw.de

6. Tūrisma biznesa vortāls Eiropa.lv
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B DAĻA BIZNESA PLĀNS

Docētājs: lektors, Mg. paed. Mihails Siņicins
e-pasts: mihails.sinicins@va.lv

Kursa mērķis: sniegt teorētiskas zināšanas par biznesa plānošanu kā biznesa vadības un uzņēmējdarbības nodrošināšanas
neatņemamu sastāvdaļu, kā arī iegūt pamata praktiskās iemaņas biznesa plāna izstrādē.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti , 24 kontaktstundas.

Kursa saturs: studiju kurss daļēji balstās uz studentu zināšanām ekonomikā, iegūto dzīves pieredzi uzņēmējdarbības jomā
un izziņas vēlmi. Studiju kursā iegūtās zināšanas un prasmes studenti izmantos konkrētā darba- biznesa plāna izstrādē,
turpmākajās studijās un praksē. Tāpat iegūtās zināšanas var izmantot turmākajos studiju kursos, kas saistīti ar plānošanu,
projektu vadību un uzņēmējdarbības vadību.

Prasības studiju kursa ieskaitei:
• Izstrādātā biznesa plāna aprakstošā daļa un finanšu aprēķinu daļa ir obligāti jāiesniedz izskatīšanai kursa pasniedzējam

līdz norādītajam termiņam.
• Jābūt  izpildītiem un  ieskaitītiem visiem individuāli  veicamajiem praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem,  kā  arī

grupās veicamajiem uzdevumiem.

Eksāmens: mutisks (biznesa plāna prezentācija no 12 līdz 15 minūtēm).

Kursa saturs:
Tēma

Biznesa plāna nepieciešamība, tā būtība, nozīme un saturs
Uzņēmuma darbības plānošana, uzņēmuma stratēģija, uzņēmuma vadības metodes. Tirgus konkurence, būtība,
struktūra, veidi. Tirgus pētīšanas paņēmieni. Analīzes metodes. 
Biznesa plāna saturs un kopsavilkums, to veidošanas pamatprincipi.
Uzņēmuma apraksts un potenciāla novērtējums. Projekta izklāsts. Projekta īstenošanas stratēģiskā plāna
sastādīšana.
Projekta finanšu analīze. Produkcijas ražošanas pašizmaksa, rentabilitāte, maksātspēja. Naudas plūsmas
aprēķins, plānošana un nepārtrauktības nodrošināšana.
SVID analīze. Uzņēmuma un konkrētā projekta stiprās puses, vājās puses, draudi un iespējas.
Biznesa plāna terminu plānošana un krīzes menedžments. 
Iespējamo biznesa plāna koriģēšanas mehānismu izstrāde, pēcprojekta analīze un audits
Biznesa plāna noformēšana. Ieteikumi bznesa plāna prezentācijai.

Izmantojamie avoti: 
Pamatliteratūra:

1. Alsiņa R. Mācies plānot (biznesa plāna pamati). -Rīga: Kamene, 2004.
2. Hofs K. G. Biznesa ekonomika. -Rīga: J.Rozes apgāds, 2002.
3. Northcott D. Capital Investment Decision-Making.- London: The Dryden Press- 1995.
4. Pinson Linda, Jinnet Jerry. Anatomy of a Business Plan, 4th edition. -Chicago: Dearbon, 1999.
5. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. -Rīga: Turības mācību centrs, 2002.

Papildliteratūra:
6. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. -Rīga: KIF “Biznesa komplekss”, 2002.
7. Žurnāli:  "Kapitāls", “Latvijas Ekonomists”, “The Economist”, u.c.
8. Laikraksti: “Dienas bizness”, “Biznes & Baltija”, u.c.
9. Ar uzņēmējdarbību saistītā likumdošana un statistika: www.ur.gov.lv, www.likumi.lv, www.csb.lv, www.lursoft.lv.
10. Ar biznesa plāna sastādīšanu saistītā informācija: 
• http://www.realsmallbusiness.com/, http://www.startupinternetmarketing.com/downloads/reports.html, 
• http://www.columbus-chamber.org/bizmodel/, 
• http://www.mazaisbizness.lv/pub/index.php?id=3,
• http://savsbizness.lv/content.php?id=18&ram=Biznesa+pl%E2ns .



B DAĻA BIZNESS UN ĒTIKA
Viesdocētājs: Ansis Zunde
Kursa mērķis: iepazīstināt ar ētikas kodolu un galvenām problēmām; iezīmēt ētisko problēmu risināšanas ceļus to saistībā
ar mūsdienu pasaules ekonomiku un kapitāla loģiku vispār un īpaši ar lokāliem uzņēmējdarbības nosacījumiem.
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti , 24 stundas.
Prasības: a) jānoklausās lekciju kurss un aktīvi jāpiedalās semināros; b) visi semināru tēmu konspekti (2 – 4 lpp uz katru
semināru) jāakumulē tā, lai beigās iznāktu konceptuāli vienots sacerējums (10 – 15 lpp apjomā), kas būs pamats gala
vērtējuma saņemšanai. Studentiem, kuru iesniegtais beigu tekts būs pietiekami labs — vismaz tāds, ko var vērtēt ar atzīmi
«6» —, eksāmens nebūs jākārto. Tiem, kuru beigu teksts tiks novērtēts ar atzīmi «5» vai zemāk, būs jākārto mutvārdu
eksāmens; eksāmenā tiks iztirzāts iesniegtais sacerējums. Students eksāmenu var kārtot labprātīgi, ja grib saņemt augstāku
atzīmi nekā tā, ar kādu novērtēts viņa sacerējums.
Vērtējums: kursa apguves galīgo atzīmi veido: a) semināru darba vērtējums — 30 %; b) sacerējuma vērtējums — 70 %
tiem, kam nav jākārto eksāmens, un 20 % tiem, kam eksāmens jākārto; c) eksāmena vērtējums — 50 %.
Kursa saturs:

• Ētikas lauks, galvenie jautājumi un to risināšanas virzieni.
• Mūsdienu «globālais» kapitāls, tā loģika un ētoss.
• Ētika un ekonomika: ekonomikas ētiskums un ētikas ekonomiskums. Ekonomikas ētikas un uzņēmējdarbības ētikas

atšķirības un vienība (ekonomikas ētika kā «kārtības ētika» vai «atbildības ētika» (tirgus un cietumnieku dilemmas
loģika, cilvēks un homo oeconomicus u.c. aspekti)

• Uzņēmējdarbības ētikas sākumpunkts un tās uzdevumi. Institucionalizētā ētika vs. individuālā ētika.
Uzņēmējdarbības leģitimācija.

• Morāles priekšrakstu ieviešanas problēmas (morāle un rentabilitāte, to savstarpējā sprieguma lauks un tā
izmantošanas iespējamās stratēģijas)

• Lēmumu pieņemšana uzņēmumā. 
Izmantojamie avoti.
Pamatliteratūra:
1. Aristotelis. Nikomaha ētika. Tulk. Ināra Ķemere. R.: Zvaigzne, 1985. 
2. Beigbeders, Frederiks. 14, 99 E. R.: Zvaigzne ABC
3. Bodrijārs, Žans. Simulakri un simulācija. R.: Omnia Mea, 2000.
4. Deleuze, Gilles & Guattari, Felix. Anti-Oedipus: Capitalism as Schizophrenia. 
5. Deleuze, Gilles. Pouparles. Paris, 1990, pp. 240 – 247; ir arī krieviski žurnālā Z: Философско культурологический

журнал.  Москва: Филос. фак. 
6. Fuko, Mišels. Kas ir Apgaismība. Tulk. Ansis Zunde. // Tagadnes izaicinājums: 
7. Fuko, Mišels. Patiesība. Vara. Patība. R.: Spektrs, 1995. 12 – 104. lpp. 
8. Huizinga, Johan. Homo Ludens. skat īpaši 3. nodKants, Imanuēls. Praktiskā prāta kritika.. R.: Zvaigzne. 
9. Ķīlis, Roberts. (Raksts sakarā ar cietumnieku dilemmu) // Sarunas III. . R.: Jaunā Akadēmija, 2002. 
10. Lasmane, Skaidrīte, 20 gadsimta ētikas pagriezieni (un/vai vitas viņas grāmatas)
11. Markss, Karls. 1844. gada [ekonomiski filozofiskie] manuskripti. — Ir gan krieviski (1956. g. izd.), 
12. Milts, Augusts. Ētika.Nauda. Dzīvesstils. Identitāte. LU Zinātniskie raksti. 629. sēj. . R.: LU, 2000
13. Platōns, Valsts. VII un VIII grāmata. R.: Zvaigzne, 1982. 
14. Rubene, Māra, No TAGADNES uz tagadni.. R: Minerva, 1995. 
15. Rubenis, Andris. Ētika XX gadsimtā. R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
16. Shaw, William H. Business Ethics. 
17. Simmel, Georg. The Philosophy of Money. London and New York, 1990. 
18. Sohn-Rethel, Alfred. Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology. London: Macmillan, 1978. 
19. Vēbers, Makss. Protestantiskā ētika un kapitālisma gars // Makss Vēbers, Reliģijas socioloģija.   LU Filoz. un socioloģ.

inst., 2004. 
20. Vēbers, Makss. Politika kā profesija un aicinājums. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigze  ABC, 1999. 
21. Zunde, Ansis. Bezorgānu baudķermenis un politika. (Sakarā ar Delēza un Gvattari Anti-Oidipu; rakstu sērija trijos

turpinājumos) // Jaunā Avīze. 1998. gada 4. un 25. jūlijā, un 8. augustā.
22. Zunde, Ansis. Melnās figūras: kants, ārendte, lakāns, žižeks u.c. latvieŻu «lirozofiskajā gambītā». R.: Intelekts, 2001.;

skat īpaši 3. nodaļu.   U.c.
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B DAĻA  IEVADS SABIEDRISKAJĀS ATTIECĪBĀS

Docētāja: asistente, Kristīne Liepiņa
e-pasts: kristine.liepina@va.lv

Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par sabiedrisko attiecību vēsturi, attīstību, funkcijām, kā arī
organizācijas iekšējās un ārējās komunikācijas uzdevumiem, iespējamajiem sabiedrisko
attiecību modeļiem 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.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (Lekcijas – 12 akadēmiskās stundas, semināri un praktiskās nodarbības – 12
akadēmiskās stundas)

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

- Laikā jāsagatavo un jāiesniedz rakstiskie darbi.
- Jāsaņem sekmīga atzīme visos pārbaudes darbos. Ja nav saņemts pozitīvs vērtējums

– pārbaudes darbs jāveic atkārtoti, saskaņojot tā veikšanas laiku ar docētāju
nekavējoties pēc vērtējuma uzzināšanas.

- Obligāti jāapmeklē visas semināru nodarbības. Kavēto semināru vietā, ja kavēšanas
iemesls ir kādi objektīvi iemesli, piemēram, slimība, utml., studentam, vienojoties ar
pasniedzēju, ir iespējams saņemt individuālu uzdevumu. Jāapmeklē vismaz 75%
lekciju.

- Aktīvi jāpiedalās semināros un nodarbībās gan iesaistoties diskusijās, gan veicot
dažādus uzdevumus.

- Jāievēro akadēmiskā ētika.

Gala vērtējums: Praktisko darbu un semināru vērtējums – 50%
Eksāmena darbs – 50%

Kursa saturs: - SA jēdziens un saistība ar citām zinātņu nozarēm. SA funkcijas un uzdevumi. SA
funkcijas ārpus organizācijas un tās iekšienē. Dž. Gruniga SA modeļi.

- SA vēstures attīstība. Pirmie SA teorētiķi un praktiķi. Propagandas un SA atšķirības.
- 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
- SA plānošanas un vadīšanas process

Pamatliteratūra: 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

 



B DAĻA SABIEDRĪBAS PĀRVALDE 

Docētājs: lektors, Mg.sc.pol., Visvaldis Valtenbergs
e-pasts: Visvaldis.Valtenbergs@va.lv 

Kursa anotācija: Kursa mērķis ir sniegt izpratni par sabiedrības funkcionēšanas apstākļiem, par politikas lomu
un  nozīmi  sabiedrības  dzīvē,  kā  arī  par  sabiedrisko  politiku  veidošanu,  ieviešanu  un
novērtēšanu. Studenti uzzinās kādi pārvaldes instrumenti ir birokrātu un politiķu rīcībā un kā
tie lietojami. 

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti ( 48 akadēmiskās kontaktstundas)

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

• Jāapmeklē vismaz 2/3 nodarbību.
• Jāsagatavo un jānovada prezentācija semināra nodarbībā. 
• Jāsaņem sekmīgs vērtējums starpieskaitē.
• Jāsaņem sekmīgs vērtējums par referātu.
• Jāsaņem sekmīgs vērtējums eksāmenā.

Gala vērtējums: Stapieskaite – 20%
Referāts – 20%
Eksāmens –  40%
Apmeklējums, aktivitāte – 20% 

Kursa saturs: Ievads. Pamatjēdzieni: politika, vara, valsts, politiskā sistēma, politikas process, sabiedrības
pārvalde 
Politiskie režīmi, sociālā stratifikācija, ideoloģijas, politiskā kultūra.
Interešu grupas, sabiedriskās kustības, politiskā kopiena.
Politiskās institūcijas 1: likumdevēji un valdība. Parlamentārisms un prezidentālisms
partijas, parlamenti, valdība.
Politiskās institūcijas 2: politiskās partijas, tiesas, konstitūcijas.
Birokrātijas teorijas. Politiķu un birokrātu attiecības.
Masu saziņas līdzekļi un sabiedrība. Virtuālā politika. E-demokrātija.
Lēmumu pieņemšanas  modeļi,  sabiedrisko  problēmu  definēšana,  politiskā  dienaskārtība,
alternatīvu izvērtēšana.
Politikas īstenošana, novērtēšana uzraudzība.
Valsts pārvalde vakar un šodien: tradicionālās un jaunās publiskā pārvaldes jēdzieni.
Valsts pārvaldes attīstība Latvijā. 
Noslēgums. Kursa novērtējums. 

Pamatliteratūra: Jansone, D., Reinholde, I., Ulnicāne, I. 2002. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Eurofaculty. 
Heywood, Andrew. 1997. Politics. London: Macmillan.
Patton, C. & Sawicki, D. 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning 2nd ed.
Englewood Clifs, NJ.
Peters, B. Guy. 1995. The Politics of Bureaucracy. London: Longman.

Papildu
literatūra: 

Brown, E. Bernard & Macridis, C. Roy. 1996. Comparative Politics: Notes and Readings.
8th ed. Wadsworth.
Norris, P. 2000. A Virtuous Circle: Political Communication in Postindustrial Societies
Cambridge: Cambridge University Press.  
Pierre, J. eds. 1994. Bureaucracy in the Modern State: An Introduction to Comparative
Public Administration Cheltenham: Edward Elgar. 
Starlings, Grovers .1999. Valsts sektora pārvalde  Rīga: USIS.
Stillman, R. 2000. Public Administration: Concepts and Cases/ Richard J.Stillman II. - 7th
ed.  Boston: Houghton Mifflin.
Valtenbergs, V. 2004. Politikas plānošanas metodoloģija un vadlīnijas. Literatūras
pārskats UNDP. 
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B DAĻA RAKSTĪTĀ KOMUNIKĀCIJA

Docētāja: docente, Mg.sc.pol., Gunita Berķe
e-pasts: Gunita.Berķe @va.lv 

Kursa anotācija: Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par runas un rakstītā vārda uztveri, runas un raksta kultūru.
Studenti tiek iepazīstināti ar rakstīšanas principiem.
Liela uzmanība kursa laikā tiek pievērsta rakstu prasmju izkopšanai.

Kursa apjoms : 2 kredītpunkti , 24 kontaktstundas.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

- Jāapmeklē lekcijas, aktīvi jāpiedalās semināros.
- Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi.
- Par patstāvīgajiem praktiskajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.
- Jāievēro akadēmiskā ētika.

Gala vērtējums: - Semināru un praktisko darbu vērtējums - 50 %
- Eksāmena/testa vērtējums - 50 %

Kursa saturs: - Ievads runas un rakstītajā komunikācijā. Tās funkcijas.
- Rakstītās un runas komunikācijas efektivitāte un mijiedarbība.
- Rakstītās komunikācijas veidi: Preses relīze. Preses konference u.c.
- Informācijas loma rakstos. Informācijas vākšana.
- Buklets, biļetens, runa, intervija u.c. rakstītās komunikācijas veidi.
- Tiešais pasts un tā izmantošanas nozīme.
- Vienotā informatīvā platforma. Tās nozīme.
- Kontrolētie mediji. To izmantošana.
- Vizuālās komunikācijas loma un iespējas.
- Runas un rakstītās komunikācijas ētiskie aspekti. 

Pamatliteratūra: 1. Kerry Tucher, Doris Derelian, Donna Rouner Public Relations Writing: An Issue driven
Behavioral  Approach, 1997.

2. John M. Lannon,The Writing Process : Concise Rhetoric, 1997. 
3. PR Writer's Handbook, 1996.

Papildu literatūra: 1. The Audience and Its Landscape (Cultural Studies), by James Hay 
2. Larry L.Barker, Deborah A.Barner. Communication. Siht Edition, 1993 (25.- 73.lpp, 357.-

379.lpp)
3. Ronald D.Smith. Becoming a public relations writer/ a writing process workbook for the

profession, 1996  (253- 373 lpp, 389.-404.lpp)
4. Malra Treece. Successful Communication for Business and the professions. Fifth edition,

1991 (41.-63.lpp, 91.-110.lpp)
5. The Handbook of Strategic Public Relations& Integreted Communications. Ed.by Clarke

L.Caywood, 1997
6. Marcia Judkin. Persuading on paper. The complete guide to writing copy thet pulls in

business, 1996 ( 3.-155.lpp, 219.-298.lpp)
7. Dr.Arthur R.Pell. Complete idiot's managing people, 1995 (37.-50.lpp) Company, 1997.



C DAĻA  MODERNIE TEHNISKIE LĪDZEKĻI

Docētājs: lektors, Mg.sc.comp. Arnis Cīrulis
E-pasts: arnis.cirulis@va.lv

Kursa mērķis: sniegt izpratni par modernajiem tehniskajiem līdzekļiem un to izmantošanas iespējām. Iemācīties pielietot
praksē iegūtās zināšanas.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktsundas

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
Laikā jāsagatavo un jānodod patstāvīgais darbs.

Kursa gala vērtējums:
1. Praktiskā darba vērtējums ir 40 punkti. Ja nav iesniegts, tad –20 punkti.
3. Eksāmena vērtējums 64 punkti.
4. Maksimālā punktu summa: 40+64=104
5. Vērtējums: Punktu summa/10

Kursa saturs:
Nr. Tēma
1. Ievads par modernajiem tehniskajiem līdzekļiem, to nozīme sabiedrībā. Datora uzbūve. Datu nesēji

(DVD, USB flash, HDD u.c.) un rezerves kopiju veidošana. Portatīvie datori un plaukstadatori.
2. Portatīvie projektori. Šķidro kristālu tehnoloģija. DLP tehnoloģija. Jaunumi projektoru spuldžu

tehnoloģijās. ANSI lūmeni. Projektoru iedalījums. Lietotāju ērtībai. Projektoru kopšana. Ko ņemt vērā
iegādājoties projektoru. Digitālās fotokameras.  

3. Bezvadu tīkli (Wi-Fi). Būtiski parametri bezvadu tīkla uzstādīšanā. Bezvadu drošība. Bezvadu tīkla
raksturlielumi. Bluetooth bezvadu tehnoloģija. IrDA bezvadu iekārtas. GPRS tehnoloģija.

4. Personālā printera izvēle. Printera lietošanas ērtums. Printera drukāšanas ātrums. Drukāšanas kvalitāte.
Stabilitāte. Biroja printeri. Printeru papīrs. Skeneri. Skeneru galvenie parametri. Skenēšana un
skenēšanas ātrums. OCR (optical character recognition). Multifunkcionālās iekārtas.

5. MP3 - skaņas ieraksta formāts. Nullsoft WinAmp. Mp3 programmatūra. Kur un kā iegūt MP3 failus?
DivX video. DC++. GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas). Attālā videonovērošana. Praktisks darbs
par visām kursa tēmām.
Eksāmens

Pamatliteratūra:
1. http://www.liis.lv/ieskdp
2. http://www.dtmedia.lv/
3. http://cietnis.lv
4. http://datuve.lv
5. http://www.shop.lv

Papildavoti:
6. Kursa kompendijs
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C DAĻA NAUDA UN BANKAS

Viesdocētājs: Gatis Zommerovskis
e-pasts:  gatis@bank.lv

Kursa  mērķis:  Iepazīstināt  studentus  ar  naudas  attīstības  vēsturi,  naudas  veidiem,  naudas  funkcijām,  naudas  lomu
ekonomikā un ģimenē, naudas izgatavošanas tehnoloģijām, pretviltošanas elementiem un naudas attīstības tendencēm. Radīt
izpratni par banku sistēmas uzbūvi, banku tipiem, banku operācijām, elektroniskajiem norēķiniem, vienoto banku kontu
sistēmu IBAN. Iepazīstināt studentus ar Eiropas Savienības vienoto valūtu eiro. Eiropas Monetārās savienības veidošanās
vēsture un funkcionēšanas principi. Pārejas mehānisms no nacionālās valūtas uz eirovalūtu. Eiro banknotes un eiro monētas.
Eiro monētu nacionālās puses un to izvēles principi.
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 24 kontaktstundas

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu
Laikā jāsagatavo un jānodod patstāvīgais darbs. Darbā nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.

Vērtējums:
Kursa galīgā atzīme veidojas no:

Patstāvīgā darba atzīmes - 25%.
Eksāmena atzīmes - 75%.

Kursa saturs.
Tēma

Naudas vēsture un veidi, naudas funkcijas, izgatavošanas tehnoloģijas, pretviltošanas elementi, apgrozības
likumsakarības un nākotnes tendences  

Banku sistēmas būtība, banku klasifikācija, centrālā banka un komercbankas, banku operācijas, norēķinu sistēmas
Naudas loma valsts ekonomikā un ģimenē, inflācija un deflācija, konvertējama un nekonvertējama valūta, valūtas
kurss, devalvācija un revalvācija, kapitāla kustība
Kreditēšana, kredītu veidi, kredītu nodrošinājums, kredītu procenti, hipotekārā kreditēšana, līzings un faktorings
Eiropas Savienības vienotā valūta eiro, Eiropas Monetārās savienības veidošanās, pārejas mehānisms no nacionālās
uz eiro valūtu, eiro banknotes un monētas, eiro monētu nacionālās puses un to izvēles principi. Latvijas plāns
virzībai uz eiro

Izmantojamā literatūra.
Pamatliteratūra:

1. Latvijas Bankai bieži uzdotie jautājumi.2001., Latvijas Banka, Rīga, 27.lpp.
2. Biznesa pamati. 1998. RAKA, Junior Achievement–Latvija, Rīga.
3. Latvijas Bankas monetārais biļetens 2002-2005. gads.
4. Ducmane K., Vēciņš Ē. 1995. Nauda Latvijā. Rīga, Latvijas Banka, 291 lpp., 350 il.
5. Lībermanis G. 1995. "Nauda, inflācija, valūtas kurss". Rīga, SIA "Kamene".
6. "Kreditēšana", 1997. BPP Publishing Ltd. 

Papildavoti:
7. Latvijas Banka – www.bank.lv
8. Hipotēku bankas finanšu konsultāciju centrs – www.hipofkc.lv
9. Komercdarbības uzsācēju un komersantu portāls – www.savsbizness.lv
10. Hansa Līzings – www.lizings.lv
11. Hansabanka – www.hansabanka.lv
12. Parex banka – www.parex.lv
13. Nord/LB Latvija - http://www.nordlb.lv
14. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija – http://www.em.gov.lv
15. Finanšu un kapitāla tirgus komisija – www.fk.lv



 C DAĻA  IEVADS MĀKSLAS VĒSTURĒ

Docētājs: asociētais profesors,  Dr.art Jānis Kalnačs

Kursa mērķis : Nostiprināt un padziļināt kursa “Kultūrvēsture un tūrisms” ietvaros iegūtās zināšanas par vienu no kultūras
sastāvdaļām – Vizuālo mākslu, iepazīstināt studentus ar tās attīstības būtiskākajiem posmiem, dažādu tās veidu (glezniecība,
tēlniecība, grafika un citu) izteiksmes līdzekļu īpatnībām, Eiropas vēsturisko mākslas stilu attīstības gaitu un to saistību ar
Latviju, attīstīt spējas analizēt mākslas darbus un orientēties mākslas attīstības procesos. Īpaša uzmanību kursa ietvaros  tiek
veltīta Eiropas vēsturiskajiem mākslas stiliem un XX gadsimta mākslas virzieniem, kā arī  tiek akcentēta mākslas pieminekļu
saistība ar tūrisma attīstību, iespējas tos izmantot kultūras tūrismā.   
Kursa apgūšanas gaitā studentiem jāizstrādā 2 darbi - 1) eseja (recenzija) par kādu mākslas izstādi, 2) referāts par kāda
autora radošo veikumu, mākslas pieminekli, mūsdienu mākslas procesiem vai mākslas un tūrisma saistību.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu.
1.Noteiktajā laikā jāsagatavo un jānodod darbi.
2.Obligāti  jāapmeklē  semināri  un  grupu  nodarbības.  Nokavētās  nodarbības  iespējams  atstrādāt,  patstāvīgi  izpildot
individuālus uzdevumus.
3.Visos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.
4.Jāsagatavo un publiski jāaizstāv kursa noslēguma darbs.

Vērtējums.  
Kursa galīgā atzīme veidojas no:
1. Pirmā patstāvīgā darba 20%.
2. Noslēguma darba 40 %.
3. Eksāmena 40%.

Kursa saturs
Nr.       Tēma
1. Ievads. Mākslas veidi, to specifiskie izteiksmes līdzekļi.

3. Vēsturiskie mākslas stili  un virzieni  (romānika,  gotika,  renesanse,  manierisms, klasicisms,  romantisms,
impresionisms, simbolisms, jūgendstils). 

3. XX gadsimta mākslas virzieni (kubisms, ekspresionisms, fovisms, sirreālisms, dadaisms, abstrakcionisms,
poparts, postmodernisms un citi).

4. XX gadsimta latviešu māksla pasaules mākslas kontekstā.

Izmantojamie avoti.
Pamatliteratūra:
1. E. H. Gombrich. Mākslas vēsture. (1997) Zvaigzne ABC. Rīga. 
2. H.  Demakova  Mākslas  darbu  stilistika  un  tematika  saistībā  ar  sabiedriskā  konteksta  maiņu  20.  gadsimta

astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados. // Doma 6. (2000). Doma, Rīga.
3. E. Grosmane. Gotika. (1995). Zvaigzne ABC. Rīga. 
4. T. Kačalova. Renesanse. (1995) Zvaigzne ABC. Rīga.
5. E. Kļaviņš. Simbolisms. (1994) Zvaigzne ABC. Rīga. 
6. E. Kļaviņš. Jūgendstils. (1994) Zvaigzne ABC. Rīga. 
7. E. Kļaviņš. Postimpresionisms. (1994) Zvaigzne ABC. Rīga. 
8. E. Kļaviņš. Impresionisms. (1994) Zvaigzne ABC. Rīga. 
9. E. Kļaviņš. Kubisms. (1994) Zvaigzne ABC. Rīga. 
10. E. Kļaviņš. Fovisms (1994) Zvaigzne ABC. Rīga. 
11. O. Spārītis Manierisms. (1997) Zvaigzne ABC. Rīga.
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C DAĻA ORIENTĒŠANĀS SPORTA PAMATI

Docētāja: docente, Mg.geogr., Iveta Druva-Druvaskalne
e-pasts: Iveta.Druva-Druvaskalne@va.lv

Kursa mērķis: Iepazīstināt ar visdemokrātiskākā sporta veida -orientēšanās sporta- pamatiem. Iemācīt patstāvīgi orientēties
ar kartes un kompasa palīdzību, vienlaicīgi popularizējot veselīga dzīvesveida principus.

Kursa apjoms:  2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot ieskaiti un iegūt pozitīvu vērtējumu tajā:
• Obligāti jāapmeklē 80 % no visām nodarbībām (gan lekcijas, gan praktiskās nodarbības mežā).
• Pārbaudes darbā jāsaņem pozitīvs vērtējums.
• Patstāvīgi jāveic 3 distances mežā.
• Students sevi nodrošina ar nepieciešamo inventāru: kompasu, piemērotu apģērbu, apaviem, kā arī atbild par savu

veselības stāvokli mežā, ieskaitot ērču potes.

Kursa vērtējuma forma:  ieskaite ar vērtējumu veidosies no:
• Pārbaudes darba rezultāta  (30 % ).
• No darba un attieksmes vērtējuma grupu nodarbībās mežā, 2 ieskaites skrējieniem  (70%).

Kursa saturs 
Tēmas

Orientēšanās sporta teorētiskie pamati: Orientēšanās sporta būtība, Orientēšanās sporta vēsture pasaulē un
Latvijā, Orientēšanās sporta sacensību noteikumi , Orientēšanās tehnikas elementi, Orientierista apģērbs,
inventārs

Orientēšanās sporta kartes un topogrāfiskās zīmes:
Kartes mērogs  un attāluma mērīšana kartē , Izpratne par reljefu, Orientieri kartē un apvidū, Attāluma
noteikšana kartē un apvidū

Kompass:Kompasa uzbūve, Debespušu noteikšana apvidū ar kompasa palīdzību, Kartes orientēšana ar
kompasa palīdzību, Pārvietošanās apvidū pēc azimuta un virziena

Ceļa izvēle starp kontrolpunktiem  kartē un to sasniegšana: Ceļa izvēles principi, Pārvietošanās apvidū,
izmantojot dažādus orientierus, Leģendas

Praktiskie vingrinājumi ar karti mežā

Izmantojamā literatūra un Internet avoti;
Pamatliteratūra:
1. Žilko J., 2004. Orientierista ABC. Rīga, Avots.
2. Indriksone L., Smila B. 2000. “Orientēšanās” 1.daļa, LSPA, Rīga 

Papildavoti:
3. Svenska Orienteringsforbundet 2000. Orientēšanās bērniem un jauniešiem” (tulk.A.Grende)

www.orient.lv
 www.orient-sport.com
www.orienteering.org
www.rogaining.com
www.silva.se

www.suunto.com



C DAĻA  IEVADS CILVĒKA ĢEOGRĀFIJĀ

Docētājs: docents, Mg.geog. Ilgvars Ābols

Kursa mērķis: iepazīstināt ar cilvēka ģeogrāfijas teorētiskajiem pamatiem un izpētes objektiem. Studentiem tiks radīta
izpratne par ainavu strukturālo uzbūvi un cilvēka lomu tajā. Studenti iepazīsies ar aktuālākajām cilvēces problēmām
ģeogrāfiskā skatījumā. Pēc kursa beigšanas studenti varēs izmantos iegūtās zināšanās citos Vidzemes augstskolas
piedāvātajos studiju kursos.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu
1. Laikā jāsagatavo un jānodod referāti un praktiskie darbi.
2. Obligāti jāapmeklē semināri, grupu nodarbības un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot

inviduālu uzdevumu.
3. Visos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu.

Vērtējums:
Kursa galīgā atzīme veidojas no:
1. Referātu, praktisko un  pārbaudes darbu rezultātiem – 50%
2. Eksāmena atzīmes -50%

Kursa saturs
Nr Tēma
1. Cilvēka  ģeogrāfijas pamati:

• Cilvēka ģeogrāfijas galvenie jēdzieni;
• Kartes un to izmantošana;
• Kultūru saknes un to attīstība;
• Iedzīvotāji. Demogrāfiskās problēmas. Migrācija.

2. Atšķirīgās un vienojošās sistēmas cilvēka ģeogrāfijā.
• Valodas un to izplatība;
• Reliģijas un to izplatība;
• Etniskā ģeogrāfija

3. Dažādie saimnieciskie modeļi.
• Lauksaimniecība un tās dažādie attīstības ceļi;
• Rūpniecība;
• Ekonomiskās attīstības novērtējumi.

4. Ainavu funkcionālā organizācija.
5. Politiskās ģeogrāfijas aspekti cilvēka ģeogrāfijā.
6. Cilvēka ietekme uz apkārtējo vidi un ar to saistītās  problēmas.

Izmantojamie avoti.

Pamatliteratūra: 
• Fellmann, J., Getis, A., Getis, J. 2001. Human Geography Landscapes of Human Activities,,The McGraw-Hill

Companies, New York. 

Papildliteratūra :  
1. Bunkše E. V. 1998. Sirēnu balsis : ģeogrāfija kā cilvēcīga erudīcija. Apgāds “Norden”, Rīga. 
2. Latvijas demogrāfijas  gadagrāmata (2000) Latvijas republikas centrālā statistikas pārvalde 
3. Pasaules ģeogrāfijas atlants (2000) Apgāds “Jāņa sēta
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C DAĻA  IEVADS FILOZOFIJĀ

Viesdocētājs: Ansis Zunde

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par mūsdienu filozofijas principiem, daudzveidību un būtību; semināros un kursa darba
izstrādē palīdzēt studentiem pārvērst iegūtās zināšanas par praktiskām iemaņām.
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti , 24 kontaktstundas.
Prasības:a) jānoklausās lekciju kurss un aktīvi jāpiedalās semināros; ja kādā seminārā students nav piedalījies, viņam tiks
uzdoti attiecīgi papildjautājumi eksāmenā;b) jāiesniedz apcerējums par tēmatu, 
c) jānokārto mutvādru eksāmens, kurā galvenais punkts būs iesniegtā apcerējuma veiksmju un kļūmju iztirzājums;
Vērtējums: kursa apguves galīgo atzīmi veido:
a) semināru darba vērtējums — 15 %;
b) studenta iesniegtā apcerejuma vērtējums — 35 %;
c) eksāmena vērtējums — 50 %.
Kursa saturs:

Tēmats
Pasaules kultūru un filozofiju daudzveidība un tās izpratnes modālā loģika
Antīkā filozofija kā eiropeiskās domāšanas tradīcijas sākotne; antīkās filozofijas vēstures posmi un to galvenie
jautājumi. Augstā klasika: Platōns un Aristotels.
Pāreja no antīkās pasaules uz feodālo pasauli. Gnōsticisms un kristietība. Prāta un Atklāsmes attiecību traktējums
viduslaiku filozofijā.
Jaunlaiku filozofija: XVII – XVIII gs. kalkulatīvais racionālisms (Dekarts, Bēkons u.c) pretstatā eksistenciālajam
«irracionālismam» (Paskāls u.c).
Kanta transcendentālā filozofijas koncepta aprises: starp Dekarta cogito un Lakāna Reālo
Kanta «labzinīgās un labgribīgās Dabas» teleoloģija saistībā ar pasaulpilsonisko vēstures filozofiju un filozofa
politisko stāju.
 Kanta Prolegomeni un Praktiskā prāta kritika.
«Filozofijas gals» kā filozofijas pašattapes uzdevuma kāpinājums un jauni filozofijas sākumi: Feierbahs, Kjērkegors,
Markss un Nīcše.
Piecas Nīcšes domājuma pamattēmas un Zaratustras tēls.
Nīcšes darbs Tā runāja Zaratustra.
XX gadsimta filozofija. 

Izmantojamie avoti.
Pamatliteratūra:

1. Aristotelis, Nikomaha ētika. Tulk. Ināra Ķemere. R.: Zvaigzne, 1985.
2. Hanna Ārende, Totalitārisma sākotne. 13. nod.: ideoloģija un terors. Tulk. Baiba Pētersone. // Kentaurs XXI. Nr. 1

(1992. gada janvāris-februāris). 109-120. lpp.
3. Hanna Ārente, Prāta dzīve. 1. daļa: Domāšana. R.: Intelekts, 2000.
4. Hanna Ārente, Prāta dzīve. 2. daļa: 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. Frensiss Bēkons, Jaunais organons. Tulk. Brigita Cīrule. R.: Zvaigzne, 1989.
7. Renē Dekarts, Pārruna par metodi. Tulk. Vilnis Zariņš. R.: Zvaigzne, 1978.
8. Ludvigs Feierbahs, Kristietības būtība. Nākotnes filozofijas pamati. Tulk. Rihards Kūlis R.: Zvaigzne, 1983.
9. Mišels Fuko, Patiesība. Vara. Patība. R.: Spektrs, 1995. 12 – 104. lpp. 
10. Mišels Fuko, Seksualitātes vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 2000.
11. Mišels Fuko, Kas ir Apgaismība. Tulk. Ansis Zunde. / Tagadnes izaicinājums. Karla Gustava Junga 120. dzimšanas

dienai veltīts rakstu krājums. R.: Intelekts, 1996. 162-177. lpp. 
12. Zigmunds Freids, Kādas ilūzijas nākotne. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Intelekts, 1996. 
13. Zigmunds Freids, Ègnums kultūrā. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Zvaigzne ABC, 2000.
14. Hanss Georgs Gadamers, Patiesība un metode. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Jumava, 2000.
15. Martins Heidegers, Vēstule par humānismu. Tulk. Rihards Kūlis. // Grāmata, 1991, Nr. 10. 
16. Martins Heidegers, Lieta. Tulk. Rihards Kūlis. // Kentaurs XXI. Nr. 14. 1997. gada decembris. 101 – 113. lpp.
17. Martins Heidegers, Tikai kāds dievs vēl var mūs glābt». Tulk. Igors Šuvajevs. / Tagadnes izaicinājums. R.: Intelekts,

1996. 223-241. lpp.
18. Martins Heidegers, Malkasceļi. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Intelekts, 1998. 142 – 180. lpp. par Nīčši un nihilismu.
19. Georgs V.F. Hēgelis, Filozofijas zinātņu enciklopēdija. Tulk. Indra Andersone. R.: Zvaigzne, 1981.
20. Edmunds Huserls, Eiropeiskās cilvēces krīze un filozofija. Tulk. Ella Buceniece. // Ella Buceniece. Saprāts nav

ilūzija. R.: Pētergailis, 1999. 231 – 255. lpp. 



C DAĻA EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTIS – ATTĪSTĪBA, TENDENCES.

Docētājs: lektors, Mg. paed. Mihails Siņicins
e-pasts: mihails.sinicins@va.lv

Kursa mērķis:  Iepazīties ar Eiropas Savienības izveides idejas rašanos, attīstību. Iepazīties ar ES dibināšanas un tās
darbību regulējošajiem normatīvajiem dokumentiem. Padziļināt zināšanas par ES institūcijām, to veidošanos, uzbūvi,
funkcijām. Iepazīties ar ES ekonomisko, monetāro un finanšu politiku. Izsekot ES sociālās politikas un cilvēktiesību
attīstībai. Noskaidrot kopējās drošības un ārpolitikas attīstības tendences. Padziļināt zināšanas par Latvijas pilsoņu un
uzņēmumu iespējām ES fondu līdzekļu izmantošanā.

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas. 

Prasības, lai iegūtu vērtējumu:
• Jāapmeklē lekcijas vai jāapliecina zināšanas par lekcijas tēmām.
• Jāizstrādā praktiskais darbs par kādu ES attīstības jautājumu vai aktuālu ES problēmu.

Gala vērtējumu veidos:
• Izstrādātais, aizstāvētais praktiskais darbs – 50%
• Ieskaites vērtējums – 50%

Kursa saturs.
N.p.
k.

Tēma

1. Eiropa – sadarbības, attīstības vai posta avots?  Sadarbības, integrācijas attīstība Eiropā. Līdzsvara, miera
un attīstības meklējumi.

2. Eiropas integrācijas attīstība. No Eiropas Ogļu un tērauda kopienas līdz ES 25: attīstība, problēmas,
perspektīvas.

3. ES statūti, Konstitūcija, institūcijas.
4. ES finanses.
5. Eiropas ekonomiskā politikas attīstība, tendences
6. ES sociālā politika.
7. ES drošība, ārpolitika.

Ieteicamās literatūras saraksts.
Pamatliteratūra:

1. Blūzma V., Buka A., Deksnis E. B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas Tiesības. Juridiskā Koledža. – R.:
2004.

2. Broks E., Bule Z., Gatawis S. Eiropas tiesības. Mācību līdzeklis. EuroFaculty. – R.: 2002.
3. Deksnis E. B. Eiropas apvienošanās …integrācija un suverenitāte. Junda. – R.: 1998.
4. Eiropas Konstitūcijas līgums. Projekts. Luksemburga: Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs.: 2004.
5. Eiropas Padomes līgumu izlase. Elpa. – R.: 2002.

Papildliteratūra:
6. Kisindžers. H. Diplomātija. Jumava. – R.: 2002.
7. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas Līgums. Tulkošanas un terminoloģijas centrs. Jāņa

Sēta. – R.: 2001.
8. Ozoliņa Ž. Latvijas drošības politikas reģionālie aspekti.. Apgāds Izglītība. – R.:2000.
9. NATO rokasgrāmata. Brisele 2001.
10. Šuters. H. J. Eiropas Savienības leksikons. Politika. Ekonomika. Vēsture. Kultūra. Jumava. – R.: 2004.
11. Veidenfelds V, Vesels V.. Eiropa no A līdz Z. Eiropas integrācijas rokasgrāmata. Alberts XII. – R.:2000.
12. European Union strategy for sustainable development. European Communities.  2002.
13. How Europeans see themselves. Looking through the miror with public opinion.European Communities. 2001.
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PIELIKUMS NR.12.         TOV STUDIJU PROGRAMMAS DOCĒTĀJU CV
CURRICULUM VITAE

ILGVARS ĀBOLS

1. Personīgi dati
   Vārds, uzvārds, akad.grāds: Ilgvars Ābols , ģeogrāfijas maģistrs.
   Darba vieta:                                      Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
   E-pasts:                                              ilgvars_abols@va.lv
   Ieņemamais amats:               Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas docents 

2. Izglītība
1994.-1996.          Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes maģistratūras students. Maģistra

darba tēma ‘’Formalizētie uzdevumi ģeogrāfijā’’. Ieguvis ģeogrāfijas maģistra grādu.
1983.-1990.           Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes students. Diplomdarba tēma   ‘’Priežu skuju nekrozes

teritoriālās izplatības likumsakarības Latvijā 1988. gada pavasarī’’. Iegūta ģeogrāfa, pasniedzēja
kvalifikācija.

3. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
1996.               Ģeogrāfijas maģistrs

4. Darba pieredze

No 2005.     Vidzemes augstskolas Tūrisma vadības un organizācijas nodaļas vadītājs

No 2004.                  Vidzemes augstskolas Senāta studiju un zinātņu komisijas priekšsēdētājs

No 2004.      Vidzemes augstskolas Satversmes sapulces priekšēdētāja vietnieks

2002.-2003.              Vidzemes augstskolas Senāta priekšsēdētājs

2001. 05.11.-28.11.  Stažēšanās Viskonsinas universitātē ASV Madisona Izglītības administrācijas  fakultātē

No 2001.                 Vidzemes augstskolas tūrisma organizācijas un vadības nodaļas docents

2001.-2002. Vidzemes augstskolas prorektors mācību un pētnieciskā darbā

1999. –2001.            Vidzemes augstskolas tūrisma organizācijas un vadības nodaļas vadītājs

1999.-2000.             Vidzemes augstskolas Senāta priekšēdētājs

1998. – 1999.           Vidzemes augstskolas Senāta priekšēdētāja vietnieks

1997.-1999.              Vidzemes augstskolas Satversmes sapulces priekšēdētāja vietnieks

1997.-2000.              Vidzemes augstskolas senators

1996.-1998.                 Vidzemes augstskolas studiju informācijas centra vadītājs

1996.-2001.                   Vidzemes augstskolas lektors

1994.-1996.              Valkas rajona ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs

1994.-1996.             Smiltenes pilsētas domes deputāts

1994.                         Piešķirta Ata Kronvalda prēmija par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā  un  

jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba organizēšanu un vadīšanu

1992.-1996.           Smiltenes ģimnāzijas skolēnu zinātniskās biedrības vadītājs

1990.-1996.            Smiltenes ģimnāzijas skolotājs  ģeogrāfijā un biznesa ekonomiskajos pamatos

1989.                      Rīgas 72. profesionāli tehniskās vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs

1986. LVU Ģeogrāfijas fakultātes laborants 

5. Valodas

    Latviešu val. - pārvaldu pilnībā.

    Krievu val. - brīvi sarunājos, rakstu, lasu un tulkoju bez vārdnīcas.

  Angļu val. - pārvaldu sarunvalodu, lasu un tulkoju un rakstu dažreiz izmantojot vārdnīcu.

6. Zinātniski pētnieciskās intereses

  Formalizētie uzdevumi un to pielietošana apmācības un pārbaudes procesā. 



 Tūrisma vēsturiskā attīstība Latvijā un Vidzemē. Tūrisma attīstība Vidzemē. 

Tūrisma tēla pētījumi. Informācijas tehnoloģiju izmantošana  tūrismā

7. Publikāciju skaits 13

         Konferenču tēzes, referāti 12

    Mācību līdzekļi          1

8.  Akadēmiskie kursi

      Tūrisma ģeogrāfija 1996./1997.

      Tūrisma ģeogrāfija, Ievads tūrismā, Pilsētu tūrisms, Ievads cilvēka ģeogrāfijā 1998./1999.

      Tūrisma ģeogrāfija, Ievads tūrismā, Pilsētu tūrisms  1999./2000.

      Ievads tūrismā, Pilsētu tūrisms, Ievads cilvēka ģeogrāfijā 2000./2001.

      Ievads tūrismā, Pilsētu tūrisms 2001./2002.

      Ievads tūrismā; Ievads cilvēka ģeogrāfijā; Tūrisma produkts 2002./2003.

      Ievads tūrismā; Pilsētu tūrisms; Tūrisma produkts 2003./2004.

10. Profesionālās un sabiedriskās organizācijas

     Latvijas IZM ISEC mācību priekšmetu konsultatīvās padomes ģeogrāfijas sekcijas  loceklis.

     Latvijas ģeogrāfu biedrības biedrs.

Latvijas BMX federācijas sabiedrisko attiecību koordinators 
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CURRICULUM   VITAE
RENĀTE ALBERGA

VĀRDS, UZVĀRDS: Renāte Alberga

IZGLĪTĪBA: 1991.gadâ pabeidzu Smiltenes vidusskolu;
1993.gadā  absolvēju  Latvijas  Policijas  akadēmiju,  iegūstot  vidējo  speciālo  juridisko
izglītību;
2000.gadā  absolvēju  Latvijas  Policijas  akadēmiju,  iegūstot  otrā  līmeņa  profesionālo
augstāko  izglītību,  jurista  kvalifikāciju,  tiesību  zinātņu  bakalaura  grādu,  2001.gadā
apgūta intensīvo angļu valodas apmācības kursu programma;
2002.gadâ iegûts sertifikâts par Darba likumu;
2002.gadā absolvēju Latvijas Policijas akadēmijas maģistratūru, iegūstot tiesību
zinātnes  maģistra akadēmisko grādu.

DARBA PIEREDZE:  

No 1993.- 1998.gadam strâdâju Valsts policijas Valkas rajona policijas pârvaldç kâ izziòas izdarîtâja:

Gūta  nozīmīga  praktiska  pieredze  -  pirmstiesas  izmeklēšanu  un  tiesvedību  saistītos  jautājumos,  patstāvīgi  plānojot  un
organizējot savu darbu, pēc pašas iniciatīvas virzot izziņas  procesu un atbildot par veiktajām procesuālajām darbībām un
pieņemtajiem lēmumiem.  Turklāt  to  visu  pamatā  veicot  patstāvīgā  saskarsmē  ar  dažāda  tiesiskā  statusa  personām un
sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, to atsevišķiem darbiniekiem.

No 1998.- 2003.gada 9.jūnijam strādāju Valsts robežsardzes Valmieras pārvaldē, pildot jurista pienākumus:

- Gūta nozīmīga praktiskā pieredze - civiltiesību (dažādu civiltiesisku līgumu sagatavošana, ievērojot pušu subjektīvās
intereses, kā arī civilprocesuālo dokumentu sastādīšana; darba tiesību (kandidatūru atbilstības izvērtēšana vakantajiem
amatiem,  darba  līgumu  sastādīšana  un  akceptēšana,  pieņemšanas  un  atbrīvošanas  rīkojumu  akceptēšana  utml.,
pārstāvība tiesā darba strīdos) un administratīvo tiesību (sūdzību izskatīšana par administratīvajiem aktiem, pārstāvība
tiesā administratīvi tiesiskos strīdos) jomā. 

- Papildināta praktiskā pieredze - dažādu lēmumu (rīkojumu) projektu sagatavošanā (atbilstības likumu un citu normatīvo
aktu  prasībām  pārbaude);  pārbaužu  (disciplinārlietu,  darba  organizācijas)  veikšanā;  darbinieku  un  privātpersonu
sūdzību un iesniegumu izskatīšanā par pieņemtajiem lēmumiem (rīkojumiem) vai par amatpersonu faktisko rīcību; gan
kriminālprocesuālo, gan civilprocesuālo tiesību jomā (sniedzot teorētiskas tiesiski pamatotas rekomendācijas, pārstāvot
iestādi  tiesā);  darbā  ar  personālu (juridiska  rakstura  konsultācijas,  apmācības);  sabiedrību kopumā un atsevišķiem
apmeklētājiem gan fiziskām, gan juridiskām personām.No 2003.gada 1.oktobra darbojos kā AAS “ERGO Latvija”
apdrošināšanas aģents.

No 2003.gada 24.oktobra veicu pedagoģisko darbu Baltijas Krievu Institūtā Smiltenes filiāles juridiskās fakultātes tiesību
zinātņu studiju programmā kā lektore,  

• docējot  studiju  kursus-  Ārvalstu  valsts  un  tiesību  vēsture,  Administratīvās  tiesības,  Apdrošināšanas  pamati,
Operatīvā darbība.

VALODU ZINĀŠANAS:    latviešu valoda (dzimtā), krievu valodu pārvaldu brīvi, angļu valodu- labā sarunu 
valodas līmenī

CITAS PRASMES:          teicama prasme datora lietošanā  (Word, Microsoft Excel, NAIS, Lursoft u.c.)



CURRICULUM VITAE
JURIS BALODIS

PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds Juris Balodis
 Dzimšanas datums, vieta 11.02.56. Sidneja, Austrālija
 Adrese Hospitāļu 30-12, Rīga, LV-1013
 Tālrunis mob. tel.: 9425692

IZGLĪTĪBA:
1979.g.  Sidnejas  Universitāte  Socioloģijas  un  politoloģijas  departamenta
filoloģijas fakultāte, bakalaurs.

DARBA PIEREDZE:
                      

            1998.  un  pašlak Neatkarīgais pasniedzējs – treneris un konsultants.  Esmu izstrādājis un vadījis
apmācības kursus tūrisma un viesmīlības nozarēs Hotel de Roma, Konventa sēta,
Park  Hotel  Rīdzene,  Amrita  (Liepājā),  Danlat  (Cēsīs),  air  Baltic  un  Rīgas
lidosta.  Esmu  veidojis  dažādus  apmācības  kursus  Universālveikala  Centrs
veikalu  tīklā,  NVO  centram,  Pieaugušo  izglītības  centriem  un  Latvijas
tirdzniecības un rūpniecības kamerai.

           1999. un 2000.g. ASV Miera korpuss –  mazo uzņēmumu attīstības programmu vadītājs un NVO
apmācības vadītājs

2003. – 2004g.                 Viesu nams “Lāču Miga” Līgatnē,  biju “Galvenais Lācis”, atbildīgs par viesu
nama  pirmsatklāšanas  sagatavošanās  procesu,  atklāšanu  un  veiksmīgu
turpmāko darbību.

2001. – 2002.g.            Hotel Rolands – Direktors
                                             Rīga. Sadarbībā ar arhitektiem pārveidoju ēkas projektu no biroja ofisa telpām

uz viesnīcu, kā arī visi pirmsatklāšanas darbi, ieskaitot korporatīvo identitātes
veidošanu, darbinieku atlase un iekārtu nokomplektēšana.

            1995. – 1998.g.                   Radisson SAS viesnīca Rīgā.
Jau 3 mēnešus pirms viesnīcas atvēršanas organizēju personāla atlasi viesnīcai,
vēlāk biju banketa un konferenču vadītājs, ēdināšanas servisa vadītājs un
personāla apmācības vadītājs.

no 1999. g. un pašlaik Vidzemes augstskola, docētājs viesmīlības kursos.
1993. – 2002. g.                  Rīgas  Tūrisma  skola,  viesnīcu  vadības,  marketinga,  angļu  valodas  un  mazā

biznesa kursu pasniedzējs.  Pirmos 2 gadus (līdz 1995.g.) strādāju pilnu darba
slodzi, pēc tam atsevišķus kursus un CESO projektu vadību.

Austrālijā līdz 1993. gadam.

1989. – 1993.g.                     1989. – 1993.g. Bankstown International Hotel (4* viesnīca).
 Sāku kā nakts revidents reģistratūrā, tad biju restorānu un banketu vadītājs, līdz
kļuvu par  dežūrējošo viesnīcas vadītāju

1985. – 1989.g.      1985.  –  1989.g.Newtown  All  Suites  Hotel,  viesu  uzņemšanas  departamenta
vadītājs.

līdz 1985.g. līdz  1985.g.  līdz  1985.g.   dažādos  amatos  personāla,  mazumtirdzniecības  un
finansiālās plānošanas uzņēmumos.

              
              VALODU ZINĀŠANAS:

Angļu – brīvi;
Latviešu – brīvi;
Vācu – sarunvalodas līmenī.
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SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES:

Esmu  Latvijas  speciālās  olimpiādes  valdes  priekšsēdētājs,  Svētā  Pestītāja
Anglikāņu draudzes priekšnieks un “Chaine de Rotisseurs” valdes loceklis kopš
dibināšanas dienas.

PAPILDUS IZGLĪTĪBA, KURSI:

1998.g.                                              Kanādas Ontario Štata Georgian College –   viesnīcas vadības un Service
Excellence kursi;

1997.g.                                              First Things First – personīgā un personāla laika menedžmenta kurss ( Stephen
Covey ASV);

1995. – 1998.g                   Strādājot  viesnīcā Radisson SAS Daugava Rīgā,  esmu cēlis savu kvalifikāciju
vadības apmācības skolās Norvēģijā un Vācijā. Kursu tematika bija: personāls un
personāla  atlase,  viesnīcu  vadība,  nozīmīgāko  lietu  noteikšana,  pasniedzēju
apmācības kursi. 

1993 – 1995.g. Rīgas Tūrisma skolā dažādi pedagoģijas un pieaugušo izglītības kursi.

1980 – 1993.g. Austrālijā  esmu  beidzis  kursus  personības  pilnveidošanā:  personīgā  imidža
konsultanta kurss; pārdošanas prasmes kurss; 5* viesmīlības kurss (Austrālijas
viesnīcu asociācija) un citi.



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 Gunita Berķe
Adrese Pededzes 28, Mārupe, Rīgas raj.

Tālrunis + 371 9325677
E-pasts Gunita.berke@bps.lv

Nacionalitāte latviete
Dzimšanas dati 1963.gada 20.jūlijs
DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 1998.g. jūnijs- patlaban 

• Darba vietas nosaukums un
adrese

Cēsu ielā 4, Valmiera

• Biznesa veids vai nozare izglītība
• Nodarbošanās vai amats Lektore, docente
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Lekciju kursi studentiem: „SA teorijas”, „Masu komunikācijas teorijas”, Krīžu
komunikācija”, „Runas un rakstītā komunikācija”

• Laiks (no – līdz) 2002.g. augusts – patlaban  

• Darba vietas nosaukums un
adrese

Sabiedrisko attiecību konsultācijas „BPS”, Bauskas iela 58a, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Sabiedriskās attiecības
• Nodarbošanās vai amats direktore
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Gatavot sabiedrisko attiecību kampaņu stratēģijas un realizēt tās

• Laiks (no – līdz) 1999.g.- 2002.g.
• Darba vietas nosaukums un

adrese
LR labklājības ministrija, Skolas iela 28, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Valsts pārvalde
• Nodarbošanās vai amats Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Sabiedrisko attiecību un informatīvās aktivitātes

• Laiks (no – līdz) 1997.g.- 1999.g. 
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Latvijas radio, Doma laukumā 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika, mediji
• Nodarbošanās vai amats Ārzemju ziņu nodaļas vadītāja vietniece, komentētāja
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Nodaļas darba organizēšana, komentāru gatavošana

• Laiks (no – līdz) 1995.g. – 1997.g
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Latvijas radio, Doma laukumā 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika, mediji
• Nodarbošanās vai amats Ziņu dienesta redaktore
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Ziņu gatavošana

• Laiks (no – līdz) 1993.g. –1995.g.
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Programma „Mikrofons”, Latvijas radio, Doma laukumā 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika, mediji
• Nodarbošanās vai amats konsultante darbam ar medijiem
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Sadarbība ar medijiem

• Laiks (no – līdz) 1990.g.- 1991.g.
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Latvijas radio, Doma laukumā 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika, mediji
• Nodarbošanās vai amats Latvijas radio korespondente Maskavā
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• Galvenās aktivitātes un
atbildības

Žurnālistika: intervijas, reportāžas 

• Laiks (no – līdz) 1988.g.– 1990.g. 
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Latvijas radio, Doma laukumā 8, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Žurnālistika, mediji
• Nodarbošanās vai amats radio programmas “Mikrofons” redaktore
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Programmu gatavošana un moderēšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 1995.g. – 1998.g.
• izglītības organizācijas

nosaukums 
Latvijas Universitāte Vēstures un filozofijas fakultāte, Starptautisko attiecību studijas,

• Galvenie mācītie priekšmeti,
temati vai profesionālās spējas

Starptautiskā politika, ES politika, Politikas vēsture

• Saņemtās kvalifikācijas
nosaukums

maģistra grāds: starptautiskās attiecības/ politoloģija

• Laiks (no – līdz) 1985.g. – 1988.
• izglītības organizācijas

nosaukums 
Maskavas Valsts universitātes Žurnālistikas fakultāte, TV un radio žurnālistika,

• Galvenie mācītie priekšmeti,
temati vai profesionālās spējas

Masu komunikācijas teorijas, Mediju vēsture, žurnālistikas pamati

• Saņemtās kvalifikācijas
nosaukums

TV žurnālistika

• Laiks (no – līdz) 1982.g.- 1985.g.
• izglītības organizācijas

nosaukums 
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļa

• Galvenie mācītie priekšmeti,
temati vai profesionālās spējas

Latvijas mediju vēsture, Radio un TV žurnālistika, Drukātie mediji

• Saņemtās kvalifikācijas
nosaukums

Žurnāliste

DALĪBA PROFESIONĀLĀS

ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) 2002.-2005.g
• Organizācijas nosaukums Latvijas sabiedrisko attiecību profesionālu asociācija

• Statuss organizācijā biedrs

• Laiks (no – līdz) 2003.-2005.g.
• Organizācijas nosaukums EUPRERA

• Statuss organizācijā biedrs

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Iegūtas kursos vai karjeras laikā,
bet nav nepieciešams formāls

sertifikāts vai diploms 
Dzimtā valoda Norādiet dzimto valodu (ja nepieciešams, norādiet otru dzimto valodu) latviešu
 Citas valodas

 Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana
 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Krievu valoda 1 B2 B2 B2 B2 B2
 Angļu valoda 2. B2 B2 B2 B2 B2

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Komunikācijas spējas

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN

KOMPETENCES 
Vadības spējas

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES Darbs ar datoru

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Prezentācijas un uzstāšanās prasmes, Runas prasmes, Es programmu novērtējums,
Politiskā žurnālistika

BRAUKŠANAS TIESĪBAS Auto vadītāja apliecība B kategoija 



PAPILDU INFORMĀCIJA Līdzdalība semināros, konferencēs, cieša sadarbība ar medijiem

2004.gada oktobris, Vācija, Leipciga EIPRERA konference

2005.gada maijs, Lielbritānija, Londona, „Starpkultūru komunikācijas treniņš

2001.g.- decembris, Zviedrija, Baltijas institūta veicināts seminārs- Valdības

institūciju informācijas stratēģija

1999.g.- februāris, marts, Norvēģija, Lillehamere, Masu mediju attīstības

perspektīvas

1998.g. – februāris, marts- Beļģija, Brisele, USIS, starptautiskās organizācijas un

sabiedrības informēšana 

1998.g. -  jūnijs, jūlijs- Latvija, ASV universitāšu sabiedrisko attiecību   

 pasniedzēju un Vidzemes augstskolas vasaras skola Baltijas un  Austrumeiropas

valstu augstskolu sabiedrisko attiecību pasniedzējiem

1998.g. – septembris- oktobris, Zviedrija, Kalmāra, Fojo, masu komunikācija un

ētika

1997.g. – Dānija, Baltijas Mediju centrs, politiskā žurnālistika un komunikācija

PIELIKUMI [ Nosauciet pievienotos pielikumus ]
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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 ZANE BĒRZIŅA
Adrese Beverīnas iela 43, Valmiera LV4201, Latvija

Tālrunis 4233851
E-pasts zane.valodas@va.lv

Nacionalitāte latviete
Dzimšanas dati PIN 090669 - 12004
DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2002 - šobrīd
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Vidzemes augstskola

• Biznesa veids vai nozare Svešvalodu katedra
• Nodarbošanās vai amats Angļu valodas docētāja
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Angļu valodas mācīšana komunikāciju studiju specialitātē, augstākajā līmenī un ievads
tulkošanā

• Laiks (no – līdz) 2005 - šobrīd
• Darba vietas nosaukums un

adrese
SIA “KPR”

• Biznesa veids vai nozare Marketings
• Nodarbošanās vai amats Marketinga vadītāja un projektu asistente 
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Uzņēmuma  sniegto pakalpojumu marketinga vadība

• Laiks (no – līdz) 1997-2001
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Valmieras 5. vidusskola

• Biznesa veids vai nozare Svešvalodas mācīšana
• Nodarbošanās vai amats Skolotāja
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Angļu valodas mācīšana vidusskolā; gatavošana 12. klases eksāmenam.

• Laiks (no – līdz) 1999-2000
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Norsfīldas Vidusskola, Vermontas štats ASV

• Biznesa veids vai nozare Fulbraita stipendiāte skolotāju apmaiņas programmas ietvaros
• Nodarbošanās vai amats Viesskolotāja Norsfīldas visdusskolā, ASV, Vermontā
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Eiropas literatūras kurss vidusskolā (1 semestris), aktuālie politiskie notikumi (1
semestris)

• Laiks (no – līdz) 1997- 1999 vasaras mēneši
• Darba vietas nosaukums un

adrese
ASV Miera Korpuss

• Nodarbošanās vai amats Latviešu valodas skolotāja; latviešu valodas cittautiešiem metodikas izstrāde;
apmācības programmas asistente

• Galvenās aktivitātes un
atbildības

Latviešu valodas mācīšana ASV pilsoņiem

• Laiks (no – līdz) 1996- 2001
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Valmieras pilsētas dome

• Biznesa veids vai nozare Tulka un tulkošanas darbi - līgumdarbs
• Nodarbošanās vai amats tulks
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Tulkot mutiski un rakstiski no/uz angļu valodu 

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2003- 2005
• izglītības organizācijas

nosaukums 
International University Concordia Audentes, Tallinā, Igaunijā

• Galvenie mācītie priekšmeti,
temati vai profesionālās spējas

Komunikāciju un sabiedrisko attiecību studijas; komunikāciju un mārketinga vadība



• Saņemtās kvalifikācijas
nosaukums

MA kandidāte; MA darbs aizstāvams 2005 gada decembrī

• Stundu vai kredītpunktu skaits
(ja var norādīt)

40 kp

• Laiks (no – līdz) 1998-1999
• izglītības organizācijas

nosaukums 
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

• Galvenie mācītie priekšmeti,
temati vai profesionālās spējas

Izglītības iestādes vadība un Latvijas izglītība pasaules kontekstā

• Saņemtās kvalifikācijas
nosaukums

Apliecība par kursa beigšanu

• Stundu vai kredītpunktu skaits
(ja var norādīt)

23 kredītpunkti

• Laiks (no – līdz) 1988-1994
• izglītības organizācijas

nosaukums 
Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, Angļu valodas un literatūras specialitāte

• Galvenie mācītie priekšmeti,
temati vai profesionālās spējas

Angļu un amerikāņu literatūra, lingvistikas priekšmeti, fonētikas priekšmeti, antīkā
literatūra, vēsture, u.c.

• Saņemtās kvalifikācijas
nosaukums

Bakalaura grāds angļu filoloģijā

DALĪBA PROFESIONĀLĀS

ORGANIZĀCIJĀS ASV Absolventu Asociācija (USA Alumni); LATE – Latvian English Teacher
Asociation - biedre

Dzimtā valoda Latviešu
 Citas valodas

Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana
 Līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu valoda teicami C2 teicami  C2 teicami C2 teicami C2 teicami C1
Krievu valoda Labi B 2 Labi B2 Labi B1 Viduvēji B1 Viduvēji B1

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES STARP KULTŪRU SASKARSMES SPĒJAS – DARBĀ AR DAŽĀDA VECUMA  UN TAUTĪBU CILVĒKIEM MĀCOT

VALODU UN VEICOT TULKA PIENĀKUMUS

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN

KOMPETENCES 
KURSU ORGANIZĒŠANA UN ATTIECĪGO MAKSĀŠANAS DOKUMENTU KĀRTOŠANA; 
PUBLISKĀS UZSTĀŠANĀS PRASMES; DEBATEŠANAS PRASMES – PAPILDUS KURSI UN PAŠIZGLĪTOŠANĀS

VEIDĀ; SEMINĀRU IZSTRĀDE UN VADĪŠANA

TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES DARBS AR DATORU – MS WINDOWS, OPEN OFFICE, POWER POINT 

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorijas autovadītāja apliecība

PAPILDU INFORMĀCIJA GRĀMATAS “GREAT STUFF” SAGATAVOŠANA UN  IZDOŠANA, ZVAIGZNE ABC, 2001.
PUBLIKĀCIJA  “LITERATURE CAN BE FUN” LATES  IZDEVUMAM 2001 GADA JŪNIJĀ.
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CURRICULUM VITAE

SARMA CAKULA
1. Personīgie dati
Vārds, uzvārds: Sarma Cakula
Dzimšanas laiks un vieta: 1960.g. 13. decembris, Cēsīs, Latvijas PSR.
Personas kods: 131260 - 11358
Pašreizējā darba vieta: 

Iestāde Amats Adrese Telefons
Vidzemes augstskola asoc.profesore, IT nodaļas

vadītāja
Tērbatas 10, Valmiera, LV-4200 42 81238

42 81889

2. Izglītība: 
1999-2001  Latvijas  universitāte.  Pedagoģijas  un  psiholoģijas  institūts.  Doktorantūra.  Doktora  grāds  pedagoģijā.
Diploms C-D Nr.001618
1996-1998 Latvijas universitāte. Pedagoģijas fakultāte. Maģistra grāds pedagoģijā. Diploms Nr. 005115
1979-1984 Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. Lietišķā matemātika. Diploms – matemātiķis,
lietišķā matemātika. Diploms ИB Nr.366203

Sertifikāti:
1. Elektroniskās tabulas Ms Excel 97 (24st),1999.
2. Organizācijas prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint 97; WWW lappušu veidošanas

tehnoloģijas (24 st),1999.
3. Teksta redaktors Mircosoft Word 97 (24 st), 1999.
4. Pirmie soļi pie datora. Internet pamati (24 st), 1999.
5. Nordic-Baltic Summer Course on Comparative Survey Methodology (13 days), 1998. 

Pētnieciskās studijas kvalifikācijas paaugstināšanai:
2003.gada septembris, oktobris – Viskonsinas universitāte ASV
2001.gada februāris - Lillehammeres universitāte Norvēģijā
1999. gada maijs – Arhus universitāte Dānijā
1999.gada decembris, 2000.gada marts, aprīlis Vaxjo universitāte Zviedrijā

Piedalīšanās profesionālās asociācijās:
Latvijas profesoru asociācija no 2002.gada
LITTA no 2002.gada

3. Darba pieredze:
No 2001 – IT nodaļas vadītāja Vidzemes augstkolā
No 1998 - Vidzemes augstskola - pasniedzēja 
No 1996 - 1997 Vidzemes augstskola - datorspeciāliste.
No 1988  Valmieras 1. Vidusskola ( tagad Valmieras ģimnāzija ) – informātikas skolotāja 
1984. - 1991.   Valmieras Informācijas un skaitļošanas centrs,  inženiere- programmētāja.
1983 - 1984 Latvijas lauksaimniecības un  zemkopības attīstības institūts, vecākā tehniķe - programmētāja.1981.-1983.
LVU, laborante

4. Praktiskā pieredze.  
Pedagoģiskais darbs. Skolēnu un studentu zinātnisko darbu vadīšana. Studentu bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās
diplomdarbu  aizstāvēšanas  komisijās  Pasniedzēja  darbs.  Organizatoriskais  darbs. IT  profesionālā  bakalaura  un  IT
koledžas  programmas  izstrādes  komisijas  vadītāja,  piedalīšanās  sociālo  zinību  pedagogu  programmas  izstrādē.  IT
nodaļas vadība.
Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.
Piedalīšanās skolu starptautiskajā  projektā I*EARN. Projektu veidošana.  Piedalīšanās Zviedrijas  –  Latvijas projekta
“Vērtības Baltijas jūras perspektīvā” (vadības grupa, IT programmas veidoan as darba grupa).
IT prasmes.MS Office,  Open Office,  Internet,  grafikas  apstrādes  programmas.  Algoritmu izstrāde.  Programmēšanas
vides PL1, Assembler, Basic, Pascal. Datoru apkalpes sistēmserviss. Darbs datortīklos. Statistisko datu apstrāde, SPSS.

5. Akadēmiskie kursi
1996./97. m.g. Ekonomisko datu apstrāde ( Vidzemes Augstskola )
No 1997./98. m.g. Datorzinības (Vidzemes Augstskola)
No 1997./98. m.g. Internet resursi sociālajās zinātnēs (Vidzemes Augstskola).
No 1998./99. m.g. Biznesa statistika (Vidzemes Augstskola).
No 1998./99. m.g. Tūrisma statistika un metodoloģija (Vidzemes Augstskola).
No 2000./2001.m.g. Pētījumu metodoloģija (Vidzemes Augstskola).
No 2001./2002.m.g. Ievads IT specialitātē  (Vidzemes Augstskola)
No 2002./2003.m.g. Algoritmi un datu struktūras

6. Valodu prasme: Latviešu - dzimtā, 



krievu,  angļu- labi,
vācu - saprotu

7. Zinātniski pētnieciskās intereses.
Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstskolā  kā studentu radošās pieredzes veidošanās līdzeklis
E-mācīšanās

Ziņojumi starptautiskās konferencēs 17, Latvijā 7.
Publikācijas:

Vispāratzītos recenzējamos izdevumos 12,
Kongresu un konferenču tēzes 13,
Mācību grāmatas 1,
Pārējās publikācijas 7.

Ziņojumi:

STARPTAUTISKĀS KONFERENCĒS 
1. 2003. 2.05-3.05. International conference ATEE (Association for Teacher Education in Europe) Teachers, Students and

Pupils in a Learning Society. Presentation Information Technologies as a Mean in Formation of Students Creative
Experience.

2. 2002.12.09-13.09. East – West – Vision. International Workshop & Project Festival on Computer Vision, Computer
Graphics, New Media. Poster. E-Learning: Future of Latvia

3. 2001.14.08 – 15.08. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. Referāts -Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā
augstskolā kā studentu radošās pieredzes pilnveidošnas līdzeklis.

4. 2001.19.-21.06.  Starptautiskā konference “Vide.  Tehnoloģija.  Resursi”.  Referāts - Productivity of studying process
using IT.

5. 2001.6.- 7.06. Pedagoģijas un psiholoģijas institūta rīkotā starptautiskā konference. Referāts -  Studenta pieeja studijām
un viņa radošās pieredzes veidošanās mijsakarības.

6. 2001.17.05-18.05. Starptautiskā konference LLU “Komunikācija un kopība”. Referāts - Studentu sadarbības īpatnības
informācijas tehnoloģiju apguvē augstskolā.

7. 2001.3.05-6.05.  International  Conference  “Changing Education  in  a  Changing  Society”.  ATEE  Spring  University
(Klaipeda, Lithuania). Presentation - Teacher in Changing Information Society.

8. 2001. 5.-6.04. The 5th International Conference “Information Technologies and Telecomunucations in the Baltic States
2001”(Baltic IT&T). Presentation - IT in Teacher Education.

9. 2001.11.04. Starptautiskā konference “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā”. Referāts - Studentu mērķa
apzināšanās un satura apguves produktivitātes pretruna studijās.

10. 2001. 5. – 10.03. Society for Information Technology and Teacher Education International Conference. Orlando,
Florida, USA. Presentation - IT in Teacher Education.

11. 2000. 5.-7.04. The 4th  International Conference “Information Technologies and Telecomunucations in the Baltic
States 2000” (Baltic IT&T). Presentation - Productivity of learning methods using IT.

12. 1999.-2000.  Idejas  aprobācija  Via  un Vaxjo  universitātes  sadarbības  projektā “Tālākizglītība  skolotājiem”.  Darbs
koordinācijas grupā, kursu izstrādē, pasniedzēja.

13. 1999. 28.04 - 30.04.  The third International  Conference “Information Technologies and Telecomunucations in the
Baltic States 1999” (Baltic IT&T). Presentation - IT in Education and Training: Case Studies in the Implementation of
New Technologies.

14. 1999. 25.03 - 28.03, The 3rd Regional Workshop on Teaching Strategies in Higher Education. CEU. Szaged. Hungary.
Presentation-Effective learning and teaching tools on the world wide web. 

15. 1998 16.11 – 22.11 Central European University CRC Session Statistics. Presentation - Using the Internet in studying
process.

16. 1998.g.  15.04. - 18.04 International conference “Baltic IT& T’98 “.Presentation - The New Information Technologies.
The Internet in Schoool.

17. 1998. 26.03 - 29.03. The second Regional Workshop on Teaching Strategies in Higher Education. Szaged, Hungary /
Presentation - The Role of the Internet in Studying Process.

LATVIJĀ
1. 2001.02.11. LITTA konference “IT&T nozares attīstības perspektīvas”. Referāts – IT Vidzemes augstskolā.
2. 2000. 26.10 – 28.10. LATSTE (Latvijas skolu thenoloģiju ekspozīcija). Prezentācija - Skolotāju tālākizglītība.
3. 2000. 11.01. Augstskolu profesionālo programmu pasniegšanas metodika. Rīga. Sociālo Tehnoloģiju augstskola.

Prezentācija - Studiju efektivitātes paaugstināšana.
4. 1999. 28.10 – 30.10. LATSTE (Latvijas skolu tehnoloģiju ekspozīcija). Prezentācija - IT izmantošana ārvalstīs.
5. 1999. 27.07.-29.07. I*EARN 3.konference, Daugavpils, prezentācijas-IT izmantošanas iespējas un Internet citu valstu

izglītībā.
6. 1998. g. 17.09 - 19.09. Latvijas skolu I*EARN gada pārskata konference, Jūrmalā. Referāts - Internet loma mācību

procesā
7. 1998.g 29.06 -1.07 LATSTE’98 (Latvijas Skolu Tehnoloģiju Ekspozīcija), / Referāti - WWW lapu veidošana atbilstoši

konkrētiem mācību mērķiem un  Internet Ziemeļvalstu izglītībā.
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Publikācijas
Vispāratzītos recenzējamos izdevumos:
1. S.Cakula, E.Ginters; Personības attīstība mūsdienu informatīvajā pasaulē. Jauno pētnieku III conference “Valsts un

tiesību sistēmas pilnveidošanas problēmas eiropas integrācijas kontekstā”, ISBN 9984-9676-1-1, LZA Baltijas
stratēģisko pētījumu centrs, 2003.gada 17.aprīlis, Rīga, 73-78.lpp.

2. 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 soļi, 2003,
pp198-206

3. 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

4. S.Cakula. Studentu mērķa apzināšanās un satura apguves produktivitātes pretruna studijās. // Konflikta teorija un
prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. lpp.

5. S. Cakula. Teacher in Changing Information Society.// Realising Educational Problems. ATEE Spring University.
Klaipeda: 2001, pp. 94 – 101.

6. S.Cakula. Productivity of studying process using IT. // Vide.Tehnoloģija. Resursi. Rēzekne, 2001, 250 – 257 lpp.
7. S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstskolā  kā studentu radošās pieredzes veidošanas

līdzeklis.// Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2001, 55.sēj, 1./2., 33-41 lpp.
8. S. Cakula. IT in Teacher Education. // Society for Information Technology and Teacher Education 12th International

Conference. Orlando: Florida. 2001. pp 803 - 808
9. S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstkolā kā studiju produktivitātes pilnveidošanas

līdzeklis. // Pedagoģija. LU raksti. ACTA Universitatis Latvienesis. Rīga: LU PPI. 2001, 641.sēj. 83. – 96. lpp.
10. Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē augstskolā. // Komunikācija un kopība.

Starptautiskā konference LLU. 2001, 373.-379. lpp.
11. Cakula S. Studenta pieeja studijām un viņa radošās pieredzes veidošanās mijsakarības.// LU PPI Starptautiskā

konference 2001.gada 6.-7.06. (10 lpp.)

Konferenču  un kongresu tēzes.
1. S.Cakula (1998) The Internet in Latvian Schools. New Technologies in Education. Abstracts of paoers from

internatinal conference Baltic IT&T’98. Riga. Latvia, pp. 208 – 211.
2. S. Cakula (1998)  Kā veidot WWW lapas atbilstoši konkrētajiem mācību mērķiem. Konferences lasījumi LATSTE’98.

63.-65.lpp.
3. S. Cakula (1998) Internet citu valstu izglītībā. Konferences lasījumi LATSTE’98, LXIII-LXV
4. S.Cakula (1999) 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. Riga. Latvia. pp. 90 – 92
5. S. Cakula. (1999) Internet citu valstu izglītībā. I*EARN (International Education and Research Network) 3.konference.

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

Daugavpils. 28.-29. jūnijs.
7. S.Cakula. (1998) The Internet in Latvian Schools. Abstracts of papers from Baltic IT&T’98 Conference  p.208 - 211.
8.  S. Cakula (1999) Informācijas tehnoloģiju izmantošana ārvalstīs. Konferences lasījumi. LATSTE’99. 
9. S.Cakula (2001) IT in Teacher Education. Society for Information Technology and Teacher Education International

Conference (Orlando, Florida). 2001. 5. – 10.03. CD-ROM
10. S.Cakula.(2001) IT in Teacher Education . Abstracts of papers from Baltic IT&T’2001 Conference pp.220 - 225
11. S.Cakula (2001) Studentu sadarbības īpatnības informāciju tehnoloģijas apguvē augstskolā. Starptautiska zinātniskā

konference “Komunikācija un kopība” Tēzes. Peadagoģiskie jautājumi. 1.lpp.
12.  S. Cakula. “Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu radošās pieredzes pilnveidošnas

līdzeklis”. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. Tēzes. Pedagoģija, 78.lpp
Mācību grāmatas:
Sarma Cakula (1999) Būsim draugos ar datoru un Internetu. Rīga, Pētergailis,1999
/Iekļauta oficiālajā Izglītības un satura eksaminācijas centra izdotajā mācību grāmatu katalogā - Ieteicamā mācību literatūra
vispārizglītojošām mācību iestādēm, Rīga, 1999.
Pārējās publikācijas

1. S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings. Osterreichische Computer
Gesellschaft, 2002, pp. 235 - 236

2. S. Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu radošās pieredzes pilnveidošnas
līdzeklis. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. Tēzes. Pedagoģija, Rīga. 2001,78.lpp.

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

4. S. Cakula. Informātika Valmieras rajonā.//  Skolotājs (Pieredze, Teorija, Prakse). 1999,  Nr 3 (15)/99. 89.-91.lpp 
5. 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
6. 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



CURRICULUM VITAE

IVETA DRUVA-DRUVASKALNE

IZGLĪTĪBA

No 2002 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktorantūras studijas.
Studijas G. Ekerta  Starptautiskajā mācību līdzekļu institūtā Braunšveigā Vācijā (2002),
pieredzes apmaiņa Lillehammeres augstskolaa Norvēģijā (1999)

1994 -1995 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes maģistratūra, 
Ģeogrāfijas maģistra diploms

1985 -1990 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte  Ģeogrāfijas pasniedzēja diploms.
1974 -1985 Cēsu 1.vidusskola, atestāts par vidusskolas beigšanu

DARBA PIEREDZE
No 2004 Vidzemes augstskolas docente Tūrisma organizācijas un vadības nodaļā
No 2001-2004 Vidzemes augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas vadītāja.
No 2001 Vidzemes augstskolas lektore Tūrisma organizācijas un vadības nodaļā
1998 -2001 Vidzemes augstskolas Studiju informācijas centra vadītāja.
1999 -2000 Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības augstskolas Cēsu nodaļas vieslektore.
1996 -1998 Cēsu rajona Liepas pamatskolas direktora vietniece mācību darbā.
1990 -1998 Cēsu rajona Liepas pamatskolas ģeogrāfijas un ekonomikas pamatu skolotāja.

AKADĒMISKIE KURSI

Speciālo pasākumu tūrismā organizācija un vadība 2004./2005.m.g.
Tūrisma  ģeogrāfija,  Vidzemes  augstskola,   1999./2000.m.g.,  2000./2001.m.g.,  2001./2002.m.g.,  2002./2003.m.g.,
2003./2004.m.g., 2004./2005.m.g.
Latvijas tūrisma ģeogrāfija, Vidzemes augstskola, 2003./2004.m.g.
Tūrismu noteicošie faktori, Vidzemes augstskola,  no 2003./2004.m.g.
Orientēšanās sporta pamati, Vidzemes augstskola, 2003./2004.m.g.
Eirāzijas ģeogrāfija, Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības augstskolas Cēsu nodaļa, 1999./2000.m.g.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS JOMAS:

Kursi un praktiskās nodarbības tūrisma ģeogrāfijā
Mācību līdzekļu izstrāde: metodika, pētījumi.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS INTERESES:

Tūrisma ģeogrāfija, tūrisma resursu sadalījums pasaulē.
Tūristu motivācijas, tūristu tipi, tūrisma faktoru analīze.
Mācību metodiskie līdzekļi, to analīze.
VALODU PRASME

Latviešu – dzimtā
Krievu val.-brīvi 
Angļu val.-tekoši

PUBLIKĀCIJAS UN UZSTĀŠANĀS KONFERENCĒS: 
 
8 (1996.-2005.)

KURSI, SEMINĀRI, KONFERENCES: 

29  (1993.-2005.)

DALĪBA CITĀS PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS
Latvijas Ģeogrāfijas biedrības locekle, 
Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes locekle,
IZM ģeogrāfijas izglītības konsultatīvās padomes locekle.
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CURRICULUM VITAE

INESE EBELE

Ozolciema ielā 24/1-16, Rīgā LV-1058; tālr. 9466525, 7673981
inese_ebele@yahoo.com

DZIMUSI: 1980.gada 11.augustā, Jelgavā
IZGLĪTĪBA:  
Maģistra grāds (Vadības zinības – Tirgvedības pētīšana) 2005.gads
1998.-2003. gads  Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Finansu 

institūts (augstākās profesionālās izglītības diploms- ekonomista-finanšu menedžera    kvalifikācija)
1998.– 2002.gads Vidzemes Augstskola Komunikāciju un sabiedrisko attiecību  nodaļa (augstākās profesionālās izglītības

diploms - sabiedrisko attiecību speciālista kvalifikācija) 1986.- 1998.gads  Rīgas 2. vidusskola
(atestāts par vidējo izglītību)

DARBA PIEREDZE:  
Kopš 2005. gada Vidzemes augstskolā lektore Tūrisma vadības un organizācijas nodaļā
Kopš 2005.gada BA „Turība” Attīstības daļa, projektu vadītāja
Kopš 2004.gada Vidzemes Augstskola, vieslektore (kurss: cilvēkresursu vadība)
Kopš 2004.gada RPIVA Psiholoģijas fakultātes Psiholoģiskās konsultēšanas centrs, prakšu metodiķe
Kopš 2003.gada ES projektu pieteikumu sagatavošana
2003.gada janvāris prakse Latvijas Dabas Fonds (pienākumi: darbības finansu analīze)
2001./02.gada ziema Rīgas Domes Narkomānijas Profilakses centrs,  psihologa asistente     

          vidusskolas  līderu apmācības programmā
2001./02.gada ziema biznesa plāna; mārketinga un sabiedrisko attiecību plāna izstrāde DanlatGroup Latvia, Hotel “Cēsis”
2001.gada vasara prakse Rīgas Lutera draudze, INFO grupa (pienākumi: informatīvo materiālu sagatavošana, labdarības

akcijas   organizēšana un  koordinēšana)
2000.gada vasara prakse Latvijas Radio, Ziņu dienests (pienākumi:  informācijas vākšana, ziņu 
                                        veidošana, interviju sagatavošana)
2000.gada marts sabiedrisko attiecību plāna izstrāde Latvijas Dabas Fondam
1999.gada jūnijs prakse Lateko Banka, Mārketinga un reģionālās attīstības  pārvalde, 

   Pārdošanas un mārketinga nodaļa, Preses dienests  (pienākumi: tirgus izpēte)

PAPILDU IZGLĪTĪBA, KURSI:
2002.gada marts Business Plan Competition 2002 Seminar, American Chamber of  Commerce
1999.gada februāris Nordic Management Seminar 1999 Lithuania, AIESEC
1986.-1995.gads gleznošanas kursi

VALODAS:   latviešu – dzimtā,
                        angļu – ļoti labi,
                        krievu – sarunvaloda,
                        vācu, franču – ar vārdnīcas palīdzību.

CITAS PRASMES: autovadītāja apliecība (B kategorija)
datori (Word, Excel, Access, Power Point, Front Page, MS Project, Internets, Home Site, SPSS) 

SABIEDRISKĀ DARBĪBA: 
1998.-1999.gads AIESEC Vidzeme biedre
1998.-1999.gads Vidzemes Augstskolas English Club biedre

                              



CURRICULUM VITAE

ILZE GRĪNFELDE

1. Dzimšanas gads :1978

2. Tautība: Latviete

3. Izglītība:

Iestāde Zinātniskais grāds, Diploms:

2001 - 2003 Latvijas Universitāte, Maģistra grāds Sociālajās zinātnēs (Mg.soc.zin.)

1997 – 2001 Vidzemes Augstskola, Tūrisma organizācijas un vadības nodaļïa 2.līmeņa
augstākā profesionālā izglītība ((tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja augstākā
profesionālā kvalifikācija)

1.  Valodu prasmes:  

latviešu dzimtā
krievu tekoši
angïu tekoši 
spāņu viduvēçji
vācu viduvēji 

2. Citas prasmes:  MS Office: MS Word, MS Excel, MS DOS; SPSS, Dreamweaver, Linux

3.  Pašreizējā darbavieta: 

Vidzemes augstskola, lektore 

SIA “Aktīvā tūrisma centrs Eži”, Projektu vadītāja 

4. Specifiskā pieredze:

Valsts Laiks Mērķis

Spānija Jūnijs – Augusts, 2000 Leonardo da Vinci Prakse

Viesnīcu ķēde “Marina Balear”, viesu uzņemšanas servisa nodaļa

Zviedrija Janvāris – Maijs,1998 Vidusszviedrijas universitāte, Tālmācības kurss “Tourism perspective and
environment”;  mâcîbu brauciens 

Profesionālā pieredze

Laiks Vieta Uzņēmums Amats Piezīmes 

Kopā 2001.
gada
novembra

Valmiera Vidzemes
augstskola

Lektore Kursi : Tūrisma projektu vadība, Aktīvais
tūrisms un tā vadība, Lauku tūrisms,
Baltijas tūrisma produkts (angļu val.),
Latvijas uzņēmējdarbība. Ievads. (angļu
val.) 

Kopš
2004.gada
janvāra

Rīga SIA
”Lattelekom”,
ziņu portāls
”Apollo”

Reportiere Regulāras publikācijas sadaļā “Aktīvā
atpūta” 

2001.gada
septembris
– 2004.gada
janvâris

Rīga Latvijas kultūras
koledža

Lektore Kursi: Tūrisma maršrutu izstrāde, Ievads
Tūrisma uzņēmējdarbīîbā, Tūrisma projektu
menedžments, Tūrisma produkta veidošana

Kopš
2001.gada
janvāra 

Valmiera “Aktīîvā tūrisma
centrs Eži”, SIA

Projektu vadītāja Dažādu aktīvā tūrisma projektu
organizācija un vadība

6.Pieredze projektos:
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Laiks Projekts

2003- 2004 Līdzdalība asociācijas ”Lauku ceļotājs” projektā ”Kvalitāte lauku tūrismā
Eiropā – jauna pieeja attīstībai” (ES Leonardo Da Vinci programma)

2002 – 2003 Eksperts Cēsu domes projektāâ projekts
“Baltijas Apmeklētāju centri LAT” (ES PHARE)  

2002 “Velovasara Vidzemē”, vadītāja
2001 ”Velovasara Vidzemē”, asistente



CURRICULUM  VITAE
JĀNIS KALNAČS

L. Laicena iela 9-120
Valmiera, LV-4200
Pers. kods 090356-11356

IZGLĪTĪBA

2002.g.                        Mākslas doktora grāds par promocijas darbu “Mākslas dzīve nacistu okupētajā Latvijā 1941-1945”
2001.g. Baltijas kultūras mantojuma kursi Gotlandes universitātē 

(Zviedrijā)
1998.-2002. g    doktorantūras studijas Latvijas mākslas akadēmijā
1998.g. stažēšanās Lillehameres augstskolā (Norvēģijā)
1993.g. Latvijas mākslas akadēmija, mākslas maģistra grāds par grāmatu “… arī sapņu zīmētājs (Kārlis

Padegs)”
1974.- 1979.g. Latvijas valsts universitātes Latviešu valodas un literatūras fakultāte (Diplomdarbs “Groteska kā

pasaules izziņas un atspoguļošanas veids”)
1963. - 1974. g.         Rīgas 4. vidusskola.

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

2003.g.                         Vidzemes augstskola, asociētais profesors
2003.g.                         Vieslektors NHTV (Profesionālās izglītības universitātē) Bredā

 (Nīderlandē) 
2001.g.-2003.g. Vidzemes augstskola, docents
2001. g. Vieslektors  Heliā (Helsinku biznesa politehnikumā) Porvo  (Somija)
1999.g.,2001.g.,         Baltijas vasaras skola, pasniedzējs
2003.g.,2004.g 
1996.g.-2001.g. Vidzemes augstskola, lektors
No 1994.g.                  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Valmieras

rajona galvenais inspektors
1992.-1998.g.              Valmieras mākslas vidusskola, mākslas vēstures  pasniedzējs
1980.-1995.g. Valmieras bērnu mākslas skola, mākslas vēstures pasniedzējs
1979.-1994.g. Valmieras novadpētniecības muzejs, kultūras pieminekļu aizsardzības sektora vadītājs

Zinātniskā darbība
Zinātniskās intereses saistītas ar kultūras pieminekļu aizsardzību un izmantošanu tūrismā, kultūras tūrisma teoriju un praksi,
Latvijas kultūras un mākslas vēsturi (jo īpaši XX gadsimta 30. gadi un mākslinieks Kārlis Padegs, nacistiskās Vācijas un
Padomju Savienības okupācijas laiks, neordināras personības). 

Publikācijas 
Monogrāfijas
1993.g.                     “…arī sapņu zīmētājs (Kārlis Padegs)” 
2005.g.                    Tēlotājas mākslas dzīve nacistu okupētajā Latvijā. 1941.-1945.”

Citas nozīmīgākās zinātniskās un populārzinātniskās  publikācijas 

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

1997.g. “Kārļa Padega darbu katalogs” Sorosa fonds-Latvija (sastādītājs, ievada autors).
2001.g. Wall  and ceiling paintings in the churches of  Latvia.  Discoveries,  losses  and  conservation.  Grāmatā:

Conservation of Mural Paintings. National Heritage Board. (Zviedrija).
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. (Igaunija). 
2003.g. Piebalgas mākslas muzejs un tā kolekcijas liktenis. Krājumā Latvijas mākslas tuvplānos.

Some Aspects  of  Art  in  Latvia  during the  Nazi  Occupation  1941-1945.  The  Baltic  Countries  under
Occupation, Soviet and Nazi Rule. Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia.
23.  Stockholm. 

2005.g.                        Ceļvedis “Valmiera” (teksts). 

Akadēmiskie kursi 

1997.g.                        Kultūras vēsture un tūrisms, Vidzeme augstskola
1998.g.                        Ievads mākslas vēsturē, Vidzemes augstskola
2002.g.                 Ievads kultūras vēstures (Sociālo zinību skolotāju programmā), Vidzemes augstskola 
2003.g.                        Baltic Heritage and Tourism, Vidzemes augstskola
2004.g.                   Kultūras tūrisma vadība, Vidzemes augstskola (maģistrantūras programma). 
2005.g.                        Latvijas kultūras vēsture un tūrisms, Vidzemes augstskola 
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Piedalīšanās konferencēs un semināros

1991.g.     Kārlis Padegs. Trešie Matveja lasījumi. Rīgā.
K. Padegs Rietumeiropas mākslas kontekstā. Dzintaros.

1992.g.                  The  Outstanding  Outsider  of  Latvian  Art.(  Kārlis  Padegs).  Kanādas  universitāšu  mākslas
apvienības un Kanādas nacionālās apvienības kongresā Viktorijas universitātē. 

1997.g. Kārlis  Padegs  un  viņa  vieta  latviešu  20.-30.g.  mākslā.  Konference  “Nord-West”  Maskavā
(Krievijā).

1998.g. Wallpainting  –  discoveries  and  conservation  in  Latvija.  Experience  of  Valmiera  region.
“Sasaldētā olīve” starptautiskais sienu gleznojumu izpētes un konservācijas seminārs. Turku un
Ālandu salās (Somijā)

1999.g. Knuts Hamsuns un Kārlis  Padegs:  norvēģu rakstnieka  tēli  latviešu mākslinieka  interpretācijā
Konference “Mistērijas starp Hamsunu un Ibsenu” Paņevežā (Lietuvā). 
Wall and Ceiling paintings in the Churches of Latvia. Discoveries, Loses and Conservation.
Starptautiskais sienu gleznojumu izpētes un konservācijas seminārs Gotlandē un Uplandē
(Zviedrijā).
Some Aspects of the Art in Latvia during the period of Nazi Occupation. 3. Baltijas pētījumu
Eiropā konferencē “Baltijas valstis padomju un nacistu okupāciju laikā 1940 – 1991” Stokholmā.
(Zviedrijā)

2000.g. Mākslas salonu vieta un nozīme nacistiskās Vācijas okupētās Latvijas mākslas dzīvē (1941-
1945). Zinātniski – teorētiskā konference “Māksla Latvijā 1940-1999” Rīgā.
Ieskats tēlotājas mākslas dzīvē Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas   laikā (Daži Kurzemes
akcenti) Konference “Pirms 55 gadiem Kurzemē” Venstpilī.
Landscape as an Indicator of Art Life in Latvia During Period of Nazi Occupation. Starptautisks
Seminārs “Vieta un izvietojums II” (Place and Location) Kultūra un daba. Tallinā.

2001.g. Daži  tēlotājas  mākslas  dzīves  aspekti  nacistiskās  Vācijas  okupētajā  Latvijā.  1941.-1945.  II
pasaules latviešu zinātnieku kongress Rīgā.

2002.g.             Knut  Hamsun’s  literary  heroes  interpreted  by  Kārlis  Padegs.  10.Hamsuna  dienās  Hamarojā
(Norvēģijā).

1802.g.                Kauguru  zemnieku  nemieru  piemiņas  vietu  vēsturiskā  nozīme  un  saglabāšana.  Valmieras
novadpētniecības muzeja rīkotā zinātniski praktiskā konference “Kauguru zemnieku nemieriem
200”, Kocēnu pagastā.

2004.g.                Ziņojums  “Baltic  Studies  in  Vidzeme  University  College”  19.  Baltijas  studiju  konferencē
“Integrācijas un identitātes dinamika: Baltija Eiropā un pasaulē” Toronto. 
Kultūrvēsturiskie  objekti  kā nozīmīgs faktors  kultūras  tūrisma  attīstībā.   Konference  „Rajona
administrācijas kapacitātes celšana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā”. Burtniekos. 
Ģederta  Eliasa  ievadi  grāmatām  „Franču  jaunlaiku  glezniecība”  un  „Latvijas  PSR  Mākslas
akadēmijas 20 gadi” (Iespiests teksts un tā ietekme uz pasniedzēja likteni okupācijas varu maiņā).
12.Borisa Vipera piemiņas lasījumi „Māksla un politiskie konteksti” Rīgā. 

2005.g. Mākslas dzīve Kurzemes cietoksnī. Starptautiska zinātniska konference  "Otrā pasaules
kara beigas Kurzemē (1944.–1945.) – zināmais, aizmirstais, pētāmais."  Liepājā. 

Darbība organizācijās
No 1989. g.                Latvijas mākslinieku savienības biedrs

Pētniecības stipendija
2001.g. Latvijas kultūras fonda stipendija pētījumam “Latvijas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas 

okupācijas laikā 1941 –1945”.
Apbalvojumi

1997.g.                   Latvijas Mākslinieku savienības atzinība par K. Padega mākslas pētniecību un izstādi “Kārlis
Padegs – dendijs” Valsts mākslas muzejā.

2002.g.          “Gada valmierietis”
2003.g.                       Zosēnu pagasta “Goda cilvēks” .
2004.g.                 „Kultūras mantojuma Gada balva 2003” par Piebalgas mākslas muzeja  bijušās Piebalgas muzeja

vērtību izpētē un tā vēstures izzināšanā.



CURRICULUM VITAE
ANDRIS KLEPERS

UZVĀRDS: KLEPERS

Vārds: Andris 

Dzimšanas datums: 28.03.1978.

Izglītība: 2005-patlaban –Doktorantūras studijas Greiswaldes Universitātē Vācijā
2000–2002. – Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte – programma
“Vietu un Reģionu plānošana” – maģistra grāds. (Maģistra darbs: “Latvijas tūrisma teritoriālo
struktūru izpēte un perspektīvas”)
1996-2000. - Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte – Dabaszinātņu
bakalaura grāds ģeogrāfijā. (Bakalaura darbs: “Roņu salas tūrisma potenciāla novērtējums un tā
iespējamā izmantošana”)
1996-2000. - Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte – Pedagoģijas
diploms
1985 – 1996 – Smiltenes vidusskola

Papildus izglītība: 2002 augusts – Minsteres Universitātes prēmijas ieguvējs zinātnisko darbu konkursā
(zinātniskais darbs: “Latvijas tūrisma teritoriālo struktūru izpēte un perspektīvas”)
2002 “Apdzīvoto vietu transformācija” Turku universitātes vadītie tālmācības kursi
2001 “Reģionālā attīstība un politika: Eiropas Savienība un Baltijas jūras reģions” Turku
universitātes vadītie tālmācības kursi
2002 Efektīva klientu apkalpošana 
2001 Efektīva klientu apkalpošana
2000 Efektīva pārdošana
1995 Jugendforscht  vadītās Starptautiskas Jauniešu vides izglītības nometnes dalībnieks
Vallaisā (Šveice) 
1994 Starptautiskas Jauniešu vides izglītības nometnes dalībnieks  Seilī salā (Somija) 

Datoriemaņas: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Arc View, Internet, darbs ar datu bāzēm

Valodu zināšanas: Latviešu (dzimtā valoda), angļu (ļoti labi), vācu (ļoti labi), krievu (labi), somu

(pamatzināšanas).

Darba pieredze: 1996-2000: Intervētājs Centrālajā Statistikas pārvaldē
1996-2003: Gids un grupas vadītājs ceļojumu firmā SIA “Impro Ceļojumi” uz Eiropas reģiona
valstīm
2000-2004: Ienākošā tūrisma produktu un mārketinga menedžeris firmā SIA “Impro Ceļojumi”
2003.g.jūlijs-2003.g.oktobris: Life projekta vadītājs “Lielupes palieņu pļavu apsaimniekošanas
plāna izstrāde”
2003.g.rudens Vidzemes augstskolas kursa “Tūrisma grupu organizēšana un vadīšana”
vieslektors klātienes un tālmācības studentu grupām.
2004.g.pavasaris: LU Vēstures un Filosofijas fakultāte kursa “Tūrisma grupu organizēšana un
vadīšana” vieslektors 2.gadu gidu apmācības programmas ietvaros. 
2004.g.pavasaris Vidzemes augstskolas lektors kursā ”Tūrisma produkta veicināšana”,
“Tūrisma stratēģiskais mārketings”.

Sabiedriskās aktivitātes:
1994-1996: Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vadītājs
1997-2000: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Studentu padomes priekšsēdētājs
1997-2000: LU studentu pašpārvaldes sociālās nodaļas vadītājs
1998-2001: Latvijas Universitātes Senāta loceklis
2000-2004: Latvijas Ligzdojošo putnu atlanta koordinators Valkas raj.

Vaļasprieki: Putnu vērošana, fotogrāfēšana, ceļošana, sports (orientēšanās, piedzīvojumu sacīkstes).
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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 DAINA LĀRMANE
Adrese Siguldas 9, Valmiera, LV-4200

Tālrunis 8362255
E-pasts dainal@va.lv

Nacionalitāte latviete
Dzimšanas dati 22.06.2005.
DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) No 2001.gada marta 
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Vidzemes augstskola

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Docente svešvalodu katedrā
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Kursi Angļu valoda tūrisma nozarē, angļu valoda uzņēmējdarbībā, angļu valodā IT
nozarē, angļu valoda politoloģijas nozarē. Kursu sagatavošana un pasniegšana,
studentu konsultēšana

• Laiks (no – līdz) No 1999.gada augusta līdz 2002.gada augustam
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Vidzemes augstskola

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Tālmācības un tālākizglītības projektu vadītāja
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Tālmācība (nepilna laika studiju) nodaļas izveidošana un studiju uzsākšana, studiju
procesa organizēšana. Tālākizglītības kursu organizēšana un administrēšana, projektu
vadība

• Laiks (no – līdz) No 1993. gada septembra līdz 1999.gada jūnijam
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Madonas pilsētas ģimnāzija

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Angļu valodas skolotāja
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
Angļu valodas mācīšana 3. līdz 12.klasēs

• Laiks (no – līdz) No 1981. gada septembra līdz 1993.gada jūnijam
• Darba vietas nosaukums un adrese Valkas 1.vidusskola

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Angļu valodas skolotāja, direktora vietas izpildītāja

• Galvenās aktivitātes un atbildības Angļu valodas mācīšana 3. līdz 12.klasēs, skolas darba vadīšana
IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2005.g. janvāris - šobrīd
• izglītības organizācijas

nosaukums 
Ventspils augstskola, tulkošanas un terminoloģijas maģistrantūras programma

• Galvenie mācītie priekšmeti,
temati vai profesionālās spējas

Teksta analīze un tulkošana, tulkojumzinātnes vēsture, mūsdienu latviešu valoda un
terminoloģija, starpkultūru saskarsme

• Laiks (no – līdz) No 1976. gada septembra -1981.gada jūnijam
• izglītības organizācijas

nosaukums 
Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte

• Galvenie mācītie priekšmeti,
temati vai profesionālās spējas

Angļu valodas gramatika, fonētika, leksika, valodas vēsture, aizrobežu un latviešu
literatūra, tulkošanas metodika un prakse, pedagoģija, psiholoģija, angļu valodas
mācīšanas metodika

• Saņemtās kvalifikācijas
nosaukums

Filologs, pasniedzējs, tulks

DALĪBA PROFESIONĀLĀS

ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) No 1991.gada 
• Organizācijas nosaukums LATE ( Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija)

• Statuss organizācijā biedre



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

Angļu C2 Profesionāls
lietotājs

C2 Profesionāls
lietotājs

C2 Profesionāls
lietotājs

C2 Profesionāls
lietotājs

C1 Profesionāls
lietotājs

Franču
(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

SOCIĀLAS SPĒJAS UN KOMPETENCES Labas saskarsmes spējas, ilgstošā skolotāja, pasniedzēja darbā attīstītas
prasmes saprast audzēkņus un kolēģus.

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN

KOMPETENCES 
Vadītāja prasmes esmu ieguvusi vadot skolas kolektīvu ar 80 skolotājiem un
1000 skolēniem, Grupu un projektu vadīšanas iemaņas attīstītas izveidojot
tālmācības nodaļu Vidzemes augstskolā

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES  Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office 

RAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorijas autovadītāja apliecība
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C U R R I C U L U M  V I T A E

PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds KRISTĪNE LIEPIŅA
Personas kods 090878-12336

Adrese Meistaru iela 3-3, Ragana, LV - 2144
Tālrunis + 371 6 132 418

Fakss -
E-pasts kristine.unicef@undp.riga.lv; kristine.liepina@navigator.lv 

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2003.gada 1.jūnijs - patlaban
• Darba vietas nosaukums un

adrese
UNICEF Latvijas Nacionālā komiteja, ANO Nams, Pils iela 21, Rīga, LV - 1167

• Nodarbošanās vai amats Projektu un sabiedrisko attiecību asistente/ Communication and Advocacy Assistant; no
2004.gada augusta – 2005.gada oktobrim UNICEF LNK izpilddirektores vietas
izpildītāja

• Galvenās aktivitātes un
atbildības

- stratēģiska organizācijas vadība un darba plānošana
- interešu aizstāvības realizācija bērnu tiesību jomā saskaņā ar ANO Konvenciju par

bērna tiesībām;
- sadarbība ar masu medijiem un publicitātes nodrošināšana saskaņā ar UNICEF

izvirzītajiem mērķiem;
- komunikācijas nodrošināšana ar starptautiskām organizācijām, valsts institūcijām

un nevalstiskajām organizācijām saskaņā ar UNICEF izvirzītajām prioritātēm un
realizētajām aktivitātēm.

• Laiks (no – līdz) 2002.gads – patlaban
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV - 4200

• Nodarbošanās vai amats Komunikāciju un sabiedrisko attiecību nodaļas asistente
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
- kursu “Ievads sabiedriskajās attiecībās” un “Sabiedrisko attiecību teorijas”

docēšana;
- gada projektu vadība;
- citas aktivitātes saskaņā ar nodaļas darba plānu un mērķiem.

• Laiks (no – līdz) 2000.gads – 2003.gads
• Darba vietas nosaukums un

adrese
Nevalstisko organizāciju centrs, Lāčplēša iela 52/54-22, Rīga, LV - 1011

• Nodarbošanās vai amats Sabiedrisko attiecību speciāliste
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
- informatīvu materiālu, runu un rakstu rakstīšana par filantropiju un privātā sektora

lomu tajā;
- publicitātes un SA aktivitāšu nodrošināšana komunikatīvi informatīvajai kampaņai

par jauno likumdošanu nevalstiskajā sektorā;
- sadarbība ar masu medijiem, publicitātes veidošana par NVO centra aktivitātēm un

realizētajiem projektiem; 
- cilvēktiesību atbalsta tīkla projekta pārraudzība – cilvēku un finansu resursu vadība

un pārraudzība 10 reģionālos birojos Latvijā.
IZGLĪTĪBA 

• Laiks (no – līdz) 1996.gads – 2000.gads
• Izglītības organizācijas

nosaukums
Vidzemes augstskola

• Galvenie apgūtie kursi, temati
vai profesionālās spējas

- komunikācija un sabiedriskās attiecības;
- politikas zinātne.

• Akadēmiskais grāds un/vai
saņemtās kvalifikācijas

nosaukums

Sabiedrisko attiecību speciālists

KURSI UN KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA

• Laiks (no – līdz) 2005.gada 22.-26.maijs
• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

ANO Bērnu fonda (UNICEF) komunikācijas speciālistu kapacitātes celšanas seminārs
Kopenhāgenā, Dānijā

• Galvenie apgūtie kursi, temati
vai profesionālās spējas

- globālas kampaņas plānošana, pozicionēšana un īstenošana;
- komunikācija krīzes situācijā;
- audio – vizuālo materiālu sagatavošana.



• Stundu skaits (ja var norādīt) 40

• Laiks (no – līdz)
2000.gada oktobris

• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

Nevalstisko organizāciju centrs un Indiana University Center on Philantrophy

• Kursa docētāja vārds, uzvārds;
izglītība un/vai akadēmiskais vai

zinātniskais grāds

Lilya Wagner, Ed.D. The Indiana University Center on Philanthropy

• Galvenie apgūtie kursi, temati
vai profesionālās spējas

- līdzekļu piesaiste;
- filantropijas stratēģijas attīstība.

• Stundu skaits (ja var norādīt) 80
PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKĀS

KONFERENCĒS 
• Laiks 2001.gads

• Konferences rīkotājs,
konferences vieta

Højskolen Østersøen, Aabenraa, Dānija

• Konferences nosaukums vai
temats

The Minority Course 2001

• Referāta vai tēžu nosaukums Nevalstiskā sektora attīstība Latvijā un mazākumtautību vieta tajā

CITI PROFESIONĀLIE PROJEKTI

• Laiks (no – līdz) 1996 - pašlaik
• Organizācijas nosaukums un

adrese
Veselību veicinošo skolu projekts, Krimuldas vidusskola, Krimulda, LV - 2144

• Nodarbošanās vai amats Konsultante komunikāciju un sabiedrisko attiecību jautājumos

• Laiks (no – līdz) 2004.gada 13.-15.septembris
• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

ANO Bērnu fonda (UNICEF) komunikācijas speciālistu kapacitātes celšanas seminārs
Odesā, Ukrainā

• Galvenie apgūtie kursi, temati
vai profesionālās spējas

- problēmas globālās komunikācijas nodrošināšanā;
- interešu aizstāvība un komunikācijas un sabiedrisko attiecību aktivitātes.

• Stundu skaits (ja var norādīt) 24

• Laiks (no – līdz) 2004.gada 30. janvāris – 3.februāris
• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

ANO Bērnu fonda (UNICEF) komunikācijas speciālistu kapacitātes celšanas seminārs
Tunisā, Tunisijā

• Galvenie apgūtie kursi, temati
vai profesionālās spējas

- komunikācijas prioritāšu plānošana;
- viedokļu līderu izmantošana sabiedrisko attiecību darbā;
- mediju kalendāra plānošana;
- fotogrāfijas radošs pielietojums komunikācijas un sabiedrisko attiecību darbā;
- līdzekļu piesaiste un komunikācijas nodrošināšana krīzes apstākļos;
- jauno tehnoloģiju izmantošana komunikācijas un sabiedrisko attiecību darbā;
- sabiedrisko attiecību starpsektorāla plānošana un realizēšana.

• Stundu skaits (ja var norādīt) 40
• Laiks (no – līdz) 2003.gada 5. - 9. jūlijs

• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

ANO Bērnu fonda (UNICEF) seminārs par bērnam draudzīgas pilsētas globālo
iniciatīvu Florencē, Itālijā

• Galvenie apgūtie kursi, temati
vai profesionālās spējas

- bērnam draudzīgas pilsētas principi;
- starptautiskie un nacionālie bērnam draudzīgu pilsētu regulējošie dokumenti;
- bērnam draudzīgas pilsētas globālās iniciatīvas attīstības tendences.

• Stundu skaits (ja var norādīt) 24

• Laiks (no – līdz) 2001.gada oktobris
• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

Komunikāciju akadēmija

• Kursa docētāja vārds, uzvārds;
izglītība un/vai akadēmiskais vai

zinātniskais grāds

Richard Lining, Eiropas valdības lietu konsultants Briselē, Apvienotās Karalistes SA
institūta un Starptautiskās Asociācijas padomes loceklis.

• Galvenie apgūtie kursi, temati
vai profesionālās spējas

Godprātīga lobēšana un problēmjautājumu virzīšana

• Stundu skaits (ja var norādīt) 12
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• Galvenās aktivitātes un
atbildības

- konsultāciju sniegšana sabiedrisko attiecību, komunikācijas un interešu aizstāvības
jautājumos;

- ekspertīze veselību veicinošo skolu projektu sagatavošanā un realizācijā;
- vienaudžu izglītotāju apmācība komunikācijas jomā (kopumā novadīti vairāk kā 60

semināri vienaudžu izglītotājiem par dzīves prasmju pielietošanu, komunikāciju un
interešu aizstāvību utt.).

• Laiks (no – līdz) 2005. gads - šobrīd
• Organizācijas nosaukums un

adrese
SIA Triviums apmācība, Blaumaņa iela 11/13 – 11, Rīga, LV - 1011

• Nodarbošanās vai amats Pasniedzēja kursā „Sabiedriskās attiecības – integrēto komunikāciju sastāvdaļa”,

saskaņā ar

īstenojamajiem projektiem konsultante komunikāciju stratēģiju plānošanā
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
- apmācību programmas izstrāde;
- apmācību programmas vadība;
- izdales materiālu sagatavošana;
- komunikāciju stratēģijas plānošana.

• Laiks (no – līdz) 2004. gada 19.- 22. augusts
• Organizācijas nosaukums un

adrese
Latvijas Jaunatnes padome, Kalpaka bulv. 10-18, Rīga LV-1050

• Nodarbošanās vai amats Trenere apmācības seminārā Baltkrievijas jauniešu NVO „Interešu aizstāvība un

pilsoniskas sabiedrības veidošana”
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
- apmācību programmas izstrāde;
- apmācību programmas vadība;
- izdales materiālu sagatavošana.

• Laiks (no – līdz) 2003. gada 5.- 7. septembris
• Organizācijas nosaukums un

adrese
Latvijas Jaunatnes padome, Kalpaka bulv. 10-18, Rīga LV-1050

• Nodarbošanās vai amats Trenere apmācības seminārā jauniešu treneriem “Mācos, lai mācītu II”
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
- apmācību programmas izstrāde;
- apmācību programmas vadība;
- izdales materiālu sagatavošana.

• Laiks (no – līdz) 2003.gada 2. – 4.maijs
• Organizācijas nosaukums un

adrese
Latvijas Jaunatnes padome, Kalpaka bulv. 10-18, Rīga LV-1050

• Nodarbošanās vai amats Trenere apmācības seminārā jauniešu treneriem “Mācos, lai mācītu I”
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
- apmācību programmas izstrāde;
- apmācību programmas vadība;
- izdales materiālu sagatavošana.

• Laiks (no – līdz) 2002.gada maijs - decembris 
• Organizācijas nosaukums un

adrese
Veselību veicinošo skolu projekts, Krimuldas vidusskola, Krimulda, LV - 2144

• Nodarbošanās vai amats Rokasgrāmatas par dzīves prasmju izglītību vienaudžiem izveide un aprobēšana
• Galvenās aktivitātes un

atbildības
- metodisko materiālu par dzīves prasmēm izpēte un adaptēšana Latvijas situācijai;
- rokasgrāmatas par dzīves prasmju pielietošanu izveide;
- rokasgrāmatas aprobēšana (nodarbības vienaudžu izglītotājiem);
- materiāla pilnveide pēc aprobēšanas.

• Laiks (no – līdz) 2001.gada nogale – 2002.gads
• Organizācijas nosaukums un

adrese
Adell Saatchi & Saatchi, NVO centrs un LR Naturalizācijas pārvalde

• Nodarbošanās vai amats Mājas lapas un informatīvu materiālu izveide informatīvajai kampaņai ar mērķi kāpināt
naturalizācijas tempus

• Galvenās aktivitātes un
atbildības

- mājas lapas www.pilsoniba.lv koncepcijas izstrāde;
- mājas lapas www.pilsoniba.lv tekstu izstrāde;
- informatīvā materiāla “Nepilsoņa pase” koncepcijas izstrāde;
- informatīvā materiāla “Nepilsoņa pase” tekstu izstrāde.

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Iegūtas kursos vai karjeras laikā,
bet nav nepieciešams formāls

sertifikāts vai diploms 
DZIMTĀ VALODA Latviešu
CITAS VALODAS



ANGĻU

• lasīšanas spējas IZCILI

• rakstīšanas spējas LABI

• mutvārdu spējas LABI

KRIEVU

• lasīšanas spējas LABI

• rakstīšanas spējas PAMATA

• mutvārdu spējas LABI
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CURRICULUM VITAE

ANITA LUTERE

Vārds:                      Anita
Uzvārds:                    Lutere
Elektroniskais pasts:      anital@valm.lv
 Dzimšans datums:         1956. gada 13. februāris
Dzimšans vieta:           Lubāna, Madonas rajons
Patreizējā 
nodarbošanās:                 Lektore vācu valodā Vidzemes augstskolā,
                                 svešvalodu  skolotāja Valmieras Valsts ģimnāzijā,
                                 Valmieras rajona vācu valodas metodiskās
                                 apvienības vadītāja

Valodu prasme:         vācu valoda, krievu valoda, angļu valoda

Izglītība:
a) Pamatizglītība:

Mācību iestāde Mācību laiks Studiju nozare Kvalifikācija

Roberta  Boša  fonds
sadarbībā  ar  Eberharda  –
Karla  universitāti
Tībingenā  un  Leipcigas
universitātes  Herdera
institūtu

2002-2003 Starptautiskā vācu valodas
skolotāju  programma
multiplikatoriem  Austrum
– un Viduseiropā

Skolotāju  tālākizglītotājs  –
multiplikators 

Latvijas  Valsts
universitāte

1997-1999 Pedagoģijas  un
psiholoģijas fakultāte

Izglītības  zinātņu  maģistra
grāds

Latvijas Valsts
universitāte

1995-1996 Pedagoģijas  fakultāte-
angļu  valodas  skolotāja
profesionālās  pogrammas
kurss

Pamatskolas  angļu  valodas
skolotājs

Latvijas  Valsts
universitāte

1974-1979 Svešvalodu fakultāte- vācu
valodas  un  literatūras
specialitāte

Filologs, pasniedzējs,
tulks

 b) Papildus izglītība:
Kursu / semināru organizētājs Laiks Tēma

Vācijas  federālā skolu pārvalde 2004 Vācu valodas Diploma eksāmens/
No  projekta  līdz  eksāmena  mutiskajai
daļai/sacerējums

Gētes institūts Rīgā 2004 Teātris vācu valodas apmācībā
Vācijas federālā skolu pārvalde 2003 Vācu valodas diploma eksāmens skolās ar padziļinātu

vācu valodu/eksāmena mutiskā daļa
Gētes institūts Rīgā 2003 Pirmais  pēckontakta  seminārs  multiplikatoriem  no

Vidus- un Austrumeiropas
Latvijas vācu valodas skolotāju asociācija 2003 Jaunākie mācību līdzekļi vācu valodā/

valodu  portfelis  un  valodu  zināšanu  novērtējuma
līmeņi Eiropas kontekstā

Vācu ārzemju sabiedrība 2001 Hospitācija  Vācijā  un  Šveicē.  Skolu  sistēma,
literatūra, māksla un kultūra šajās valstīs. 

Vidzemes profesionālās izglītības centrs 2001 Ātrrakstīšana uz datora

Gētes institūts Rīgā 2000 Žurnālu, avīžu izmantošana stundās / Darbs ar žurnālu
“Juma”

Izglītības  un  zinātnes  ministrijas
pedagogu izglītības atbalsta centrs

1997 /1999 Lietišķā vācu valoda



Darba pieredze :
Darba devēja  nosaukums Darba  sākuma

gads
Darba  beigu
gads

Ieņemamais
amats

Vidzemes augstkola
Valmieras ģimnāzija

2004

1998
1983 1997

Lektore vācu valodā
Svešvalodu skolotāja,
Valmieras  rajona vācu valodas
metodiskās  apvienībaas
vadītāja

Akciju sabiedrība „Valmieras
stikla šķiedra“

1997 1998 Tulks, tulkotājs

Valmieras pārtikas rūpniecības
skola

1979 1983 Svešvalodu skolotāja,
mācību pārzine

Sabiedriskā darbība:
- uzstāšanā ar referātu 13. Starptautiskajā vācu valodas
    skolotāju konferencē Grācā / Austrijā 2005. gada  augustā
- semināra vadīšana Baltijas valstu vācu skolotāju konferencē 2004.oktobrī Viļņā / Lietuvā 
- strādāju pie profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas, mācos kursos Latvijā un ārzemēs.
- Esmu Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas biedre.
- Kopš 2002. gada strādāju Latvijas skolotāju talākizglītotāju - multiplikatoru grupā un vadu tālākizglītības

seminārus Latvijas novados.
- Esmu Valmieras rajona vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, organizēju un arī pati vadu

tālākizglītības seminārus, olimpiādes.
- Palīdzu rajona skolām veidot kontaktus ar ārzemēm, popularizēt vācu valodu citu svešvalodu vidū. 
- Strādāju kopā ar Drostes jauniešu apmaiņas centru Gīterslo rajonā Vācijā. Jau 4 gadus    Valmieras rajona

skolēniem ir iespēja 2 nedēļas  vasarā padziļināti apgūt  vācu valodu Gīterslo rajonā.
- Valmieras  ģimnāzijā  izveidojām vācu valodas   metodisko centru Vidzemē.  Sadarbojoties  ar   Gīterslo

rajonu, ir iekārtota bibliotēka un telpa semināriem. Nordreinas – Vestfālenes pavalsts, Valsts kanceleja,
Gīterslo rajons ir dāvinājuši grāmatas metodiskajam centram.

Datorprasme :  Microsoft Word, Microsoft  Excel, Internets.
Intereses:        Interesē politiskie procesi valstī, to attīstība. 

            Vācu valodā runājošo zemju kultūra, izmaiņas
            izglītības sistēmā, saimnieciskā dzīve.
            Saziņas sociālpsiholoģija. 
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C U R R I C U L U M   V I T A E
AIVARS MACKEVIČS

Personīgie dati:
Vârds un uzvârds: Aivars Mackevičs
Dzimšanas laiks un vieta: 25.05.68/Krâslava
E-adrese: mackevics@eiropa.lv 
Pilsonîba: latviešu

Skolas izglîtîba:

9/75 – 6/83 Skaistas pamatskola
9/83 – 6/86 Dagdas vidusskola

Profesionâlâ izglîtîba un darbs:

9/86 – 6/87 Studijas Latvijas Universitâtes Ìeogrâfijas fakultâtç 
7/87 – 7/89 PSRS Militârdienests/ Gaisa spçki
9/89 – 6/94 Studiju turpinâjums Ìeogrâfijas fakultâtç un Sporta katedrâ
4/92 – 9/92 Latvijas Televîzija

Menedþeris televîzijas programmai „Latgola“
Uzdevums: darba organizâcija un grâmatvedîba

10/92 – 11/93 KAAD stipendiâts vâcu valodas apgûðanai un ìeogrâfijas studijâm 
Bonnas universitâtç.

12/93 – 6/94 Studiju turpinâjums Latvijâ. Latvijas Universitâtes Ìeogrâfa un Sporta diploma iegûðana
7/94 – 9/95 Privātais bizness/ Autotirdzniecība
10/95-2001 Studijas Trīres universitātē (Vācija) ar diplomu iegūšanu

Pamatstudijas: tūrisma ģeogrāfija 
Papildstudijas:  - uzņēmuma saimnieciskā mācība arsmagumpunktu:

stratēģiskais menedžments - socioloģija 
8/95-11/2000 Darbs apsardzes firmā „HANSEN“ (Vācija)

Uzdevums: Militāro objektu apsardze un darba organizācija
9/96-5/2001 Izstāžu un gadatirgu apkalpošanas firmā „MOL“ (Vācija)

Uzdevums: Būvdarbu vadīšana firmām „VELUX“,
„VORWERK“, „KREATIV“ un citām

1998.2001 Tulka un pasniedzēja darbs Bādenes-Virtembergas zemes
lauksaimniecības ministrijā

12/98 - 3/99 Darba prakse pie ETI (Europäische Tourismus Institut GmbH)
Uzdevums: konsultācijas, pētījumi, referāti

1996;1998;2001;2003 Berlīnes tūrisma gadatirgus dalībnieks pārstāvot: studentu savienību FTM, Trīres
universitāti, laikrakstu „Dienas bizness“ un „E.R.T.I“

kopš 2002.... * SIA „Eiropas reģionālais tūrisma institūts“ direktors
* Laikraksta „Dienas bizness“ Tūrisma&Atpūta un Transports interneta ziņu 
kanāla veidotājs (www.db.lv)
* Vidzemes augstskolas vieslektors
* Biznesa augstskolas „Turîba“ lektors

Citas aktivitâtes:
Sports: brîvâ cîņa un rokas bumba
Brîvi pârvaldu: latgaļu (dzimtâ), valsts valodu, vâcu un krievu valodu
Hobijs Nr.1: interneta tehnoloìijas, ceļojumi
Politika: bezpartejisks



CURRICULUM VITAE
MUDĪTE MACULĒVIČA

Vārds: Mudīte
Uzvārds: Maculēviča
Personas kods: 020155-11356

Izglītība: 
Augstākā profesionālā izglītība – sociālo zinību skolotāja kvalifikācija

Rēzeknes augstskola, 2003. gada 17. jūnijs, diploms Nr. 001833.
Augstākā, Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijas kultūras un mākslas zinātņu fakultāte aktieru režisoru specialitāte,
dramatiskā teātra un kino aktiera kvalifikācija 
1978. gada 28.aprīlis, diploms Г – 1 Nº310685 reģ. Nr. – 2291

Akadēmiskie nosaukumi: 
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

RPIVA – maģistra diploms Nº000306, Rīga 1999. gada 14. augusts,   reģ.   Nr. 92
Nodarbošanās:

skolotāja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā no 1995. 
aktrise VD teātrī no1978. – 1995. gadam
docētāja RPIVA Cēsu nodaļā no 1995. gada retorikas specialitātē –2004.gada septembrim
lektore ViA  sociālo zin. skolotāju sagatavošanas programmā 2001. g.-2002.g-Ētika, soc. zinību mācību metodes
Vieslektore  ViA -  Tūrisma organizācija un vadība  specialitātē 2002.- Publiskā runa.
Vieslektore  LU – Vēstures un filozofijas katedrā 2004,2005 Publiskā runa.

Tālākizglītība: 
2000.g.VBO Profesionālās karjeras izvēles centra seminārs ”Kā vadīt nodarbības skolēniem karjeras attīstīšanas
jautājumos “ sertifikāts.

2001.gada Sorosa fonda Latvijas programmas “Pārmaiņas izglītībā” projekta “Cilvēks sabiedrībā” tālākizglītības
semināru cikls “Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai” 100 stundas.

2001. gada “Information Technologies (IT) in Professional Development of Teachers of Social Sciences”
certificate D - Nº016, Lithuanian education center.

2003.gada”Skolu atbalsta centra un projekta ATVĒRTĀ SKOLA seminārs   “Ķritiskās domāšanas prasmju
attīstīšana augstskolās”. 
2003.g.IAC programma “Diferenciācija”-pr. kods-A1-9014310081, IAC apliecība Nr.2004/2164

Publikācijas:
”Sociālās zinības-integrēta mācību programma 7.-9. kl.”Sorosa fonds-Latvija-A/S”Izglītība”,2002.

Organizatoriskā darbība:
1997. gada 7. – 10. aug, “Sieviete un Vīrietis dialogā” starptautiskā konference Valmierā - M. Lascen,  senior
advisor Nordic Council of Ministers
2001. gadā IZM un VJIC atzinības raksts par atbalstu 2. Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāla sagatavošanā
un norisē.
2003.VPģ 9.d klases uzvara Vidzemē laikraksta “Diena” konkursā ”Kas notiek?”{klases audzinātāja.}
2005. ESF projekts VNA Valmieras nodaļā –Mācīšanās prasmju daudzveidība un pilnveidošanas  iespējas darba
meklētājiem.
2005.Latvijas un ASV kopprojekts-Metodiskie ieteikumi skolotājam un materiāli nodarbībām par holokaustu –
mācību materiālu aprobēšana soc. zinību māc. stundās pamatskolā.
2004. , 2005. IMPRO- gidu mācību kursi –Publiskā runa.

Valodas:
latviešu –dzimtā    
angļu- sarunvalodas līm.      
krievu- pārvaldu pilnībā.
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CURRICULUM VITAE
BAIBA PĀVULE

Baiba Pāvule
Dzīv. Viršu ielā 13 – 19
Rīgā, LV – 1035
Tālr. 9114561

Izglītība
2005.g.- Latvijas Universitāte Moderno valodu fakultāte franču filoloģijas maģistrantūra.
2000.g. – 2004.g. Latvijas Kultūras akadēmija, specialitāte: Starpkultūru sakari Latvija - Francija; 

diploms – Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās.
1996.g. – 1999.g. Rīgas Franču licejs, vidējā izglītība.
1988.g. – 1996.g. Rīgas 93.vidusskola, pamatizglītība.

Darba pieredze
2004.g. - Vidzemes augstskola – franču valodas pasniedzēja (vieslektore).
2004.g. - Valmieras Valsts ģimnāzija – franču valodas skolotāja.
2002.g. rudens SIA ‘’Latsalta’’ – degustāciju vadītāja.
2001.g. septembris Eiropas kultūras mantojuma dienas Rīgā – koordinatore.
2001.g. aprīlis Starptautiskais zēnu koru festivāls – gide un tulks.
2000.g. decembris Eiropas kopīgā mantojuma dienas – koordinatore.
2000.g. – 2004.g SIA ‘’CRAFT’’ franču valodas pasniedzēja vakara kursos.
1999.g. – 2000.g. Varet ģimene Francijā – bērnu aukle.
1998.g. vasara SIA ‘’Lido’’ – viesmīle.

Valodas/ Datora iemaņas
• Latviešu – dzimtā; franču – perfekti; krievu un angļu – ļoti labi.
• Datorprogrammas – MS Windows, MS Office, Internet.

Papildizglītība

• 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.
• Rīgas Bērnu mākslas skola 1991. – 1994.gads.

Intereses
• Valodas
• Literatūra
• Francijas vēsture
• Aerobika



CURRICULUM VITAE
ILVA PUROMA

PERSONAS DATI:
Ilva Puroma

pers. kods. 010971-11350
dzim. 01.09.1971. (Valmiera)
dzīv. G. Apiņa 18 - 106, Valmiera, LV-4201
mob.tālr. 9405542

MĒRĶIS:
Vidzemes augstskolas vieslektore

IZGLĪTĪBA:
2001. – līdz šim laikam Latvijas Universitāte                    

Juridiskā fakultāte                                      tiesību zinātņu profesionālā programma
 

1998. - 1999. Latvijas Universitāte
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte        izglītības zinātņu maģistra grāds

1989.-1994. Latvijas Universitāte
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte      latviešu valoda un literatūra un audzināšanas
darba metodika

1978. - 1989.  Valmieras 5. vidusskola

DARBA PIEREDZE:
2005.g maijs - līdz
šim laikam

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Valmieras reģionālā nodaļa        valsts notāre

2002.g. līdz šim
laikam

Valmieras pilsētas bāriņtiesa               bāriņtiesas locekle

2003.g. oktobris
-novembris

Valmieras pilsētas bāriņtiesa              bāriņtiesas sekretāre

1996.g. – 2005.g Valmieras Pārgaujas ģimnāzija          latviešu valodas un literatūras skolotāja
1993.g – 1996.g Valmieras 5.vidusskola                      latviešu valodas un literatūras skolotāja

PAPILDUS IZGLĪTĪBA, KURSI:

2003. kursi “Interneta lietojuma iespējas"
2001. kursi „Lēmumu pieņemšana. Lietišķā runa. Vizuālais tēls un etiķete. Emocionālā inteliģence.”

DATORPRASMES:

Teicamas (lieto ikdienā)        MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Outlook Express, NAIS

VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda - dzimtā
Krievu valoda – ļoti labas
Angļu valoda –  labas
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CURRICULUM VITAE
MIHAILS  SIŅICINS

           Personas dati           
Personas kods               270253 – 11359

          Izglītība

          1971 - 1976        LVU Vēstures - filozofijas fakultāte

          1996            LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, profesionālā kvalifikācija “Vidusskolas  

ekonomikas skolotājs”

         1998                    LU maģistratūra 

Zinātniskais grāds

1999 pedagoģijas maģistrs

         Darba pieredze

No 2003  Vidzemes  augstskola,  lektors,  kursi  “Ievads  uzņēmējdarbībā”,  

”Mikrokekonomika”, “Makroekonomika”.

 No 2002              Latvijas Universitāte, lektors

 1997 – 2002         Valmieras Ģimnāzija, ekonomikas skolotājs.

 No 1989               Mazsalacas vidusskola – ekonomikas un sociālo zinību skolotājs

1980 – 1989          Mazsalacas vidusskola, direktors

No 1978               Mazsalacas vidusskola, vēstures un militārās mācības skolotājs

Ozolu 5. LPTV – vēstures skolotājs

         Publikācijas 

        Vairāku mācību grāmatu autors un līdzautors vēsturē, ekonomikā, sociālās zinībās, politikā  un tiesībās. 

Pēdējās publikācijas:

• M. Siņicins .Biznesa ekonomiskie pamati, ”Raka”, 2001.

• M. Siņicins   Politika un tiesības. 1. daļa. Eksperimentāla mācību grāmata, “Raka”,2003.

• G.Avotiņa, M. Siņicins. Gatavosimies olimpiādei biznesa ekonomiskajos pamatos,    “Raka”,2004.

Valodu prasmes 

                
         Krievu valoda – brīvi.
         Angļu valoda – viduvēji.



CURRICULUM VITAE
JURIS SMAĻINSKIS

1. Uzvārds: Smaļinskis
2. Vārds: Juris
3. Dzimšanas datums: 23.08.1972.
4. Tautība: Latvietis
5. Ģimenes stāvoklis: precējies
6. Izglītība: Augstākā, bioloģijas maģistrs

Mācību iestāde Latvijas Universitāte
Laika posms 08/1989. - 06/1995.
Mācību iestāde Rīgas 58. vidusskola
Laika posms 09/1986. - 06/1989.

7. Valodu zināšanas
Valoda Lasa Runā Raksta
Latviešu valoda Dzimtā valoda Dzimtā valoda Dzimtā valoda
Angļu valoda 4 3 1
Krievu valoda 5 5 4
Vācu valoda 4 2 1

8. Citas prasmes: IBM datori Microsoft un Open Ofiss programmatūra Windows operētājvidē 
 
9. Profesionālā pieredze:

Laika posms Darba vieta Amats
1994. – 2000.g. Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM),

Dabsaimniecības un valsts kadastru nodaļa
Vecākais referents

2000. – 2003.g. VARAM (vēlāk – Vides ministrija) Tūrisma nodaļa
(vēlāk – departaments)

Vecākais referents

2003. – 2004.g. Ekonomikas ministrijas Tūrisma departaments Vecākais referents
No 2004.g. Vidzemes augstskola Docents

10. Cita pieredze: 

− No 1995. g. kā tūristu gids esmu vadījis grupas un guvis ar tūrismu saistītiem jautājumiem pieredzi ap 30 Eiropas
valstīs;

− Lektora pieredze Latvijas Medicīnas akadēmijā, Starptautiskajā Biznesa augstskolā ‘’Turība’’ un Vidzemes augstskolā.

11. Publikācijas:

− Aptuveni 200 publikāciju, zinātnisku rakstu, bukletu, tūrisma karšu un grāmatas autors. Publikācijās analizētās tēmas –
vides un dabas aizsardzība, dabas un kultūras pieminekļi, aktīvais tūrisms, dabas, ekotūrisms, Latvijas tūrisma resursi
un infrastruktūra, tūrisma maršruti u.c.

− Grāmatas ‘’Latvijas ceļvedis’’ (izdevusi karšu izdevniecība ‘’Jāņa sēta’’, 2004. g.) līdzautors.

12. Līdzdalība šādos nozīmīgākajos projektos:

• Tūrisma autostāvvietu izveide uz valsts galvenajiem autoceļiem (Ekonomikas ministrija);
• Līvõd Rānda – kultūrvēsturisks ceļojums līvu zemē (PHARE projekts);
• ‘‘Baltijas krasts’’ (PHARE projekts);
• Zaļā sertifikāta  kritēriju  izstrāde,  ieviešana un kontrole tūrisma mītnēm lauku teritorijās  un mazpilsētās  (LIFE

projekts, Lauku ceļotājs);
• Vides nacionālās monitoringa programmas Rīcības plāns (Vides ministrija);
• Rīgas vietējo sugu dižkoki (Rīgas domes Vides departaments).
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CURRICULUM VITAE
ERNA SUHARŽEVSKA

Personas dati
Erna Suharževska, dzimusi 1954. gada 12. septembrī Rēzeknes rajonā
personas kods 120954 – 11425
dzīvo Loka ielā 3 – 41, Cēsīs, LV – 4101
tālrunis 4127321, mājās, 9141098,
              4123611, darbā

     Izglītība
1998. –2002. maģistrantūras studijas LLU,  pedagoģijas maģistra grāds.
1993. –1995. LU, Pedagoģijas fakultāte, pamatskolas vācu valodas skolotāja.
1972. –1977. LU, Filoloģijas fakultāte, filoloģe, krievu valodas un literatūras pasniedzēja.

     Darba pieredze
kopš 2003. gada vieslektore Vidzemes augstskolā; pasniedzu krievu valodu  
Tūrisma organizācijas un vadības nodaļā pilna laika studiju 1. kursā, 
nepilna laika studiju 1. kursā.

kopš 1990.gada krievu valodas (no 1994. gada arī vācu valodas)  skolotāja Cēsu 1. vidusskolā, 1996. gadā skola
pārdēvēta par Cēsu pilsētas ģimnāziju.

1988. – 1990. Cēsu 1. vidusskolas direktora vietniece mācību darbā.

1986. – 1988.   krievu valodas skolotāja, Cēsu 1. vidusskolā.

1984. –1986.  krievu valodas metodiķe Cēsu TIN metodiskajā kabinetā.

1977. –1984.  krievu valodas un literatūras skolotāja Cēsu 1. vidusskolā.

      Papildus izglītība, kursi
2004. Krievu valodas pasniegšanas metodika, tālākizglītības kursi, 12 stundas.
2004. Modernās metodes krievu valodas kā svešvalodas mācību procesā, metodiskais seminārs, 12 stundas.
1998. B kategorijas autovadītāja tiesības

      Valodu prasmes
 latviešu valoda – dzimtā

krievu valoda – brīvi 
vācu valoda – vidējā līmenī

        Autordarbi
publikācijas Cēsu rajona laikrakstā Druva

        Intereses
literatūra, ceļojumi



CURRICULUM VITAE
AGITA ŠĻARA

1.Vārds un uzvārds Agita Šļara
2.Dzimšanas datums, vieta 26.10.1972. Sigulda
3.Tautība latviete
4.Pilsonība Latvijas
5.Mājas adrese LV-2150 Sigulda, Strēlnieku iela 6, E mail: agita@va.lv
6.Darba adrese Vidzemes augstskola

Valmiera LV- 4200, Cēsu iela 4
7.Izglītība

Augstskola Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte
Studiju laiks 1999 - 2005
Iegūtais grāds vai diploms Dr. oec., Disertācijas tēma “Latvijas pašvaldību teritorijas

attīstības programmu kvalitātes izvērtēšanas sistēma”
Augstskola Latvijas Universitāte,  Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte
Studiju laiks 1995-1997
Iegūtais grāds vai diploms Msc ģeogrāfijā, darba tēma “Latvijas reģionālās attīstības

stratēģijas veidošanās”
Augstskola Latvijas Universitāte,  Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte
Studiju laiks 1991-1995
Iegūtais grāds vai diploms bakalaurs vides zinātnē, izstrādātais darbs “Latvijas ezeru

eitrofikācija un rekultivācija”
Vidusskola J.Videnieka Rīgas 77.vidusskola
Studiju laiks 1988-1991
Iegūtais grāds vai diploms vidējā izglītība

Papildizglītība ārzemēs
Augstskola Roskildes Universitāte
studiju laiks 2000. jūlijs- septembris
Socrates- Erasmus programmas
ietvaros

Literatūras studijas bibliotēkā un vietējo pašvaldību intervijas 

Augstskola Kalmāras Universitātes organizēts kurss Tempus programmas
ietvaros (Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un Zviedrija)

Studiju laiks 1996 septembris -decembris
Iegūtais grāds vai diploms  “Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība apkārt Baltijas jūras

reģiona valstīm”, sertifikāts, angļu val.
Augstskola Berlīnes Brīvā Universitāte
Studiju laiks 1995. marts -maijs
Iegūtais grāds vai diploms sertifikāts par nokārtotu kursu “Vides politika” angļu val.

8. Svešvalodu zināšanas
Valoda Lasīšana Runāšana Rakstīšana
latviešu dzimtā dzimtā dzimtā
krievu 4 3 3
angļu 5 4 4

9. Citas prasmes:
 darbs ar datoru (pamatā World, Excel, Power Point, Access, ArcView, SPSS)
 pieredze starptautiskā grupu darbā
 dokumentācijas sagatavošana
 autovadītāja apliecība (B kategorija) no 31/03/98

10. Patreizējā darba vieta:
Vidzemes augstskola, Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas docente, Vidzemes augstskolas akadēmiskā darba
prorektore

11. Pamat zināšanas:
• Eksperte un speciāliste reģionālās plānošanas un vietējo pašvaldību attīstības jomā, ietverot:
• darbu ar vietējām pašvaldībām, rajoniem un reģioniem; 
• iesaistīta darbā ar Latvijas integrēšanos Eiropas Savienībā;
• pieredze ar ES Phare Speciālo programmu Sagatavošanās darbam ar ES strukturālajiem fondiem;
• Pieredze Baltijas koordinācijas komitejas ekspertu grupā par reģionālo attīstību, Baltijas mazo projektu fonds

(Brisele);
• starptautisku semināru sagatavošana no sākuma līdz atskaites materiālam;
• informācijas un statistikas vākšana par reģionālo attīstību Latvijā;
• darbs pie likumdošanas reģionālās politikas jomā;
• pieredze ar Phare programmu un bilaterāliem fondiem;
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• pieredze ar reģionālās attīstības pieejām un programmām ES iekļaujot Dāniju, Zviedriju, Apvienoto Anglijas
karalisti, Īriju;

• pieredze vietējā līmeņa administratīvi teritoriālās reformas izpētē;
• atsevišķu lekciju vadīšana LLU Ekonomikas fakultātē, Latvijas Pašvaldību mācību centrā;
• pieredze strādājot valsts līmenī (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā), reģionālā līmenī un

vietējā līmenī
• pieredze vadīt privātu struktūru (SIA).

12. Darba pieredze:
laiks no (gads/mēnesis) līdz
(gads/mēnesis)

Oktobris, 1993
Marts, 1995

vieta Brīvības bulv. 37, Rīga
institūcija LR Augstākā tiesa, Civillietu kolēģija
amats tulks
īss izklāsts • dokumentu sagatavošana juridiskam biļetenam

• datu vākšana
• tehniskais darbs
• vietējo dokumentu tulkošana

laiks no (gads/mēnesis) līdz
(gads/mēnesis)

Septembris, 1994
Decembris, 1994

vieta Čaka 101, Rīga
institūcija Rīgas 6. vidusskola
amats ģeogrāfijas skolotāja
īss izklāsts • pasaules ekonomiskā ģeogrāfija

• Latvijas ģeogrāfija
• darba grupu organizēšana

laiks no (gads/mēnesis) līdz
(gads/mēnesis)

Augusts, 1995
Augusts , 1998

vieta Peldu 25, Rīga LV-1494
institūcija LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās attīstības

departaments
amats referente( no sākuma)

vecākā referente(vēlāk)
īss izklāsts • likumdošanas sagatavošana, 

• saskaņošana un atzinumu sniegšana;
• starptautisku projektu koordinācija;
•  darbs ar Eiropas Savienības integrēšanās procesiem;
• starptautisku semināru, atskaites materiālu sagatavošana, organizēšana;
• informācijas un statistikas savākšana, izvērtēšana par reģionālās attīstības

procesiem valstī;
• darbs ar brīvām speciālām ekonomiskām zonām utt.
• projektu dokumentācijas sagatavošana
• vietējo darba grupu tulkošana

laiks no (gads/mēnesis) līdz
(gads/mēnesis)

Septembris, 1998
Decembris, 1998

vieta Atbrīvotāju aleja 98, Rēzekne
institūcija Sabiedriska organizācija “Latgales attīstības padome”
amats neatkarīgais konsultants
īss izklāsts • dokumentu sagatavošana

• informācijas lapas sagatavošana
• sadarbība ar NVO centru
• mērķprogrammu sagatavošana reģionam

laiks no (gads/mēnesis) līdz
(gads/mēnesis)

Septembris, 1998
patlaban

vieta Matīsa 49- 2Ŗ, Rīga 1009
institūcija SIA “Reģionālie projekti”
amats Konsultante(1998.g. septembris - novembris)

Direktore (1998.g. decembris- 2003.g.dcembris)
īss izklāsts • attīstības programmu sagatavošanas koordinācija pašvaldībās

• vietējās administratīvi teritoriālās reformas izpēte
• teritorijas plānojumu izstrāde pagastiem, rajoniem, specifiskām teritorijām
• projektu pieteikumu sagatavošana,
• biznesa plānu izstrāde

laiks no (gads/mēnesis) līdz
(gads/mēnesis)

2001.g. septembris- patlaban

vieta Valmiera, Cēsu iela 4



institūcija Vidzemes augstskola, Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa
amats docente
īss izklāsts • kurss “Tūrisma plānošana”

• kurss “Tūrisma reģionālā politika”
• kurss “ Uzņēmuma stratēģija”
• kurss “Valsts pārvalde un pašvaldības”
• kurss “Tourism adminisssstration in the Baltic States”
• gada projektu un diplomdarbu vadīšana
• pētnieciskais darbs ar studentiem par tūrisma attīstību vietējās pašvaldībās

13. Citas aktivitātes:
 1988-1989 Latvijas kalnu skola, kalnu tūrisma instruktors
 1994 Tūrisma grupu vadītāju kursi, firmā "Relax-Tūre"
 1996 Bredfordas universitātes sagatavots kurss “Vides projektu vadība”, sertifikāts, angļu val.
 1996 dalība Bauthaus forumā “Ilgtspējīga reģionālā attīstība”
 1997 Valsts administrācijas skola, sertifikāts par kursu “Tirgus ekonomikas pamati”
 1997-1998 Latvijā- Dānijā, apmācību programma par Eiropas 
Savienību
 1998 gada oktobris, kurss “Pilsētu menedžments un plānošana”, pēc Holandes Mājokļu un pilsētu attīstības institūta,

sertifikāts
 1998. gada jūnijs,  Apmācības par vides projektu attīstības rokasgrāmatu,  pēc ES pārrobežu sadarbības programmas,

sertifikāts
 1998. gada aprīlis, Apmācību kurss par projektu vadību, komunikācijām, projektu mārketingu un projektu izvērtēšanu,

pēc Overijssel Province, sertifikāts
 1998. gada marts, Apmācību kurss par ES institūcijām, Strukturālajiem fondiem u.c.
 Darbs pie pētījuma “Vides un ilgtspējīgas attīstības projektu realizācijas kapacitātes novērtēšana Latvijā”
 “Būvniecības valsts nacionālās programmas” sadaļas izstrāde par plānošanu
 2003. gada augusts Somija, sertifikāts par dalību Eiropas reģionālo zinātņu asociācijas kongresā 2003
 2003.gada decembris, LU sertifikāts nr. 0291 programmā “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”
 2004. gada augusts Portugāle, apliecinājums par dalību Eiropas reģionālo zinātņu asociācijas kongresā 2004
 2004. gada 28.jūnijs- 4.jūlijs Horvātija, apliecinājums par dalību Eiropas reģionālās zinātņu asociācijas vasaras institūtā

(17th European Advanced Studies Institute in Regional Science Split)
 2004.  gada  jūnijs-novembris  vecākais  vietējais  eksperts  –  apmācību  vadīšana  ES  Phare  projektā  “Biznesa  vides

uzlabošana Latvijā”
 Līdzautore “Latvijas reģionu attīstība 2003”, VSIA “Reģionu attīstība, 2003 
 2004. gada septembris- patlaban profesionālās maģistra studiju programmas “Tūrisma stratēģiskā vadība” direktore
 2005. gada 1-10. jūlijs Polija,  apliecinājums par dalību Eiropas reģionālās zinātņu asociācijas vasaras institūtā (18th

European Advanced Studies Institute in Regional Science Lodz-Cracow)
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CURRICULUM VITAE
VISVALDIS VALTENBERGS
Apiņa 20-10 Valmiera, LV 4200

Tel. (+371) 9107386. 
E-pasts: visvaldis.valtenbergs@va.lv. 

IZGLĪTĪBA

Doktorantūras  studijas Latvijas  Universitātē  Sociālo  Zinātņu  fakultātes  politikas
zinātnes nodaļā. Apakšnozare: politikas teorija. Disertācijas tēma “No pārstāvnieciskās uz
elektronisko demokrātiju: publisko organizāciju analīze.”

Maģistra grāds politikas zinātnē
New School  University  For  Social  Research,  Graduate  School  of  Political  and  Social
Science, Ņujorka, ASV. Specializācija: politikas analīze, demokrātijas teorijas. 

Augstākā profesionālā izglītība politologa kvalifikācija
Vidzemes  augstskola,  Valmiera.  Kursa  darbs  “Politisko  partiju  valstiskās  finansēšanas
konsekvences.” Paralēlā specializācija - biznesa vadība, sabiedriskās attiecības.

Doktora
grāds 2006

2003

2001

STIPENDIJAS

Fulbraita stipendija 
ASV valsts departaments (stipendija atjaunota atkārtorti).

New School University Graduate Faculty stipendija
Akadēmiskās ekselences stipendija daļējas mācību maksas segšanai.

Jaunās Akadēmijas stipendija
Daļējas mācību maksas segšanai New School Univrsity, ASV.

2001-03

2001

2002

 
DARBA PIEREDZE

Vidzemes augstskola
Lektors  politoloģijas  nodaļā.  Kursi:  “Ievads  salīdzinošajā  politikā”,  “Elektroniskās
demokrātijas  izredzes,”  “Starptautiskā  migrācija  un  globalizācija”  latviešu  un  angļu
valodā.

2003

Pirmā banka, Merita Nordbanken
“Klients-banka” datorsistēmu administrators un klientu menedžeris. 

1998-2001 

SEMINĀRI, KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA

ASV Starptautiskā līderības viesu programma “ASV ārpolitikas izaicinājumi”  ASV
Valsts departamenta intensīvā apmācību programma par publiskā un privātā sektora lomu
ASV ārpolitikas  formulēšanā.  Mācību  vizītes,  semināri,  lekcijas  Vašingtonā,  Kanzasā,
Hjūstonā, Ņujorkā.  

2005. g. 
8-29.
oktobris. 

Starptautisko  attīstības  projektu  monitorings  un  novērtēšana.  Apmācību  seminārs
Kanādas  starptautiskās  attīstības  aģentūras  ODACE  programmas  ietvaros.  Vidzemes
augstskola. 

2005.g. 
8-9.aprīlis

Apmācību  moduļa  jauno  mediju  žurnālistikā  izstrādes  semināru  cikls   Nordplus
atbalstītās programmas “Mediju konverģence un žurnālistika: Ziemeļu-Baltijas-Krievijas
sadarbības attīstība jauno mediju žurnālisma studiju ietvaros” Darba grupas Kauņā, Tartu,
Tampere, Orhūsa, Rīgā.

Kanādas starptautiskā attīstības aģentūra (CIDA)
Stažēšanās York, Saint Mary’s, Carleton, universitātēs un CIDA par starptautisko attīstības
studiju saturu un ieviešanu Latvijas augstskolās.

2004.g.
oktobris-

2004.g.
24.aprīlis-
1.maijs

Pedagoģiskais seminārs
Seminārs Latvijas Universitātē par pedagoģiskajām metodēm. 
 

2004.g. 28.
janvāris.



PĒTĪJUMI, KONSULTANTA DARBS 

Ārpolitisko pētījumu centra pie LR Ārlietu ministrijas koncepcija izstrāde. Pētijumu
institūtu  taksonomijas  apskats,  juridisko  modeļu  analīze,  ieteikumu došana  finansu un
pētniecības vadībai, finansēšanas plāna izstrāde.  Konsultants. 

2005.g.
Janvāris-
aprīlis-

Phare  “Divpusējā  sociālā  dialoga  veicināšana  (LE01.03.01)” Labklājības  ministrija.
Labāko pieredžu apkopošana politikas dokumentam. Vietējais eksperts.

2004.g.
maijs-jūnijs

“Politikas  plānošanas  metodoloģija  un  vadlīnijas,”  LR  Valsts  kanceleja,  UNDP.
Metodoloģiskās bāzes izstrāde un literatūras saraksta veidošana. Konsultants.

2003.g.
novembris-
decembris

“Latvijas ziņojums un analīze par likumdevēju un politisko partiju tīmekļa lapām,”
Eiropas Institūts, Florence Itālija. Asociētais pētnieks. 

2003.g.
augusts-
oktobris

“Politisko  partiju  valstiskās  finansēšanas  konsekvences,”  Helsinku  universitāte,
Somija.  Izpētes  grants  no  Zviedru  Institūta.  Intervijas  ar  Somijas  politsko  partiju
organizāciju pārstāvjiem un ekspertiem. Pētnieks.

2001.g.
februāris-
maijs

“The Adaptation of EU Business Incentives in Vidzeme Region,” Vidzemes attīstības
aģentūra. Intervijas ar uzņēmējiem un reģionu attīstības aģentūru pārstāvijiem. Vietējais
eksperts.

2000.g.
vasara

 
SVARĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

Baerug, Richard  & Valtenbergs, Visvaldis (2003), "Country report: Latvia", in Trechsel A., R. Kies, F. Mendez,
and P. Schmitter, Evaluation of the Use of New Technologies in Order to Facilitate Democracy in Europe: E-
democratizing the Parliaments and Parties of Europe, forthcoming publication for STOA (Scientific and
Technological Option Assessment), European Parliament, Directorate-General for Research. (sagatavošanā).

Pabriks, A., Valtenbergs, V.(2004) “Latvia” in Dieter Nohlen ed. Elections in Europe. A Data Handbook Oxford:
Oxford University Press (sagatavošanā).

Valtenbergs, V. (2003) „Politisko partiju valstiskās finansēšanas konsekvences” Partiju finansēšana: Latvijas
pieredze pasaules kontekstā Rīga: Baltijas sociālo zinātņu institūts. 

KONFERENCES

“Joining EU: Miserable Present and Return to the Past,”
Civic Education Project studentu konference Budapešta, Ungārija.

2000. g.
15.maijs

“Political Party Financing in Latvia: Sources and Tendencies” Transformation of the
Baltic Sea Region, Tartu Igaunija.

1999. g. 
9.oktobris

SEMINĀRI 

Seminārs „Innovation Academy: Innovation, Competitiveness and 
Spatial  Development”  Interreg  IIIB   finansētā  projekta  „Innovation  Circle”  ietvaros.
Darba grupu vadītājs. Cēsis. 

2005. g. 14-
17.
septembris.

PROJEKTU VADĪBA, LĪDZEKĻU PIESAISTĪŠANA

“Pievienosim  vērtību  sociālajām  zinībām:  sabiedrības  integrācijas  veicināšana
sociālo  zinību  apgūšanas  procesā”  47,875.01  EUR.  Finansēts  no  ES  Phare  grantu
programmas  “Sabiedrības  integrācijas  veicināšana  Latvijā”  2002/000-590-01-01/1-48.
Projekta vadītājs, pieteikuma līdzautors. 

2004.g.
oktobris- 

“Informētības veicināšana par Eiropas integrāciju nelatviski runājošo iedzīvotāju,
čigānu un Latvijas aktīvo lauku iedzīvotāju vidū” 27,750 EUR. Finansēts no EK Phare
mazo  projektu  programmas  SPP  2003/004-922-010.Projekta  vadītājs,  pieteikuma
līdzautors.

2004. g.
maijs-
novembris

146



AKTIVITĀTES

Ārlietu  padome  pie LR Ārlietu ministra 
Padomnieks

2004.g.
septembris-

Projekts  “Atklāti  par  2005.  g.  pašvaldību  vēlēšanām,” Providus.  Priekšvēlēšanu
kampaņas monitoringa metodoloģijas izstrāde. Konsultatīvās darba grupas eksperts.

2004.g.
septembris -

Baltijas starptautiskā  vasaras skola
Projekta vadītājs, akadēmiskās darba grupas vadītājs. 

New School for Social Research, Graduate Faculty
Ņujorka, ASV. Organizēts neformāls klubs Eiropas politikas zinātnes studentiem. Kopīgi
publicēti raksti Grieķijas, Dānijas un Somijas nacionālajos laikrakstos.

1999-03

2002-03

PIEDERĪBA ORGANIZĀCIJĀM

Amerikas Politikas Zinātnes asociācija
American Poltical Science Association

2001 -

 
VALODAS

Angļu, Krievu, Lietuviešu (iesācējs).

PRASMES

MS Word, Excel, MS Access, PowerPoint, Outlook, SPSS, Adobe Photoshop, HTML, Web dizaina pamatiemaņas,
digitālā fotogrāfija. 

Ziņu, komentāru, analīzes rakstītprasme, stils, precizitāte.

Autovadītāja apliecība.  



CURRICULUM  VITAE
GENOVEFA  VIĻUMSONE

1. Personīgi dati
    

Vārds, uzvārds, ak. grāds GENOVEFA VIĻUMSONE, angļu filoloģijas maģistre
Darba vieta Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, 

LV 4200
Telefons +371 42 07225
Fakss +371 32 07229
E-pasts g_vilumsone@va.lv
Ieņemamais amats Svešvalodu katedras vadītāja, docente
Dzīves vieta Rīgas iela 3 - 4, Valmiera, LV 4200
Telefons +371 42 25054

2. Akadēmiskā izglītība

1964. gads Pabeigta Latvijas Valsts Universitātes Svešvalodu fakultāte, iegūta filologa un angļu
valodas skolotāja kvalifikācija

1999. gads Iegūts humanitāro zinātņu maģistra grāds angļu filoloģijā. Maģistra darba tēma
“Intensīvās un ekstensīvās lasīšanas metodes darbā ar augstskolu nevalodniecisko
specialitāšu  studentiem”.

3. Turpmākā izglītība, kursi, konferences

2004. okt,
2005. marts un
okt.   

Piedalīšanās kā ViA SPACE organizācijas koordinatorei ikgadējās konferencēs

2004. 2.- 5.05 Piedalīšanās kā ViA pārstāvei EURASHE 16. starptautiskajā konferencē Kiprā,
Nikozijā

2003. 
20.07 – 2.08 

Angļu valodas pasniedzēju kvalifikācijas  kursi Lielbritānijā, Bella Institūtā,
Saffron- Valdenā

2002.
 7.- 14.04

Nolasīts referāts Starptautiskajā 17. Oksfordas konferencē    
 “Svaigas vēsmas literatūras mācīšanā jauniešiem”.

2002. 16.-
18.08

Nolasīts referāts 3. Baltijas Starptautiskās Angļu valodas skolotāju
 asociācijas un LAVSA 10 gadu darbības starptautiskajā konferencē
 “Considering Challenges in ELT”

1998. - 2000. Kursi  Igaunijas, Latvijas un Lietuvas augstskolu svešvalodu pasniedzējiem
Lielbritānijas Padomes projekta ietvaros “ESPELL”,
6 klātienes sesijas, 168 stundas

2000. 31.martā Nolasīts referāts starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā “Svešvalodas
profesionālai un zinātniskai darbībai” par tēmu “Ekstensīvās lasīšanas stratēģija
darbā ar nevalodniecisko specialitāšu studentiem”. 

1994. - 2001. Lielbritānijas Padomes Profesionālās attīstības kursi  svešvalodu pasniegšanas
metodikā sadarbībā ar Latvijas Izglītības un Zinātnes Ministriju, 149 stundas

1999. sept. Kurss Bornholmas Pedagoģiskajā centrā ( Dānija) ” Mācību procesi un reģiona
pedagoģiskais centrs”, 40 stundas

1993. – 1999. Stažēšanās Dānijā, Kopenhāgenā skolotāju programmā, ASV, Ilinoisas štatā
Homestay programmā, IATEFL konferencē Lielbritānijā, Jorkā, semināri un
LAVSA konferences Latvijā

4. Darba pieredze

Kopš 1999. Vidzemes Augstskolas Svešvalodu katedras vadītāja
Kopš 1998. Vidzemes augstskolas Senāta locekle
1999.-2000. Vidzemes Augstskolas Senāta priekšsēdētāja vietniece
Kopš 1997. Vidzemes Augstskolas lektore, kopš 2001.g.  docente. Pasniedzu angļu valodu

Biznesa vadības, Tūrisma vadības un organizācijas un Informācijas tehnoloģiju
nodaļas 1. kursa studentiem

1996.-1997. Lielbritānijas Padomes Valmieras centra vadītāja. Sagatavoju centra atklāšanu,
organizēju ceļojošo bibliotēku un seminārus skolotājiem, nodarbības bērniem.

Kopš 1980. Valmieras rajona Angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Piedalos
rajona skolu akreditācijā, organizēju seminārus un nodarbības rajona angļu valodas
skolotājiem, gatavoju uzdevumus un organizēju rajona olimpiādes un publiskās runas
konkursus.

1964. -1971. Valmieras Viestura, vēlāk  Pārgaujas ģimnāzijas angļu valodas skolotāja
Kopš 1999. Pieredze konferenču tulka darbā un tulkotāja darbā ar profesionāliem tekstiem 

5. Publikācijas
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2002. Referāts starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Oksfordas 17. literatūras  konferencē
„Svaigas vēsmas literatūras mācīšanā jauniešiem” Tēma: Izaicinājums, izmantojot Dž.
Orvela grāmatu ‘Dzīvnieku ferma’  angļu valodas mācīšanā mūsdienās” , 
konferences materiāli,  2002.

2002. Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē “Ekstensīvās lasīšanas stratēģija darbā ar
nevalodniecisko specialitāšu studentiem”. Konferences zinātnisko rakstu krājums.
Rīga, 2002.

1999. Raksts “Autentisku tekstu izmantošana darbā ar Vidzemes augstskolas studentiem.”
“ELT Journal”  No. 3, 1999 .
( Izdod Lielbritānijas Padome un Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija Rīgā.

1998. Mācību līdzeklis angļu valodas mācīšanai iesācēju un vidējā līmenī “Galda spēles”.

6. Valodas

Latviešu, angļu, krievu valodas - pārvaldu brīvi.
Vācu valodā varu sazināties sarunu valodas līmenī.

7. Profesionālās organizācijas

Starptautiskās Angļu Valodas Kā Svešvalodas Skolotāju asociācijas ( IATEFL) biedre, Biznesa angļu valodas SIG biedre.
Latvijas Angļu Valodas Skolotāju asociācijas (LAVSA) biedre,
1995. - 2000. -  valdes locekle un Vidzemes novada koordinatore,

2005. gada 1.novembrī.                                                                                               



CURRICULUM VITAE
VALDIS VĪKSNA

PERSONAS DATI

Valdis Vīksna

Dzim. 15.04.1954. Rūjiena, Valmieras raj. LV-4240

Tālr. 4263751, 9423864

IZGLĪTĪBA

1979.g.  Rīgas Politehniskais  institūts,  radiotehnikas un sakaru fakultāte,  specialitāte  –  radioaparatūras  konstruēšana  un

ražošana

2002.g.  Latvijas  Universitāte,  fizikas  un  matemātikas  fakultāte,  profesionālās studiju  programmas –  vidusskolas

informātikas skolotājs

DARBA PIEREDZE

2004.g. – lektors Vidzemes Augstskola

1997.g. – 2004.g. datortehnikas inženieris Rūjienas Arodģimnāzija

1997.g. – automātikas atslēdznieks Rūjienas Piensaimnieku Biedrība

1994.g. – 1996.g. datortīkla administrators “Banka Baltija”

1992.g. – informātikas skolotājs Rūjienas vidusskolā

1992.g. –1994.g. galvenais enerģētiķis zivsaimniecībā “Rūja”

1986.g. –1992.g. atslēdznieks zvejnieku k/s “Padomju Zvejnieks”

1979.g. –1986.g. tehnologs, iecirkņa priekšnieks Rīgas Radio Rūpnīca

1979.g. –1979.g. konstruktors konstruktoru birojā “Orbīta”

1972.g. –1976.g. instruktors sporta biedrībā “Dinamo”

1968.g. –1971.g. elektriķis Valmieras PMK (vasarās)

VALODU ZINĀŠANAS

Krievu – laba sarunvaloda

Vācu – sarunvaloda

PRASMES

B kategorijas autovadītāja apliecība

C 5 elektrodrošības kategorija
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CURRICULUM VITAE
ANSIS ZUNDE

Ansis Zunde, 
dzimis 1948. gada 11. jūlijā Valkas raj. Trīkātas ciema (tagadējā Plāņu pagasta) «Jaunķiguļos»;
adrese: Kristapa ielā 12 – 51, Rīgā; 
tel.: 8817566,  7 612 086 (m) un 7 229 139 (d);
 e-pasts: azunde@lza.lv un ansis_zunde@va.lv 

Izgītība un darba gaitas:

1968. g. beidzu Rīgas Celtniecības tehnikumu, strādāju Saulkrastu 2. Ceļu būves rajonā par tehniķi normētāju;

no 1969. līdz 1974. gadam Latvijas valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļas students;

no 1974. līdz 1977.  gadam tās pašas fakultātes  Filozofijas vēstures  katedras aspirants;  aspirantūru beidzu ar  iesniegtu

disertāciju;

no 1977. gada oktobra strādāju Universitātē par laborantu un par filozofijas lektoru dažādās fakultātēs;

no 1980. gada izdevniecībā Avots tulkotājs un zinātniskais redaktors;

no 1985. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas (tagad LU) Filozofijas un socioloģijas institūtā; pētniecības projekta Mūsdienu

filozofija  un dzīves  tehnoloģijas  dalībnieks.  Līdztekus zinātniskam darbam no 1990.  līdz 1993.  gadam strādāju par

filozofijas redaktoru žurnālos  Grāmata un  Kentaurs XXI; kopš 1994. gada nodarbojos  arī  ar filozofiskās literatūras

izdošanu; no 1997. līdz 2004. gadam bezpeļņas sabiedriskā fonda Intelekts prezidents.

Valodu prasme: latviešu, krievu, angļu

Pedagoģiskā darba pieredze:

No 1977. līdz 1982. gadam filozofijas lekcijas dažādās LVU fakultātēs.

1994. g. speckurss LZA Filozofijas un socioloģijas institūta maģistratūrā.

No 1995. līdz 1997. gadam mācīju filozofiju Rīgas Centra Humanitārajā ģimnāzijā. 

No 2000. gada lekciju kursi Ievads filozofijā, Skolotāja loģikas un Saimniekošanas ētika Vidzemes Augstskolā, Valmierā. 

No 2003. gada lekciju kurss Diskursu teorijas un analīzes LU socioloģijas studentiem

Zinātniskais darbs:

meta-filozofijas,  filozofijas  un  para-filozofijas  attiecību  vēsture  un  tagadne;  Eiropas  ķermeņa  topoloģija  un  politiskā

estētika, Latvijas «politfilozofiskā vieta» Eiropā; diskursu teorijas un analīzes. Par šiem jautājumiem kopumā

publicēti vairāk  nekā  150  darbi,  tostarp  1  monogrāfija,  akadēmiski  raksti  (arī  solīdos  ārzemju  izdevumos),  populāri

apcerējumi, tulkojumi, komentāri, rediģētas filozofiskas grāmatas;

nolasīti 30 referāti starptautiskās konferencēs tiklab Latvijā, kā ārzemēs.



Apstiprināts ViA Senātā
2004.gada 27.oktobrī

lēmums  10./2.1.

VIDZEMES  AUGSTSKOLA
Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa

Pašnovērtējuma ziņojums

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmai

TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Studiju programmas direktore
I.Druva-Druvaskalne, Mg.geogr.

VALMIERA

2003./2004. AK. GADS
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SATURA RĀDĪTĀJS

1. Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas
mērķi un uzdevumi 

2. Studiju programmas saturs un organizācija
2.1.  Studiju piedāvājums
2.2 Studiju  programmas  atbilstība  augstāko  profesionālo

izglītību regulējošiem dokumentiem
2.3.  Studiju  programmas  izvērtējums  no  Latvijas  valsts,

Vidzemes reģiona un Vai interešu viedokļa 

2.4. Izmaiņas  studiju  programmā  pašnovērtējuma  periodā
2003/2004. studiju gadā
TOV studiju programmas saturā, studiju plānā.

2.5. Prakšu plānojums
2.6. Studiju  programmas  salīdzinājums  ar  citām  ES  valstu

līdzīgām programmām.
3. Studiju programmas praktiskā īstenošana
3.1 Studiju formas
3.2. Studiju darba plānojums 
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
4. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājums
5. Studentu  zināšanu  kontroles  formas  un  vērtēšanas

sistēma
5.1. Studentu zināšanu un prasmju vērtēšana
5.2. Gada projektu un diplomprojektu vērtēšana
6. Studenti
6.1. Studentu skaita izmaiņas, imatrikulācija, absolventi
6.2. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
7. Akadēmiskais personāls
7.1. Akadēmiskā personāla raksturojums
7.2. Akadēmiskā personāla un kursu novērtējums
7.3. Akadēmiskā personāla radošais  un zinātniski  pētnieciskais

darbs
8. Materiāli tehniskais nodrošinājums, finansēšanas avoti, 
9. Ārējie sakari
9.1. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
9.2.  Sadarbība ar darba devējiem, profesionālām organizācijām
10. Pašnovērtējuma ziņojuma kopsavilkums
11. Pielikumi



1.  TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN
UZDEVUMI

Vidzemes Augstskolas (Vai)Tūrisma organizācijas un vadības (TOV) studiju programma  ir
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (LR izglītības klasifikatora kods Ar.
4234517),  kura  tiek  realizēta  saskaņā  ar  1996.gada  3.jūnijā  izsniegto  LR  IZM  izsniegto  licenci.
2004.gada 28.jūlijā  LR IZM izsniedz  atkārtotu  licenci  (licences  nr.04031-10)  līdz  2008.gadam par
tiesībām īstenot 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu ”Tūrisma organizācija
un vadība” (4234517) tūrisma nozares uzņēmuma  vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 

 2001.gada 5.decembrī akreditācijas komisija to  akreditēja uz sešiem gadiem (akreditācijas
lapa Nr.011-411, 12.12.2001).  Beidzot  studijas  TOV studiju programmā, tiek piešķirts diploms par
2.līmeņa profesionālās  augstākās  izglītības  iegūšanu un  tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja
profesionālās kvalifikācijas (LR profesiju klasifikatora kods Nr.1229 08) iegūšanu.  

Sekmīgi pabeigtas Tūrisma organizācijas un vadības programmas studijas dod iespēju tālākai
izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs. (Izglītības un zinātnes ministrijas Rīkojums Nr.700 “Par tiesībām
turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības iegūšanas,” 05.02.1997.) 

TOV programma tiek realizēta gan pilna, gan nepilna laika studiju formās. 

Tūrisma organizācijas un vadības (TOV) studiju programmas mērķi un uzdevumi:
3. Gatavot  mūsdienīgi  izglītotus  tūrisma  nozares  speciālistus  profesionālai  darbībai  tūrisma

uzņēmumos,  kā  arī  darbam  valsts  iestādēs,  pašvaldībās,  kas  nodarbojas  ar  tūrisma  un  atpūtas
organizēšanu un attīstību;

4. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē
konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

Uzdevumi:
1. Dot studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par tūrismu kā tautsaimniecības nozari un tā

vietu valsts ekonomikā,  uzsvaru liekot uz  tūrisma vadību no tūrisma uzņēmuma viedokļa,
tūrisma produkta attīstību un mārketingu, tūrisma plānošanu un reģionālo attīstību.

2. Veidot  studentos  prasmes un iemaņas,  atbilstoši  izvirzītajiem mērķiem, izvēloties adekvātas
izglītības, vadības metodes un paņēmienus,  uzsvaru  liekot uz lietišķo zināšanu ieguvi, kas tiek
akcentēts ar kursa darbu, gada projektu, diplomdarbu, praktisko nodarbību un mācību prakšu
starpniecību. 

3. Veicināt studentus apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas – darbs
ar datoru, svešvalodu zināšanas, darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja
kritiski  domāt,  analizēt  problēmas,  uzņemties  atbildību,  saskarsmes  prasmes,  publiskās
uzstāšanās iemaņas u.c.

4. Sekmēt studentos motivāciju tālākizglītībai.
5. Veicināt  esošās  TOV  nodaļas  materiāli  tehniskās  bāzes  nepārtrauktu  paplašināšanu  un

uzlabošanu;
6. Veicināt TOV nodaļas akadēmiskā personāla papildināšanu ar pieredzējušiem tūrisma nozares

praktiķiem, mācībspēku piesaisti no citām ViA struktūrvienībām un citām augstskolām Latvijā
un ārvalstīs;

7. Veicināt regulāru mācībspēku kvalifikācijas celšanu;
8. Attīstīt sadarbību ar tūrisma uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskām

organizācijām.
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2. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA
2.1. Studiju piedāvājums
Studentam,  apgūstot  TOV studiju  programmu,  jāiegūst  160  kredītpunkti  (Kp).  Viens  kredītpunkts
atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam (12 kontakstundas) nedēļā vai 1 prakses
nedēļa. 

TOV studiju programma paredzēta pilna laika studējošajiem dienas nodaļā (mācību ilgums 4
gadi) un nepilna laika studējošajiem tālmācības studentiem (mācību ilgums -5 gadi).
2.2. Studiju programmas atbilstība augstāko profesionālo izglītību regulējošiem dokumentiem 

Studiju  programma izstrādāta  saskaņā  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 līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu,
kā arī uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartam (apstiprināts ar IZM rīkojumu Nr. 283,
2002.16.05.)  un  šai  profesijā  nodarbināto  tūrisma  nozares  uzņēmuma  vadītāja profesionālās
kvalifikācijas  (profesionālās  kvalifikācijas  kods  pēc  profesiju  klasifikatora  Nr.1229  08)  iegūšanu.
Izstrādājot studiju programmu, ievērota ViA Satversme un studijas regulējošie normatīvie akti. 

2.3.  Studiju  programmas  izvērtējums  no  Latvijas  valsts,  Vidzemes  reģiona  un  ViA  interešu
viedokļa 

Tūrisms ir kļuvis par vienu no vadošajām nozarēm pasaulē gan pēc ieņēmumiem, gan arī pēc
nodarbināto skaita pasaulē. 2003.gadā nodarbināto skaits sasniedza 214 miljonus  jeb katrs 12 cilvēks
tika  nodarbināts  tūrismā.  Savukārt  Eiropas  reģions  piesaista  ik  gadu ap  58  % no visiem pasaules
ceļotājiem.  Līdz  ar  Latvijas  iestāju  ES,  2004.gada  pirmo  astoņu  mēnešu  ceļotāju  statistika
palielinājusies  par  13  % salīdzinoši  ar  2003.gadu.  Tas  veicina  arī  pieprasījumu  pēc  kvalificētiem
darbiniekiem tūrisma nozarē.

Saskaņā  ar  Latvijas  ilgtspējīgas  attīstības  pamatnostādnēm (2002)  un  Latvijas  ilgtermiņa
ekonomisko  stratēģiju (2001),  tūrisms  ir  uzskatāms  par  vienu  no  Latvijas  attīstības  stratēģiskajām
iespējām un prioritātēm, tautsaimniecības orientāciju uz pakalpojumiem ar lielu pievienoto vērtību.

Izvērtējot  TOV  programmu  no  Vidzemes  reģiona  interešu  viedokļa,  tā  nodrošina  un  rada
iespēju apgūt zināšanas Vidzemes reģiona attīstībai atpūtas un tūrisma nozares jomā, jo kā noteikts
Ekonomikas  ministrijas  Tūrisma  attīstības  politikas  pamatnostādnēs galvenais  nosacījums  tūrisma
nozares pieaugumam Latvijā ir kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana. 2003. gada asociācijas “Lauku
ceļotājs” statistika parāda, ka 51% no visām lauku tūrisma mītnēm ir Vidzemes reģionā. Izglītoti un
kvalificēti  cilvēkresursi  ir  lauku tūrisma panākumu pamats,  kas  nenoliedzami  ir  attiecināms arī  uz
pilsētu tūrismu un citiem tūrisma veidiem.  Vidzemes reģiona Teritorijas attīstības programmā 2002.
gadā  kā  reģiona  vispārējais  attīstības  virziens  ir  noteikts  cilvēkresursu  attīstība  un  nodarbinātības
veicināšana, kura var tikt nodrošināta ar TOV programmas palīdzību.

2.4. Izmaiņas studiju programmā pašnovērtējuma periodā 2003/2004. studiju gadā
TOV studiju programmas saturā, studiju plānā.

Studiju programmas saturā:
2004.gada 28.aprīlī ViA Senāts ar lēmumu 4/4.3. apstiprināja Svešvalodu katedras priekšlikumu
precizēt angļu valodas kursa nosaukumu TOV programmā: “Angļu valoda tūrisma nozarē”.

Pēc  TOV nodaļas kopsapulces no 2004.gada 20.maija lēmuma 37./1.,  ViA Senāts 2004.gada 17.jūnijā
ar lēmumu 6/4.1.apstiprināja sekojošas izmaiņas TOV studiju programmā:

1. Samazināt  kredītpunktus  kursam  “Tūrismu  noteicošie  faktori”  no  4  kp  uz   2  kp  (A  daļa).
Pamatojums: kursā apskatītās tēmas pārklājas/sasaucas ar citu kursu tēmām.

2. Palielināt kredītpunktus kursam “Pētījumu metodoloģija” no 2 kp uz 4 kp, kā arī mainot šī kursa
nosaukumu uz  “Tūrisma statistika un  metodoloģija”(A daļa). Pamatojums : pasaules tūrisma
tendences arvien vairāk prasa māku interpretēt un analizēt, apstrādāt jaunāko tūrisma statistiku.

3. Ieviest  praksi viesmīlības servisā 2 kp, samazinot prakses uzņēmumā laiku līdz 18 kp.(A daļa).
Pamatojums: līdz šim tas bija iekļauts kursā “Viesmīlība”, tomēr redzot darba devēju vēlmes no
prakšu novērtējuma anketām (īpaši  no naktsmītņu sektora)- saņemt labāk sagatavotus studentus,



ierosinājums  šajā  jomā  sadarboties  ar  Valmieras  36.arodvidusskolas  pasniedzējiem,  veidojot  2
nedēļu 1.kursa studentu praktisku apmācību viesmīlības servisā.

4. Samazināt  kredītpunktus  kursam”  Valsts  pārvalde  un  pašvaldības”  no  4  kp  uz  2  kp
(specializācijas  bloka  ”Tūrisma  plānošana  valsts  un  pašvaldību  iestādēs”  ietvaros  B  daļa).
Pamatojums: kursa atsevišķas tēmas var apskatīt saīsināti, kas tūrisma uzņēmuma vadītājam nav tik
būtiskas.

5. Palielināt kredītpunktus kursam ”Lauku tūrisms” no 2 kp uz 4 kp. (specializācijas bloka ”Tūrisma
plānošana valsts un pašvaldību iestādēs” ietvaros B daļa).Pamatojums: pasaules tūrisma tendences,
liels potenciāls reģiona, kā arī Latvijas tūrisma attīstībā, dalība un izstrādāto metodisko līdzekļu
aprobācija, kas tiek izstrādāta  asociācijas “Lauku ceļotājs” projektā ” Kvalitātes kritēriju ieviešana
lauku tūrismā”.

Studiju plānā 
Tika veiktas izmaiņas studiju plānā 3.kursam 2004.gada februārī, sakarā ar docentes A.Šļaras
iesniegumu doktora disertācijas pabeigšanai: 2004.gada pavasara semestrī kursi dienas nodaļas
studentiem ”Uzņēmumu stratēģija” 4kp, “Tūrisma reģionālā politika”4 kp tika pārcelti uz 2004.gada
rudens semestri, tos aizvietojot ar kursiem “Pilsētu tūrisms”2 kp, “Tūrisma projektu vadība” 4 kp.
(skatīt pielikumus nr.2 un nr.3).

Studenti  veica  specializācijas  izvēli:  2003.gada  aprīlī  un  2004.gada  februārī  (6.semestrī)  3.kursa
studenti  veica  specializācijas  izvēli:  tūrisma  plānošana  valsts  vai  pašvaldību  iestādēs.
Specializācijas kursi notiek 4.kursā -7.semestrī.

Sakarā ar pilna laika studentu B daļas kursu izvēli,  kur divi kursi saņēma vienādu balsu skaitu un
studentu  vēlmi  attiecīgo  kredītpunktu  izvēles  ietvaros  klausīties  sekojošus  kursus,  pēc  2003.gada
18.jūnija TOV nodaļas sēdes lēmuma 26/4. kurss “Latvijas tūrisma ģeogrāfija”(TOV programmā 4
kp)  2003./2004.studiju gadā tika lasīts samazinātā apjomā  2 kp.

Studiju programmas saturs un struktūra.

kp %
Obligātie studiju kursi (A daļa) 126 78,9

Vispārizglītojošie kursi 22 13.8
Nozares teorētiskie pamatkursi 38 23.8
Prakse 26 16,3
Nozares profesionālās specializācijas kursi 20 12.5
Gada projekti un diplomprojekts 20 12,5

Izvēles kursi (B daļa) 28 17,5
Izvēles kursi specialitātē 20 12,5
Pārējie izvēles kursi specialitātē 8 5

Brīvās izvēles kursi (C daļa) 6 3,8
Kopā 160 100%
1.tabula.Tūrisma organizācijas un  vadības studiju programmas satura dalījums.

Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas satura dalījumu skatīt pielikumā nr.1.
Studiju programmas saturu veido kursi, kuru apjoms pārsvarā ir no 4 Kp. Katru studiju gadu veido 7-12
kursi, mācību prakse (pēc 1.,  2.,3.kursa), prakse uzņēmumā (pēc 1., 2.,3.kursa) un gada projekta
izstrāde (2.un 3.kursā). Studiju noslēgumā students izstrādā un aizstāv diplomdarbu.

2.5. Prakšu plānojums.
Prakses TOV programmā tiek realizētas 2 veidos, bet no 2005.gada 3 veidos:

• prakse uzņēmumā;
• mācību prakse (ekskursija)
• prakse viesmīlības servisā (no 2005.gada).
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TOV studiju programmas prakses plānojums uzņēmumā atšķiras no citu ViA studiju prakšu plānojuma,
jo tūrisma nozares specifika nosaka prakšu nepieciešamību vasaras sezonā, līdz ar to:
Pilna laika studentu prakses laiki:

• 1.kursa prakse uzņēmumā  notika no 17.05.-13.06 (4 nedēļas), aizstāvēšana 16.06.2004.
• 2. kursa students 4 nedēļu praksi, bet 3.kursa studenti veica 6 nedēļu praksi vasaras mēnešos

vienojoties ar prakses devēju, praksi aizstāvot 09.09.2004.
• Tā  kā  šajā  vasarā  TOV  nodaļai  nebija  iespēja  izmantot  Leonardo  da  Vinči  stipendijas,

pieņēmām Grieķijas uzņēmuma Sani Resort piedāvājumu, kā rezultātā 2004.gada vasarā  10
studenti izmantoja  praktizēties  3  mēnešus  Grieķijā. Jāatzīmē  tas,  ka  grieķu  puse  nebija
izpildījusi  līguma  nosacījumus  un  vairākos  gadījumos  studenti  bija  nepamierināti  ar
personāla attieksmi, garajām darba stundām, kā arī darba apstākļiem.

• Atzinīgi tika novērtēts TOV nodaļas un ārējo sakaru daļas speciālistes I.Putniņas izstrādātais
projekts  Leonardo  da  Vinci  prakses  stipendiju  iegūšanai  ”Ilgtspējīga  tūrisma  attīstības
perspektīvas ES kandidātvalstīs un dalībvalstīs” (2004.13.04.tika saņemts apstiprinājumu no
PIAP aģentūras par 58 800 EUR , kas ļaus 28 TOV nodaļas studentiem praktizēties ārvalstu
uzņēmumos 2005.gada vasarā, katrs saņemot 1800 EUR lielu stipendiju).

Nepilna laika studentu prakses iespējas salīdzinoši ir sarežģītāk organizēt, jo lielākā daļa studentu ir
strādājoši. Vairumā gadījumu nepilna laika studenti paši vienojas ar prakses devēju, attiecīgi par savu
prakses vietu paziņojot TOV nodaļai.

2.kursa studenti 3.un 4.sem. 8 nedēļas – praksi aizstāvēja 2003.gada decembrī.
3.kursa studenti 6.un 7.sem. 8 nedēļas – praksi aizstāvēja 2004.gada jūnijā.

• Studentu  prakses  uzņēmumā  ir  galvenais  veids,  kad  notiek  tieša  vai  netieša  sadarbība  ar
potenciālajiem darba devējiem. Tā kā tūrisma uzņēmumu skaits Vidzemē, kā arī visā Latvijā nav ļoti
liels, tad TOV studenti praktizējas dažādos tūrisma uzņēmumos vai arī ar tūrisma darbību saistītās
valsts un pašvaldību iestādēs Tā kā tūrisma uzņēmumi ir atšķirīgi, nav izstrādāti katram uzņēmumam
prakšu uzdevumi, ir kopējs vienots prakses nolikums

• TOV nodaļa neierobežo studenta vēlmi par prakses vietu izvēlēties jebkuru tūrisma uzņēmumu, nodaļa
palīdz  studentam atrast  kontaktus  ar  vēlamo  uzņēmumu (izmantojot  arī  TOV nodaļas  absolventu
atbalstu).

• Praksi  aizstāvot,  students  sagatavo  prakses  atskaiti,  kurai  pievienota  prakses  devēja  vērtējuma
anketa par studenta darbu. kā arī publiski uzstājas ar ziņojumu. Prakšu atskaites un darba vērtējumi
pieejami  TOV  nodaļā.  Par  praksi  students  saņem  vērtējumu  ieskaitīts  vai  neieskaitīts.  Prakses
novērtēšanā piedalās TOV nodaļas docētāji.

Mācību prakses (ekskursijas) tika organizētas 2003.gada rudens semestrī, gan 2004.gada pavasara
semestrī. Ekskursijām piešķirtie līdzekļi  -220 Ls uz vienu mācību praksi.

Pilna laika studenti: 
1.kurss (I.Ābols) –3 dienu pārgājiens gar Vidzemes jūras piekrasti.
2.kurss (J.Smaļinskis) -Igaunija
3.kurss (A.Klepers) -Igaunija
Nepilna laika studenti:  
1.kurss (I.Grīnfelde) –Vidzeme  
2.kurss (I.Druva-Druvaskalne)  -Latgale
3.kurss (J.Kalnačs)-Igaunija

2.6. Studiju programmas salīdzinājums ar ES valstu līdzīgām studiju programmām Salīdzinājumam
ir izvēlētas Linkolnšīras un Hambersaidas Universitāte (Lielbritānija)/ University of Lincolnshire and
Humberside/ un Nīderlandes Tūrisma un transporta institūts (Nīderlande, Breda)/Netherlands Institute
of Tourism and Transport Studies/.

Ar šīm augstskolām  ir noslēgti sadarbības līgumi SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros: 
• obligātie mācību kursi  : 

Abās ES augstskolās obligātie kursi ir atšķirīgi pēc to nosaukuma un satura. Salīdzinoši TOV
studijas  piedāvā  labu  abu  iepriekšminēto  augstskolu  obligāto  kursu  kombināciju.  Arī  kopējais
apgūstamo kursu skaits  ir samērā līdzīgs - 16 -18.



• studiju ilgums un nepieciešamo kredītpunktu skaits  :
 Bredā un ViA studijas ilgst 4 gadi, Linkolnšīrā  -3 gadi. Iegūstamo ECTS skaits  – 252 ECTS
(Bredā), 240 ECTS (ViA), 180 ECTS (Linkolnšīrā).
•      vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits:  

TOV programmā vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits nepārsniedz 6, savukārt Bredas augstskolā
kursu skaits var sasniegt 10.
•      tūrisma studiju īpatsvars studiju programmā:  

Vislielākais īpatsvars (80 %) ir Bredas augstskolā, ViA - tas ir 75 %.
Kopējā  iezīme-  paralēli  tūrisma  studijām,  ir  iespēja  studēt  izvēles  kursus  ne  tikai  specialitātē,  bet
atbilstoši savām interesēm. Svarīga studiju daļa ir svešvalodu apguve.
• individuālā pētniecība  :

TOV  programmā  liels  uzsvars  tiek  likts  uz  patstāvīgajiem  pētnieciskajiem  darbiem.  Gan
Linkolnšīras,  gan Bredas  augstskolās liela  apjoma individuālais  pētījums  ir  jāveic  tikai  vienu reizi
studiju beigu posmā.
• prakses:   
TOV 1.kursa studentiem prakses uzņēmumā (pēc izmaiņām) ilgums ir 4 nedēļas, 4.kursā -8.
Salīdzinājumam, Bredas augstskolā šāda iespēja ir paredzēta tikai trešajā studiju gadā, toties prakse
ilgst ilgāk nekā ViA – sākot no 9 – 16 nedēļām.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
3.1.Studiju formas

TOV programmas studiju plānā norādīto kursu apguve notiek lekcijās, semināros, diskusijās,
grupu darbos,  lietišķajās spēlēs,  praktiskajās nodarbībās. Liels  uzsvars studiju  procesā tiek likts  uz
studentu  patstāvīgo  un  pētniecisko  darbu:  literatūras  studijas,  referātu,  kursa  darbu,  gada  projektu
izstrāde gan individuāli, gan grupās. Kredītpunkta ietvaros studentam jāapgūst aptuveni 100 lappušu
tekstā (patstāvīgās literatūras studijas).

Lekciju un seminārnodarbību vai grupu nodarbību attiecība dienas nodaļas studentiem
lielākajā daļā kursu ir 50 %: 50 %, izņēmums ir svešvalodas, kur nodarbības notiek grupās līdz 20
studentiem (skatīt pielikumā nr. 7, 18.tabulu). 

Lekcijās tiek izmantoti gan kodoskops, gan videoprojektors, kā arī Internets  (lielākā daļa TOV
nodaļas docētāji lekcijas sagatavojuši Power Point prezentāciju veidā), gan TV un video, kā arī dažas
nodarbības tiek vadītas datorauditorijā un bibliotēkā. 

 Tūrisma nozares  kursos  kā  kursa  sastāvdaļa  vairākos  kursos  tiek  izstrādāts  kursa  projekts
(grupas  izstrādāts  pētījums).  Vairākos  kursos  tiek  rīkotas  vienas  dienas  ekskursijas  (praktiskajās
nodarbības).

Nepilna laika studijās klātienē nodarbības notiek vienreiz mēnesī 3 dienas. Galvenā klātienes
nodarbību  forma  ir  lekcija  (izņemot  svešvalodas,  kur  nodarbības  notiek  grupās),  jo  atvēlētais
kontaktstundu skaits  - uz 1 kp ir 5 akadēmiskās stundas, kas neļauj,  kā dienas nodaļā, plānot izvērstas
grupu vai praktiskās nodarbības. Vairāki pasniedzēji lekcijas ietvaros iekļauj diskusijas, kā arī nelielus
praktiskos darbus un kontroldarbus, kā arī vienas dienas ekskursijas uz tūrisma uzņēmumiem. Nepilna
laika pārējo laiku aizņem patstāvīgās studijas.

Saziņa starp mācībspēku un studentu iespējama ar elektroniskā pasta starpniecību, jo katram
studentam un pasniedzējam ir sava elektroniskā pasta adrese, kā arī tiekoties individuālās konsultācijās
ar  pasniedzēju.   Lielākā  daļa  docētāju  sagatavojuši  lekciju  materiālus  (elektroniski  pieejamas
prezentācijas Power Point, izdales materiālus). 

3.2. Studiju darba plānojums
Studiju darba plānojumu- grafiks 2003./2004.studiju gadā dienas nodaļai pa semestriem, saskaņojot ar
TOV  docētājiem  izstrādāja  TOV nodaļas  vadītāja.  Nodarbību  grafiks  ar  plānojumu  tiek  iesniegts
Studiju daļā, kur tālāk tiek saskaņotas auditorijas. 
Studiju darba plānojumu nepilna laika studijām pēc TOV nodaļas studiju plāna izstrādā tālmācības
nodaļas koordinatore.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā, gada projektu un diplomdarbu izstrāde.
 Gada projektus  un diplomdarbus  2003./2004.studiju gadā izstrādāja tikai  pilna laika  2.  un
3.kurss.
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TOV  nodaļa  rosina  studentus  izvēlēties  aktuālas,  praktiski  realizējamas  tēmas.
2003./2004.studiju gadā izstrādātās pētniecisko darbu tēmas skatīt pielikumā nr.5, 12.-14.tabula.

 Katram gada projektam un diplomprojektam ir darba vadītājs, kuru apstiprina TOV nodaļas
sapulcē.  TOV nodaļas  vadītājs  proporcionāli  katram pasniedzējam nozīmē  darba  recenzijas.  Gada
projektu  un  diplomprojektu  tēmas  un  darba  vadītājus  apstiprina  TOV  nodaļas  kopsapulcē.
2003./2004.studiju gadā tika izstrādāti un aizstāvēti 46 gada projekti un 21 diplomprojekts.

Gada projekti un diplomprojekti, kuru vērtējums ir augstāks par 7 ballēm, pieejami apskatei
ViA  bibliotēkā,  pārējie  atrodas  ViA  arhīvā.  Gada  projektu  tēmu  saraksti,  kā  arī  diplomprojektu
kopsavilkumiem pēc TOV nodaļas ieskatiem būtu jābūt ViA mājas lapā publiskai apskatei. Ir panākta
vienošanās  par  ViA  studentu  diplomdarbu  kopsavilkumu  ievietošanu  Eiropas  Reģionālā  tūrisma
institūta portālā www.eiropa.lv.

Docētāji iesaista studentus arī nozīmīgākos pētniecības darbos, piemēram, no 2004.gada aprīļa
līdz oktobrim TOV nodaļas 2.kursa studentes E.Ļaudupe un S.Vizma docētājas A.Šļaras vadībā
strādāja pie Virešu un Gaujienas pagasta tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes, kā arī nepilna laika
4.kursa studentes T.Grizāne un I.Bērziņa ar darbu”Latvijas muzeju darbības salīdzinājums reģiona
tūrisma attīstības ietvaros” ar kuru piedalījās Latvijas tūrisma studentu zinātnisko darbu konferencē
Liepājā 2004.gada maijā.

4. STUDIJU PROGRAMMAS KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS

Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas administrēšana
Visas  svarīgākās  TOV  studiju  programmas  sastāvdaļas  tiek  realizētas  saskaņā  ar  ViA

izstrādātajiem un Senāta apstiprinātajiem nolikumiem. TOV studiju programmas vadību organizē un
realizē  Tūrisma  organizācijas  un  vadības  nodaļa,  kurā  ietilpst  vēlētie  TOV  nodaļas  pasniedzēji,
programmas  īstenošanā  piedalās  arī  viespasniedzēji.  TOV  nodaļas  darbību  nosaka  TOV  nodaļas
nolikums.  Izmaiņas  TOV studiju  programmā,  kā  arī  studiju  plānā  var  ierosināt  gan  studenti,  gan
pasniedzēji, tās izskata TOV nodaļas sēdē (notiek ne retāk kā reizi mēnesī), bet to apstiprina Vidzemes
augstskolas Senāts. 

Informācijas aprite ar nepilna laika studentiem par aktuālo TOV nodaļā, galvenokārt,
notiek ar e-pasta starpniecību, kā arī reizi semestrī – tikšanās laikā ar TOV nodaļas vadītāju. 

Līdz  ar  jaunu  programmu  izveidošanu,  jāveic  TOV  nodaļas  administrēšanas  struktūras
izmaiņas.  Līdz  brīdim,  kad  TOV nodaļa  īstenoja  vienu  studiju  programmu,  TOV nodaļas  vadītājs
vienlaicīgi pildīja arī studiju programmas vadītāja jeb direktora pienākumus. Šobrīd, kad ir uzsākta
Tūrisma stratēģiskās vadības maģistratūras programma, nepieciešams šīs amatu atbildības sfēras dalīt.
No 2004.gada septembra  TOV nodaļā strādā laborants.

Studiju programmas attīstības plāns.
ViA Senāts ir apstiprinājis stratēģiskos attīstības virzienus TOV nodaļai, kas veicinās arī TOV studiju
programmas attīstību:
5. Piedāvāt principiāli atšķirīgu, praktiski ievirzītu augstāko izglītību tūrismā Latvijā, kas balstīta uz

zināšanām un prasmēm izmantot tūrisma resursus novadu attīstībā;
6. Attīstīt sadarbību ne tikai ar ārvalstu, bet arī ar Latvijas augstskolām.
7. Veidoties par konkurētspējīgu akadēmisko centru Baltijā.
8. Izveidot profesionālu tūrisma maģistratūras programmu( tas ir izdarīts un programmas realizācija

ir uzsākta 2004.gada rudenī).
(TOV attīstības mērķi un pasākumu plāns 2001. –2006.gadam)

TOV nodaļa katru gadu pārskata savus īstermiņa un ilgtermiņa plānus (skatīt pielikumā nr.12).

5. STUDENTU ZINĀŠANU KONTROLES FORMAS UN VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

5.1.Studentu zināšanu un prasmju vērtēšana
Zināšanu novērtēšanai tiek lietota desmit ballu sistēma (LR IZM noteikumi nr.208, 14.04.1998).

Katrā kursā ir izstrādāti savi vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus.
Katra kursa noslēgumā students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu/ieskaiti. 



TOV  programmā  nav  paredzētas  sesijas,  students  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 studenta darbiem katrā kursā (skatīt pielikumā nr. 8., 19. tabulu). Vērtēšanas sistēma ir
katra  kursa izvērstā kursa apraksta sastāvdaļa, kuru docētājs  studentam izsniedz pirmās nodarbības
laikā. Eksāmena vērtējums, kā arī gala vērtējums, kurš ierakstīts sekmju lapā, docētājam Studiju daļā
jānodod 3 nedēļas pēc eksāmena dienas. 

Studentu sekmju rezultāti tiek apkopoti un tiek analizēti TOV nodaļas kopsapulcēs.2004.gada
septembrī tika veikts pilna laika studentu sekmju izvērtējums par 2003./2004.studiju gadu. Kopumā
analizējot pilna laika studentu sekmes, tās vērtējamas kā labas. Pagājušajā studiju gadā tikai 6 studiju
kursos  studenti  izkrituši  eksāmenos.  Labākus  gala  vērtējumus  studenti  uzrādījuši  C  daļas  kursos.
Pilnīgs sekmju apkopojums pieejams  pie TOV nodaļas metodiķes.

5.2. Gada projektu un diplomprojektu vērtēšana
2003./2004.studiju gadā saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" Valsts pārbaudījumu (diplomdarbu) aizstāvēšanas
komisijā jau trešo gadu piedalījās 4 tūrisma nozares profesionāļi: M.Malcenieks (Vidzemes Vēstures
un  tūrisma  centra  vadītājs),  E.Orniņa  ("Lauku  ceļotājs"  izpilddirektore),  A.Mackevičs  (Eiropas
Reģionālais  tūrisma institūts),  D.Vinklere (Salacgrīvas TIC vadītāja,  LTICA vadītāja),  kuri  atzinīgi
vērtē TOV nodaļas studentu diplomdarbus, kā arī diplomdarbu aizstāvēšanas organizāciju. 

Diplomprojekta galīgo vērtējumu sastāda: komisijas vērtējums -50%, recenzenta vērtējums -30
%, darba vadītāja vērtējums -20%.Darbu tēmas skatīt pielikumā nr.3. 

Gada projekti arī ir publiski jāaizstāv, to vērtē darba vadītājs, recenzenti un komisija, vismaz 3
pasniedzēju sastāvā. Gada projektu vērtēšanai ir izstrādāta līdzīga vērtēšanas shēma kā diplomdarbam.

Lielākā daļa gada projektu 2003./2004.studiju gadā tika vērtēti kā labi un ļoti labi: 7 balles (32
% darbu), 8 balles (29 %).  Savukārt diplomdarbu vērtējumi bijuši vēl augstāki: 8 balles (33 % darbu),
9 balles (29 %).

6. STUDENTI 
6.1. Studentu  skaita izmaiņas 2003./2004.studiju gadā

Kurss Pilna laika studenti Nepilna laika studenti
1.kurss 33 86
2.kurss 31 54
3.kurss 27 28
4.kurss 28 29

119 197
2.tabula. Studējošo skaits  TOV nodaļā (uz 01.10.2004)

Studentu dzimumstruktūra pilna laika studijās ir: 80,7 % - sievietes, 19,3 % - vīriešu, nepilna
laika studijās – 79,7 % - sievietes, 20,3 % - vīriešu.

Imatrikulācija
2004.gada imatrikulēto dienas nodaļas studentu rezultāti

2004. gadā reflektantiem stājoties Tūrisma organizācijas un vadības nodaļā, tika ņemti vērā šādi
rezultāti: centralizētā eksāmena rezultāts angļu valodā (30%), centralizētā eksāmena rezultāts latviešu
valodā un literatūrā (20%), vidējā  atzīme atestātā (15%), vidējā atzīme algebrā,  ģeogrāfijā,  biznesa
ekonomiskajos pamatos un vēsturē (30%) un Latvijas Republikas skolēnu zinātnisko darbu konkursu
sasniegumi (1.-3. vieta) (5%).

Vidzemes augstskola bez konkursa par budžeta līdzekļiem Tūrisma organizācijas un vadības
programmā uzņem "Junior Achievement - Latvija" organizētā konkursa "2003.gada labākais skolēns
ekonomikā"  uzvarētāju.  Bez  konkursa  par  budžeta  līdzekļiem  uzņem  Latvijas  Republikas  un
starptautisko olimpiāžu 1. - 3.vietu ieguvējus sekojošās olimpiādēs: biznesa ekonomikas pamatu, vides
projektu un ģeogrāfijas.(pielikumā nr.9.,  22.tabulā -angļu valodas centralizētā eksāmena un atestāta
vidējo atzīmju rādītāji).

Uzsākot studijas nepilna laika studijās, nav jākārto iestājpārbaudījumi, ir dokumentu konkurss,
intervijas.  Studentu  ieskaitīšana  TOV programmā notiek,  pretendentiem iesniedzot  vidējo  izglītību
apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī noslēdzot studiju līgumu.
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Par TOV programmas popularitāti liecina arī noturīgais konkurss pilna laika studijās uz vienu
studiju vietu par budžeta līdzekļiem vidēji - 12 reflektanti uz vietu, 2004. gadā konkurss palielinājās līdz
21 reflektantam uz vienu vietu. (pielikums nr. 9., 21. tabula)

 2004.gadā pilna laika studijās  tika uzņemti 33 studenti: par budžeta līdzekļiem tika uzņemti 9
studenti, par maksu-24 studenti. Nepilna laika studijās –86 studenti.
 TOV pilna laika studijās ir viens no mazākajiem studentu atbirumiem gada laikā ViA: 4 līdz 10
studenti. 2003./2004.studiju  gadā  tika  eksmatrikulēti  10  studenti.  Nepilna  laika  studijās  2003.gada
rudens semestrī un 2004. gada pavasara semestrī kopā tika eksmatrikulēti 16 studenti. Studējošo skaita
būtiskas izmaiņas ViA TOV programmā pilna laika studijās tuvākajā nākotnē nav paredzētas.

Absolventi
2000.gadā - 19 studenti
2001.gadā – 24 studenti
2002.gadā – 18 studenti
2003.gadā – 20 studenti
2004.gadā – 24 studenti

 Ar  daudziem  TOV  programmas  absolventiem  saikne  saglabājas  kā  ar  potenciālajiem  prakšu  vietu
nodrošinātājiem.  2003.gada  oktobrī  notika  pirmais  TOV  nodaļas  studentu  salidojumus.  Absolventu
salidojuma laikā tika veikta absolventu anketēšana (anketēšanas rezultāti tika atspoguļoti 2002./2003.gada
TOV pašnovērtējuma ziņojumā).

6.2. Studentu līdzdalība studiju procesa veicināšanā
 
Par dažādām norisēm TOV nodaļā studenti tiek informēti informatīvajās sanāksmēs, kā arī ar e-

pasta  starpniecību.  Apgrūtina  Intranet  sistēmas  neesamība,  kā  arī  ievērojama  daļa  nepilna  laika
studentu neizmanto  ViA e-pastus.  TOV studentu dalība ViA valdē,  kā arī  citās ViA institūcijās ir
nepietiekoša. 

Savu artavu studiju procesa veicināšanā dod studenti, piedaloties  aptaujās par studiju kursu.
TOV nodaļas docētāji šīs aptaujas uzskata par nozīmīgu sava darba novērtējumu 2003./2004.studiju gadā
tika veikta anketēšana  par 15 kursiem pilna laika studijās un par 10 kursiem nepilna laika studijās.
Tomēr  jāsaka,  ka  atsevišķos  kursos  aptaujāto  studentu  skaits  sasniedzis  tikai  15-30  % no  kursu
apmeklējušo studentu skaita, kas neliecina par objektivitāti.  TOV nodaļa atzīst līdzšinējo anketēšanas
metodi par nepieņemamu (docētājs pēc eksāmena lūdz aizpildīt par sevi anketu, lūdzot studentu aizpildītās
anketas atstāt dežurantei) un ierosina Studiju daļai pievērst lielāku uzmanību tieši aptaujas organizēšanas
procesam. Akadēmiskā  personāla  novērtējuma  anketu  apkopojumu  skatīt  nodaļā  Akadēmiskais
personāls.

2004.gada pavasarī  tika veikta  nepilna laika studentu aptauja (aptauju veica un apkopoja
sabiedrisko attiecību nodaļa). Tika aptaujāti 40 % TOV nepilna laika studenti. Aptauja bija vērsta uz
nepilna laika studentu attieksmes izpēti gan par studiju organizācijas procesu, gan par studiju kvalitāti,
studentu informētību utml. Tā kā aptaujā tika iekļauti daudz jautājumi, tad aptaujas apkopojumu skatīt
pielikumā nr.10.

2003.gada  rudens  semestrī  tika  aptaujāti  2.kursa  24  studenti  par  pirmā  studiju  gada
novērtējumu. Lielākais vairums studentu kā pozitīvos  momentus pirmajā studiju gadā novērtējuši:
iespēju  apgūt  angļu  valodu  specialitātē,   praktiskās  nodarbības  Viesmīlības  kursā,  docētāju
atsaucīgumu,  aktuālo  informāciju  tūrisma  jomā  iekļaušanu  lekcijās,  lekciju  kvalitāti,  prezentāciju
pieejamību, labu bibliotēkas nodrošinājumu ar tūrisma literatūru, prakses uzņēmumā lietderību, dažādu
nodarbību  formu  izmantošana  (piemēram,  kursa  ietvaros  iepazīšanos  ar  tūrisma  uzņēmumiem),
patstāvīgo darbu lietderība. Kā negatīvās lietas studenti minējuši: likstas ar datorprogrammu maiņu,
novecojuši datori, par daudz teorijas kursos (īpaši ekonomikas pamatkursos, bez sasaistes ar tūrismu).
Aptaujā studenti izteica arī ierosinājumus: lekcijās iesaistīt vairāk profesionāļus, vēl vairāk praktisko
nodarbību.
Ņemot vērā studentu aptaujas rezultātus, liela daļa priekšlikumu tiek izmantoti,  lai uzlabotu studiju
programmas saturu, kā arī  studiju administrēšanas procesu.



7. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
7.1. Akadēmiskā personāla raksturojums.

TOV  programmas  ietvaros  2003./2004.studiju  gadā  strādāja  7  TOV  nodaļas  docētāji
pamatdarbā. Vienam docētājam ir doktora grāds (Dr.art) un sešiem maģistra grādi. Divi docētāji studē
doktorantūrā.  TOV  programmas  nozares  obligāto  kursu  vadīšanā  piesaistīti  pasniedzēji  -tūrisma
nozares profesionāļi, kā arī ViA Biznesa vadības - 4 docētāji (4 pamatdarbā), Informācijas tehnoloģiju
nodaļas  -1  docētāja  (pamatdarbā),  kā  arī  no  Svešvalodu  katedras  -  4  docētāji  (3  pamatdarbā).
(akadēmiskā personāla saraksts pielikumā nr.4., 11.tabulā).

No  TOV studiju  programmā iesaistītā  akadēmiskā  personāla  21  docētājiem,  12  docētāji  ir
pamatdarbā  strādājošie  (70,6%).  Studiju  programmā  iesaistītā  akadēmiskā  personāla  (21  docētāji)
attiecība pret pilna laika studējošo skaitu (118 studenti) gan arī nepilna laika studējošiem (121 studenti)
2003./2004.studiju gadā bija ir 1:6
 Kopumā TOV nodaļā 2003./2004.studiju gadā bija sekojošas štata vietas: 2 asociētie profesori,
2 docenti, 4 lektori. 2003./2004.studiju gadā  TOV nodaļā strādāja: 1 asociētais profesors,  2 docenti, 4
lektori. 

TOV studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla dzimumstruktūra un vecumstruktūra:
1. 51 % - sievietes, kuru vidējais vecums   40,8 gadi, 
2. 49 % -vīriešu, kuru vidējais vecums  38,4 gadi. 

Akadēmiskā  personāla  darbību  nosaka  TOV  nodaļas  nolikums,  darba  līgums.  Akadēmiskā
personāla darba samaksu reglamentē Atalgojuma nolikums.

7.2. Akadēmiskā personāla un kursu novērtējums (pēc studentu anketēšanas rezultātiem)
Salīdzinoši ar 2002./2003.studiju gadu, studentu anketēšana ir bijusi produktīvāka skaita ziņā,

tomēr ne kvalitātes ziņā.  2003./2004.studiju gadā tika veikta anketēšana   par 15 kursiem pilna laika
studijās un par 10 kursiem nepilna laika studijās. Tomēr  atsevišķos kursos aptaujāto studentu skaits
sasniedzis tikai  15-30 % no kursu apmeklējušo studentu skaita, kas neliecina par objektivitāti. Tādēļ
vēlreiz  jāpārdomā  aptaujas  organizēšanas  process,  lai  aptaujās  piedalītos  maksimāli  liels  studentu
skaits, tad arī vērtējums būtu objektīvāks.  Lielākā daļa šo aptaujāto kursu vērtēti vērtējuma skalā  no
5.8 līdz 5.1, kas vērtējams kā labi. Vērtējumu skala: 1-negatīvi, 2-vāji, 3-puslīdz, 4-viduvēji, 5-labi, 6-
ļoti  labi,  7-izcili  Arī docētāju darbu studenti  vērtējuši  kā labu un ļoti  labu (skatīt  pielikumā nr.  8,
20.tabula)

7.3. Akadēmiskā personāla radošais un zinātniski pētnieciskais darbs
Zinātniski  pētniecisko  darbu  veic  visi  Tūrisma organizācijas  un vadības  nodaļā  pamatdarbā

strādājošie mācībspēki, iesaistot arī studentus. 

TOV nodaļas pasniedzēju kvalifikācijas celšanu sekmē:
aktīva dalība zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī zinātniskās publikācijas: 

• pamatdarbā  esošie  docētāji  2003./2004.studiju  gadā   piedalījušies  katrs  vismaz  2
konferencēs, kurās ir publicēti arī zinātniskie raksti (skatīt pielikumu nr. 11, 23.tabulu)

• Promocijas  darbu  izstrāde:  ”Latvijas  reģionālās  attīstības  stratēģijas  veidošana”  Latvijas
Lauksaimniecības  universitātē  (A.Šļara),  “Lauku  tūrisms  kā  līdzeklis  lauku  teritoriju
ilgtspējīgai attīstībai” Latvijas Universitātē  (I.Druva-Druvaskalne).

  sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Latvijas augstskolām:
• Biznesa augstskola" Turība" (visu gadu)
• Liepājas Pedagoģijas akadēmija (K.Barona programma)

docētāju līdzdarbošanās dažādu projektu izstrādēs: 
• 2004.gada  aprīlis-  oktobris   projekts  "Gaujienas  un  Virešu  pagasta  tūrisma  stratēģijas

izstrāde (A.Šļara un TUR studenti).
• 2002.gada  novembris-2004.gada  novembris  VIA  TOV  nodaļa  kā  projekta  partneris

asociācijas "Lauku ceļotājs" PHARE projektā" Kvalitātes kritēriju ieviešana lauku tūrismā"
(I.Grīnfelde, A.Šļara).

Lielākā daļa docētāju ir iesaistīti  dažādu iestāžu zinātniski pētnieciskajās un projektu darba grupās,
piemēram, izstrādā reģionālos un lokālos tūrisma attīstības plānus un projektus (A.Šļara), piesaistīti
dažādu projektu izstrādē,  aktīvā tūrisma maršrutu izstrādē (I.Grīnfelde),  kultūrvēstures un tūrisma
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attīstības pētniecībā (J.Kalnačs), lauku tūrisma un vides problēmu aktualizēšana, iesaistīšanās tūrisma
ceļvežu  izveidē  (J.Smaļinskis),  darbojas  starptautiskajās  tūrisma  izstādēs  ITB  Messe  Berline (08-
12.03.2004) Latvijas stendā (kā “Impro Ceļojumi” pārstāvis), izstādē TOUREST Tallina Latvijas stendā
28.02.-01.03.2004 (A.Klepers), ko nosaka viņu profesionālā darbība. 
citu zināšanu kvalifikācijas celšanā un apguvē:

• dalība  dažādos  semināros,  arī  ārvalstīs  -  kopumā TOV docētāji  2003./2004.studiju  gadā
piedalījušies 24 semināros

stažējušies ārvalstīs:
1. J.Kalnačs  2003.gada decembrī Socrates/Erasmus mobilitāte (Bredas universitātē Nīderlandē) 
2. I.Grīnfelde 2003.gada septembrī Socrates/Erasmus mobilitāte (Helia Polytechnic, Porvo Somija), 
3. I.Grīnfelde 2004.gada aprīlī Socrates/Erasmus mobilitāte ( Laurea Polytechnic, Jarvenpa, Somija)
4. A.Šļara 2004.gada jūnijā –jūlijā dalība 17. Eiropas reģionālo zinātņu asociācijas organizētajā

vasaras institūtā (Advanced Studies) Splitā, Horvātijā. 
5. M.Siņicins 2003. septembrī ASV ekonomiskās izglītības Nacionālās Padomes  seminārā par

mācību līdzekļu izstrādi Bukarestē, Rumānijā.
iesaistījušies metodisko materiālu izstrādē (kompendiju un tālmācības materiālu izveide). 

lielākajai daļai docētāju ir izstrādāti mācību materiāli gan kompendiju veidā, gan izdales vai
elektronisko līdzekļu veidā.
kursu un semināru vadīšana, sadarbība ar skolām:
1. Ievadlekcijas tūrismā Valmieras rajona uzņēmējiem PIC 2003.gada novembris (I.Ābols)
2. Kurss viesmīlībā Cēsu rajona policistiem 2004.gada marts-aprīlis (J.Balodis)
3. Seminārs Siguldas tūrisma uzņēmējiem, 2004.gada aprīlis (A.Šļara, I.Grīnfelde)
4. Ekonomikas skolotāju tālākizglītības kursu vadīšana 2004. gada  jūlijā (M.Siņicins) 
5. Nodarbību vadīšana Junior Achievement Latvia organizētajos kursos ekonomikas skolotājiem.

2003. gada novembris – 2004. gada aprīlis (M.Siņicins)
6. Valmieras rajona un Latvijas olimpiādes ekonomikā organizēšana 2004. gada februārī – martā.

(M.Siņicins)
7. Skolēnu pētniecisko darbu lasījumu organizēšana ekonomikā Valmieras rajonā un republikā 2004.

gada martā - aprīlī.(M.Siņicins).
8. ASV ekonomiskās izglītības Nacionālās Padomes semināra organizēšanā Rīgā. Piedalījās 56

pārstāvji no 13 valstīm. 2004.g. 24. – 31. marts (M.Siņicins)
9. ASV ekonomiskās izglītības Nacionālās Padomes semināra – pieredzes apmaiņas semināra

organizēšanu 24 ASV ekonomikas skolotājiem. 2004. g. 27. aprīlis – 1. maijs (M.Siņicins)
10. Valmieras rajona padomes Norvēģu dienu ietvaros Tūrisma semināra organizēšana Vidzemes

augstskolā 2003. oktobrī.(I.Druva-Druvaskalne)
publikācijas (grāmatas, brošūras, periodika):
1. J.Kalnačs ir nodaļas autors grāmatai: “Piebalgas mākslas muzejs un tā kolekcijas liktenis. Krājumā

“Latvijas mākslas tuvplānos.” Neputns, 2003. 128.-135.lpp”.  5 atsevišķu rakstu autors periodikā un
9 rakstu autors portālā “Apollo”.

2. M.Siņicins  ir  līdzautors  eksperimentālai  mācību  grāmatai  "Politika  un  tiesības",   uzdevumu
krājumam ”Gatavosimies olimpiādei biznesa ekonomiskajos pamatos. Uzdevumu krājums 10. - 12.
klasei”,  autors mācību grāmatai “Biznesa ekonomiskie pamati. mācību grāmata 10. – 12. klasei.”

3. A.Šļara ir līdzautore grāmatai ”Regions Development in Latvia”. SNLLC “Regional Development”,
Riga, 2003 (76 pages A4)

4. J.Smaļinskis ir līdzautors tūrisma ceļvedim ‘’Latvijas ceļvedis’’ (izdevniecība ‘’Jāņa sēta’)’,
pētījumam ‘’Lauku tūrisma ilgtspējīga attīstība Latvijā’’, teksta un foto autors bukletam ‘’Aktīvā
atpūta Latvijā’’ un bukletam ‘’Lauku labumi’’ (izdevusi LLTA ‘’Lauku ceļotājs’’).

5. dalība VIA struktūrās:
• ViA Senātā 2003./2004.studiju gadā TOV nodaļu pārstāvēja 2 docētāji: I.Ābols (Studiju un

zinātņu komisijas priekšsēdētājs), J.Kalnačs (Finanšu un budžeta komisijas loceklis). 
• A.Šļara 2003./2004.studiju gadā pārstāvēja TOV nodaļu stipendiju un kredītu piešķiršanas

komisijā. 
• J.Kalnačs 2003./2004.gadā darbojās kā Socrates/Erasmus TOV nodaļas koordinators.



8. MATERIĀLI TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS, FINANSĒŠANAS AVOTI 
ViA ir  neliela augstskola,  tāpēc netiek atsevišķi  katrai  studiju  programmai izdalīti  materiāli

tehniskā bāze un finansu līdzekļi ViA materiāli tehniskā bāze un finansu resursi plašāk ir aprakstīti
augstskolas pašnovērtējuma ziņojumā.

Studiju programmas finansējums galvenokārt  tiek realizēts  par valsts  budžeta,  kā arī   pašas
augstskolas ieņēmumiem (studiju maksa u.c.). Studiju maksu apstiprina ViA senāts.
Studiju nodaļa Budžeta studenti Dotācija (Ls) gadā

uz 1 budžeta
studentu

Maksas studenti Maksa (Ls) 1
studentam gadā

Pilna  laika
studijas

58 635.95 61 570

Nepilna  laika
studijas

- - 197 395*

Studiju maksa nepilna laika studijās bija 2003./2004.studiju gadā ir 420 Ls (ja students maksā pa semestriem, 370 Ls-ja
samaksā visu studiju maksu uzreiz, vidēji –395 Ls)
3.tabula. Studiju finansējums TOV nodaļā 2003./2004.studiju gadā.

 Atsevišķi  katrai  nodaļai  tiek  noteikti  limiti  kancelejas  preču  iegādei,  komandējumu
izdevumiem, kā arī kopēšanas apjomam. TOV nodaļas budžets kalendārajā gadā ir 760 Ls, kurā tiek
iekļauti kopēšanas izdevumi un kancelejas preču iegāde (400 Ls), pasniedzēju komandējumu apmaksa
(220 Ls), kā arī citi izdevumi (140 Ls).

Studentu rīcībā ViA ir 94 datori visi ar Internet pieeju, arī dienesta viesnīcā (ne visos stāvos) ir
pieejams Internet. 

Cēsu ielā 4, kur lielākoties strādā TOV nodaļas docētāji katrā auditorijā ir kodoskops. 1.aud.ir
stacionārs multimediju videoprojektors, kā arī ir 1 pārnēsājamais multimediju projektors un dators (ir
nolemts  par  stacionāro  multimēdiju  projektoru  uzstādīšanu  arī  3.  un  4.  auditorijā).  Ir  pieejams
videomagnetafons un TV, tomēr ir bijušas problēmas ar to savietošanu (ir nolemts  par DVD iegādi).

TOV nodaļas pasniedzēju rīcībā pasniedzēju telpā Cēsu ielā 4 ir 4 datori,  printeris. Nodaļas
rīcībā ir arī diapozitīvu projektors un skeneris. 

TOV nodaļa papildus 2003./24.studiju gadā piesaistījusi līdzekļus no 3 projektiem kopsummā
vairāk kā 3 tūkst.eiro:

• Asociācijas "Lauku ceļotājs" PHARE projektā "Kvalitātes kritēriju ieviešana lauku tūrismā" 
• Cēsu domes PHARE projekts ”Cēsu pilsētas policistu apmācība darbā ar pilsētas viesiem”
• Gaujienas un Virešu pagasta tūrisma attīstības stratēģijas izveide.

2003./2004. studiju gadā Latvijas Zinātņu Padomes finansējums tika piešķirts docentei A.Šļarai: 100
eiro apmērā studijām vasaras institūtam Horvātijā, 180 eiro dalības maksas segšanai Eiropas Reģionālo
zinātņu asociācijas kongresam Portugālē.

Bibliotēkas resursi
Mācībspēki kopā ar bibliotēkas vadītāju komplektē jaunāko literatūru. Mācību un metodiskie

materiāli TOV studentiem tiek iepirkti gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. 2003.gadā pateicoties bibliotēkas
un TOV nodaļas sadarbībai, Pasaules Tūrisma organizācija (PTO) piešķīra ViA bibliotēkai PTO
depozītbibliotēkas statusu, kas ļauj saņemt tūrisma nozares jaunākās grāmatas. Par jaunumiem
bibliotēkā mācībspēki un studenti vienmēr tiek informēti. 
Kopējais bibliotēkas krājums 13419 vienības (neskaitot elektroniskos abonētos resursus un presi)

• 61% krājuma ir angļu valodā
• 30% krājuma ir izdoti 2000-2004. gadā

Kopš  2003.  gada  1.  oktobra bibliotēkas  krājums  ir  papildinājies  ar  850  nosaukumiem  (1322
eksemplāriem). 

2003./2004.studiju  gadā Tūrisma  nozarē (UDK  338.48)  pēdējā  gada  laikā  klāt  nākuši  78
nosaukumi (103 eksemplāri), no kuriem 21 nosaukums ir 2003. gada izdevumi, 17 nosaukumi 2004.
gada  izdevumi.  Tā  kā  studiju  programmas  ietver  arī  starpnozaru  priekšmetus,  var  uzskatīt,  ka
pieejamais studiju materiālu klāsts ir paplašinājies un atjauninājies. 2004. gada rudenī grāmatu klāsts ir
papildināts  ar  maģistra  studiju  līmenim nepieciešamām grāmatām (ap  40  nosaukumiem).  Kopā  ar
Valmieras bibliotēku ViA bibliotēka abonē ap 50 centrālos Latvijas preses izdevumus. 
Studentiem ir pieejami sekojoši tiešsaistes elektroniskie resursi: 
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-      EBSCO (arī  tūrisma nozares  elektroniskie  žurnāli  angļu valodā),  www.nozare.lv,  LETAs
arhīvs,  BNS,  www.eiropa.lv (tūrisma datu bāze),  NAIS (pēc pieprasījuma),  Latvijas  vēstnesis  (pēc
pieprasījuma), Dienas bizness (pēc pieprasījuma).
 Bibliotēka ir paplašinājusi datorizēto darba vietu skaitu līdz 26 vietām. Pēdējā gada laikā klāt
nākušas 3 darba vietas portatīvo datoru īpašniekiem, kā arī datorklase (sākusi darbu 4. oktobrī) ar 10
darba vietām, kuras tiks izmantotas gan apmācībām bibliotekāriem un lietotājiem, gan studentu
patstāvīgajam darbam. 

Nodrošinājums  ar  mācību  literatūru  ir  apmierinošs  -  uz  pieciem studentiem ir  viena  kursa
grāmata. Studiju plāni gan dienas, gan tālmācības nodaļās tika veidoti  tā, lai  kurss  abām plūsmām
nenotiktu vienlaicīgi  vienā semestrī, kas optimizē kursa grāmatu izmantošanu. Tomēr līdz ar studentu
skaita  pieaugumu tālmācības  nodaļā,  jāiepērk  vairāk  gan  kursa  grāmatu,  kā  arī  jāpalielina  kopēto
kompendiju  un  izdales  materiālu  skaits,  kā  arī  jārosina  pasniedzējus  vairāk  veidot  elektroniskus
materiālus.  Lielākā  daļa  pasniedzēju  savos  kursos  ir  izveidojuši  kompendijus,  kurus  katru  gadu
pārskata un atjauno(nākotnē plānots veidot elektroniskos kompendijus).

9.ĀRĒJIE SAKARI

9.1.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Studijas ārvalstīs

TOV  nodaļa  atbalsta  studentu  iniciatīvu  iegūt  daļu  izglītības  ārzemēs,  un  tur  iegūtos
kredītpunktus ieskaitīt studenta izglītības grādā. TOV studentiem Socrates/Erasmus, Nordplus, kā arī
citu programmu ietvaros ir iespēja studēt no 1-6 mēnešiem ārvalstīs.

2003./2004.studiju  gadā  Socrates/Erasmus  programmas  ietvaros  ārvalstīs  studējuši 15  TOV
studenti (skatīt pielikumu nr.6., 15.tabula)

Socrates/Erasmus programmas ietvaros ViA TOV programmas kursus 2003./2004.studiju gadā
klausījās 4 ārvalstu studenti. (skatīt pielikumu nr.6., 16.tabula)

 TOV nodaļas 4 docētāji lasīja kursus angļu valodā Socrates/Erasmus 4 ārvalstu studentiem 
• I.Grīnfelde –Baltijas tūrisma produkts, Ieskats Latvijas uzņēmumos
• A,Šļara –Tūrisma pārvalde Baltijas valstīs
• J.Kalnačs –Baltijas kultūrvēsture
• J.Balodis –Viesmīlība

Kr. Barona studentu mobilitātes programmas iespējas.
Uz divām studentu mobilitātes vietām Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 2003./2004.studiju gadā

rudens semestrī no TOV programmas pieteicās 2 studentes:
1. Laura Zelča 2.k.
2. Antra Krūmiņa 2.k.

 Savukārt 2 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Tūrisma menedžera programmas studentes 2004. gada
pavasara semestrī mācījās ViA TOV programmā: 

3. Elīna Rīģele (3.k)
4. Agnese Everte (2.k).

Docētāju mobilitāte
Ārējo sakaru daļa 2002./2003.studiju gadā noslēgusi līgumus ar 9 Eiropas augstskolām (skatīt
pielikumu nr.6.,17.tabula) par TOV nodaļas pasniedzēju apmaiņu Socrates/Erasmus programmas
ietvaros:
Socrates/Erasmus programmas ietvaros atsevišķas lekcijas un nodarbības  TOV studentiem vadīja:

Gerd-Jan Vermeulen  (2004.gada aprīlī) no Nīderlandes , Bredas Universitātes (NHTV
Breda University of Professional Education)

2003./2004.studiju gadā Socrates/Erasmus programmas ietvaros lekcijas ārvalstu augstskolās
studentiem lasījuši: 

• J.Kalnačs  2003.gada decembrī Socrates/Erasmus mobilitāte (Bredas universitātē
Nīderlandē) 

• I.Grīnfelde 2003.gada septembrī Socrates/Erasmus mobilitāte (Helia Polytechnic, Porvo
Somija) un  2004.gada aprīlī Socrates/Erasmus mobilitāte (Laurea Polytechnic, Jarvenpa,
Somija)



• K.Barona docētāju mobilitāte  2003./2004.studiju gadā nenotika.

9.2. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijām
Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem izpaužas vairākos veidos:

• mācību ekskursijas uz uzņēmumiem;
• prakses un prakšu atskaišu analīze;
• tūrisma profesionāļu iesaistīšana diplomprojektu vērtēšanā;
• tūrisma profesionāļu iesaistīšana gada projektu un diplomdarbu konsultēšanā;
• konkrētu gada projektu vai diplomprojektu pētniecības tēmu pasūtījums;
• konkrēti sadarbības un izpētes projekti;
• studentu  iesaistīšana  konkrētu  darbu  veikšanā  (piemēram,  Aktīvais  tūrisma  centrs  “Eži”

piesaista studentus konkrētu maršrutu izveidē, kā arī to vadīšanā)

sadarbība ar tūrisma organizācijām  (Vidzemes Tūrisma asociāciju, Vidzemes Attīstības aģentūra,
TAVA, Latvijas TIC) 

• Līdz 2004.gada maijam (2 gadus) I.Druva-Druvaskalne pārstāvēja ViA Vidzemes Tūrisma
asociāciju valdē, pēc TOV nodaļas 2004.gada 20.maija sēdes lēmuma 37/2 par ViA pārstāvi
VTA valdē ievēlēja I.Ābolu. 2004.gada 21.06.VTA valdes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas:
pēc I.Ābola ierosinājuma VTA valdes sastāvā iekļāva pārstāvi no Alūksnes rajona, tādējādi
ViA pārstāvis valdē turpmāk darbosies ar padomdevēja tiesībām, bez balss tiesībām.

• A.Šļara pārstāv TOV Latvijas Tūrisma izglītības konsultatīvajā padomē, Latvijas Tūrisma
izglītības asociācijā, tomēr jāatzīmē šo organizāciju pasīvā darbošanās (2003./2004.studiju
gadā nav notikusi neviena sēde).

• Regulāri kontakti ar lielāko daļu Latvijas TIC (prakšu un izpētes tēmu piedāvājumi)
• Dalība tūrisma organizāciju rīkotājos semināros

 
10. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS

Pozitīvais:
1. TOV programmā  ir saglabāts līdzsvars starp akadēmisko un profesionālo, starp teorētisko un

praktisko.  Tā ir pietiekami elastīgi  veidota un ir  visas iespējas ātri reaģēt uz sabiedrības un
tirgus vajadzībām. TOV programmā izveidota specializācija.

2. Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas mācību metodes, lielu uzsvaru liekot uz patstāvīgā
darba formām, kā arī  grupu darbiem, semināriem, jaunākajiem tehniskajiem līdzekļiem,  kas
motivē studentus tālākizglītībai un apzinātai karjerai.

3. TOV  programmā  nav  paredzētas  sesijas,  students  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 studenta darbiem

4. Pēc TOV programmas beigšanas students var turpināt studijas maģistratūrā ViA vai kādā no
Latvijas vai ārvalstu augstskolām. Pēc absolventu aptaujas 2003.gada rudenī 35 % respondentu
studē maģistratūra, 17 % absolventu to jau ir pabeiguši.

5. Mācībspēku  kvalifikācija  ir  atbilstoša,  lai  mācītu  piedāvātos  kursus.  Kursu  pasniegšanā  un
diplomdarbu vērtēšanā iesaistīti  profesionāļi tūrisma jomā.

6. Mācībspēki  iesaistīti  vairākos  nozīmīgos  starptautiskos  projektos,  kā  arī  zinātniskajā  darbā
aktīvi iesaistot arī  studentus.

7. Mācībspēku piedalās akadēmiskās un zinātniski pētnieciskās konferencēs un semināros Latvijā
un ārzemēs.  Divi  docētāji  izstrādā promocijas darbus,  kas liecina par akadēmiskā personāla
potenciālām izaugsmes iespējām.

8. Akadēmiskā  personāla  novērtējums  veicina  studiju  procesa  kvalitātes  uzlabošanos,  tādēļ  šī
kvalitātes novērtējuma sistēma ir jāorganizē katru gadu. 2003./2004.studiju gadā akadēmiskā
personāla, kā arī kursu  novērtējums TOV programmā kopumā ir labs.

9. Nelielais studentu skaits veicina koleģiālas attiecības starp studentiem un pasniedzējiem, kas
palīdz uzturēt studiju kvalitāti.
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10. Vidzemes Augstskolas TOV studiju programmas studenti ir aktīvi, radoši, ar vēlmi studēt, ar
interesi par savu studiju virzienu un par norisēm sabiedrībā.

11. Izveidoti  labi  starptautiskie  sakari  ar  atbilstoša  profila  augstskolām  ārvalstīs,  kuru  darba
pieredze tiek reāli izmantota studiju programmas pilnveidošanai un studiju procesa uzlabošanai,
kā arī veicina mācībspēku un studentu aktīvu apmaiņu. 

12. TOV nodaļas docētāji  lasa kursus angļu valodā Socrates/Erasmus mobilitātes studentiem katra
gada rudens semestrī.

13. TOV studiju  programmas  prakses  plānojums  uzņēmumā  atšķiras  no  citu  ViA studiju  prakšu
plānojuma, jo tūrisma nozares specifika nosaka prakšu nepieciešamību vasaras sezonā. 

14. Esošā materiāli tehniskā un informatīvā bāze  nodrošina TOV programmas realizāciju, tomēr
vēlami uzlabojumi.

15. Saglabājas  pozitīva  tendence  bibliotēkas  resursu  paplašināšanā,  īpaši  pēc  Pasaules  Tūrisma
organizācijas depozītbibliotēkas statusa iegūšanas. TOV nodaļai ir laba sadarbība ar bibliotēku.

16. TOV nodaļa papildus 2003./2004.studiju gadā piesaistījusi finanšu līdzekļus no 3 projektiem.
17. TOV docētāji lieto modernās tehnoloģijas mācību procesā.
18. TOV docētāji ir pieejami studentiem, jo lielākā daļa darba laika pavada ViA.

Trūkumi:
15. Nav pilnībā aprobēts nepilna laika studiju plāns.
16. Nodarbību grafiku plānošanas process pilna un nepilna laika studijās (grafika trūkums visam

semestrim).
17. Neapmierinošs kursa un docētāju anketēšanas organizēšanas process.
18. Savstarpējās  komunikācijas  trūkums  ViA  kopumā:  administrācija-  pasniedzēji-  studenti.

Studentu un pasniedzēju  novēlota  informēšana  par  izmaiņām nodarbību grafikā.  Neregulāra
studentu  informēšana par dažādiem studentiem būtiskiem jautājumiem ViA kopumā.

19. Prakses  nolikums  ir  vispārējs,  nepieciešams izstrādāt  darba uzdevumus  atsevišķiem tūrisma
uzņēmumu veidiem.

20. Salīdzoši maz pasniedzēju  ar doktora grādu.
21. Nodrošinājums  ar  mācību  literatūru  (kursa  grāmatu  eksemplāru  skaits)  atsevišķos  kursos  ir

nepietiekošs, īpaši nepilna laika studijās.
22. Intranet sistēmas trūkums, jaunu programmu ieviešana bez apmācības, kā arī dažādas likstas ar

datoriem, traucē studiju procesu.
23. Telpu trūkums -  TOV nodaļas  docētāji  vēlas  strādāt  ar  mūsdienīgiem mācību tehniskajiem

līdzekļiem, kas bieži vien rada problēmas auditoriju plānojumā. Bibliotēkā - lasītavu trūkums.
24. Telpu trūkums arī docētāju darba vietās.
25. Studentu dalība ViA valdē ir nepietiekoša.
26. Netiek pietiekoši organizēts Karjeras centra darbs ar absolventiem.
27. TOV tiek piedāvāta dalība vai iespēja piedalīties dažādos projektos, bet trūkst resursu, lai to

visu sekmīgi administrētu.

Kas jāuzlabo?
1. Ar  pētnieciskā  darba  rezultātiem  regulāri  iepazīstināt  plašāku  auditoriju:  izveidot  ViA

zinātnisko rakstu krājumu, darbu anotācijas ievietot ViA mājas lapā.
2. Jāveicina tālākizglītības kursu organizēšana un realizēšana. 
3. Jāuzlabo informācijas aprite nepilna laika studentiem, biežāk rīkojot informatīvas tikšanās, kā

arī veicināt vienlaicīgi nepilna laika studentu elektroniskā pasta izmantošanu. 
4. Jāpilnveido nepilna laika studiju plāns.
5. Jāaktivizē jaunu ārvalstu prakšu iespēju koordinācija.
6. Turpināt  koordinēt  sadarbību  ar  citām  Latvijas  augstskolām  tūrisma  studiju  jomā  ViA

izveidotās "Krišjāņa Barona" programmas ietvaros par studentu un pasniedzēju apmaiņu.
7. TOV  nodaļai  jāaktivizē  un  jāstimulē  pasniedzēji  pabeigt  doktorantūru,  veidojot  patstāvīgu

profesūru.
8. Nodarbībās plašāk jāiesaista nozares profesionāļi.
9. Jāveicina studentu apzinīgāka  un motivētāka attieksme pret  akadēmiskā  personāla  un kursu

novērtējuma anketām.
10. Aktīvāka tūrisma studentu dalība ViA studentu valdes darbībā. 



11. Sadarbības uzlabošana ar  VIA absolventiem ne tikai TOV nodaļai, bet gan ViA kopumā.
12. Sadarbība tūrisma izglītībā starp dažādiem izglītības līmeņiem, darbojoties Latvijas Tūrisma

izglītības konsultatīvajā padomē, kā arī Latvijas Tūrisma izglītības asociācijā.
13. Docētājiem vēl vairāk dažādot studiju metodes, pielietojot modernos informācijas tehnoloģiju

līdzekļus  u.c.  inovatīvus  elementus  studiju  procesa  aktivizēšanai.  Rast  iespēju  docētāju
īstermiņa apmācībām ViA par mācību metodēm/ jauninājumiem.

14. Jāpalielina izdevumi mācību literatūras un modernu tehnisko līdzekļu iegādei, kā arī mācību
ekskursiju nodrošinājumam.

15. Jāuzlabo nepilna laika mācību metodisko līdzekļu izveide, arvien vairāk ieviešot elektroniskos
studiju materiālus, tadējādi samazinot papīra tēriņus.

16. Pārstrādāt prakses nolikumu, veidojot prakšu uzdevumus dažādiem tūrisma uzņēmumiem.
17. Ievietot  ViA mājas lapā gan mācībspēku,  gan arī  studentu pētniecības  darbu (diplomdarbu)

anotācijas, kā arī gada projektu tēmu sarakstu.
18. Jāveicina  studentu  dalība  dažādās  tūrisma  nozares  konferencēs,  semināros,  konkursos,

projektos.
19. Jāatbalsta  iespēja mācībspēkiem izdot savus lekciju materiālus u.c. mācību palīglīdzekļus

Vērtējums

6. Izvērtējot tūrisma attīstības nozares tendences gan pasaulē, gan Latvijā, tūrisma nozares speciālistu
sagatavošana arī perspektīvā ViA ir lietderīga. Pamatojoties uz ViA TOV programmas starptautisko
atzīšanu, kā arī veicot izmaiņas programmā gan pēc ārvalstu ekspertu ieteikumiem, kā arī saskaņā ar
LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu", kopumā  TOV programmas saturu var novērtēt kā "ļoti labu".

7. Izvērtējot TOV nodaļas akadēmisko personālu un programmas realizēšanā iesaistītos mācībspēkus
no citām ViA nodaļām, kā arī tā attīstības perspektīvas, akadēmisko personālu var vērtēt kā "labu".

8. Izvērtējot  studiju  procesa  organizēšanu  un  elastību,   studiju  organizāciju,  studentu  zināšanu
vērtēšanas  un akadēmiskā personāla kvalitātes novērtēšanas sistēmu TOV programmā, kopumā var
novērtēt kā “labu”.

9. TOV programmas praktiskā realizācija vērtējama kā “ļoti laba”, bet esošā materiāltehniskā un
informatīvā bāze TOV programmas realizēšanā vērtējama kā "laba”.

10.Izvērtējot visus TOV programmas komponentus, secinām, ka lielākā daļa ir vērtējama kā "labi", līdz
ar to TOV programmu un tās realizāciju var vērtēt kā "labu".
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2.2. Studiju programmas saturs un struktūra
2.3. Prakšu plānojums
2.4. Studiju  programmas  izvērtējums  no  Latvijas  valsts,  Vidzemes

reģiona un ViA interešu viedokļa.
3. Studiju programmas praktiskā īstenošana
3.1 Studiju formas
3.2. Studiju darba plānojums 
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
4. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājums
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1.  TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN
UZDEVUMI

Vidzemes Augstskolas (ViA)Tūrisma organizācijas un vadības (TOV) studiju programma  ir
profesionāla  studiju  programma  (LR izglītības  klasifikatora  kods  Nr.  44349),  kura  tiek  realizēta
saskaņā ar 1996.gada 3.jūnijā izsniegto LR IZM izsniegto licenci. 2001.gada 5.decembrī akreditācijas
komisija to akreditēja uz sešiem gadiem (akreditācijas lapa Nr.011-411, 12.12.2001).

Beidzot studijas TOV studiju programmā, tiek piešķirts diploms par  profesionālās augstākās
izglītības  iegūšanu un   tūrisma  nozares  uzņēmuma  vadītāja profesionālās  kvalifikācijas  (LR
profesiju klasifikatora kods Nr.1229 08) iegūšanu.  

TOV programma tiek realizēta gan pilna, gan nepilna laika studiju formās. 

Tūrisma organizācijas un vadības (TOV) studiju programmas mērķi un uzdevumi:

1. Gatavot  mūsdienīgi  izglītotus  tūrisma  nozares  speciālistus  profesionālai  darbībai  tūrisma
uzņēmumos,  kā  arī  darbam  valsts  iestādēs,  pašvaldībās,  kas  nodarbojas  ar  tūrisma  un  atpūtas
organizēšanu un attīstību;

2. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē
konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

Uzdevumi:

1. Dot studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par tūrismu kā tautsaimniecības nozari un tā
vietu valsts ekonomikā,  uzsvaru liekot uz  tūrisma vadību no tūrisma uzņēmuma viedokļa,
tūrisma produkta attīstību un mārketingu, tūrisma plānošanu un reģionālo attīstību.

2. Veidot  studentos  prasmes un iemaņas,  atbilstoši  izvirzītajiem mērķiem, izvēloties adekvātas
izglītības, vadības metodes un paņēmienus,  uzsvaru  liekot uz lietišķo zināšanu ieguvi, kas tiek
akcentēts ar kursa darbu, gada projektu, diplomdarbu, praktisko nodarbību un mācību prakšu
starpniecību. 

3. Veicināt studentus apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas – darbs
ar datoru, svešvalodu zināšanas, darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja
kritiski  domāt,  analizēt  problēmas,  uzņemties  atbildību,  saskarsmes  prasmes,  publiskās
uzstāšanās iemaņas u.c.

4. Sekmēt studentos motivāciju tālākizglītībai.
5. Veicināt  esošās  TOV  nodaļas  materiāli  tehniskās  bāzes  nepārtrauktu  paplašināšanu  un

uzlabošanu;
6. Veicināt TOV nodaļas akadēmiskā personāla papildināšanu ar pieredzējušiem tūrisma nozares

praktiķiem, mācībspēku piesaisti no citām ViA struktūrvienībām un citām augstskolām Latvijā
un ārvalstīs;

7. Veicināt regulāru mācībspēku kvalifikācijas celšanu;
8. Attīstīt sadarbību ar tūrisma uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskām

organizācijām.

2. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA
Studiju piedāvājums
Studentam,  apgūstot  TOV studiju  programmu,  jāiegūst  160  kredītpunkti  (Kp).  Viens  kredītpunkts
atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam (12 kontakstundas) nedēļā vai 1 prakses
nedēļa. 

TOV studiju programma paredzēta pilna laika studējošajiem dienas nodaļā (mācību ilgums 4
gadi) un nepilna laika studējošajiem tālmācības studentiem (mācību ilgums -5 gadi).

2.1. Izmaiņas studiju programmā pašnovērtējuma periodā 2002/2003. studiju gadā
TOV studiju programmas saturā, studiju plānā.

2002./2003.studiju  gadā  TOV  studiju  programmā  netika  veiktas  būtiskas  izmaiņas  kā
2001./2002.studiju gadā. 2002./2003.studiju gadā TOV programma darbojās pēc veiktajām izmaiņām



(apstiprinātas ViA Senātā 2002.gada 18.aprīlī, lēmums nr. 4/4), sakarā ar LR MK noteikumiem Nr.481
“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kuri izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 14.panta 19.punktu. 
Svarīgi  bija  šīs  izmaiņas  pielāgot  arī  tiem  studentiem,  kuri  studēt  TOV programmā  uzsāka  pirms
2002.gada,  tādējādi  katram studiju  kursam izveidojās individuāls pārejas  laika studiju  plāns  (skatīt
pielikumus nr.2 un nr.3)
1. 2002./2003.studiju gadā pirmoreiz tiek organizētas gan dienas, gan nepilna laika nodaļās mācību

prakses (ekskursijas).
2. Ieviesta otra svešvaloda kā obligātais studiju kurss 1. un 2.kursā dienas nodaļā, saskaņā ar topošo

profesijas standartu, kas paredz tūrisma programmām divu obligāto svešvalodu apguvi. 
Tomēr analizējot svešvalodu apguvi, tālmācības studiju plānā tika veiktas sekojošas izmaiņas: angļu
valoda nepilna laika studentiem tiek mācīta 2 gadus, bet  otrā svešvaloda -vienu gadu, savukārt
dienas nodaļas studiju plānā tas ir atšķirīgāk: angļu valoda -1 gadu, otrā svešvaloda -2 gadus. 

3. Divas gada projektu izstrādes pēc 2. un 3.kursa (līdz šim bija trīs gada projekti, arī 1.kursā).
4. Brīvās izvēles kursi (C daļa), saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481  samazināti no 12 kp uz 6

kp.
5. Samazināts  kredītpunktu skaits  Viesmīlības  kursam -  no 6 kp uz 4 kp,  ieviešot aptuveni  1 kp

apjomā praktiskās nodarbības, kuras notika sadarbībā ar Valmieras 36.arodvsk.pasniedzēju.
6. Uzlabots  studiju  plāns,  ievērojot  secību  starp  ievadkursiem  un  padziļinātiem  kursiem.Veiktās

izmaiņas studiju plānā dienas nodaļa, piemēram, Viesmīlības kursa pārcelšanu uz 1.gadu, atzinīgi
novērtējuši paši studenti, bet Pētījumu metodoloģiju -uz 2.kursu.

7. Studenti  veica specializācijas izvēli:  2002.gada aprīlī  un 2003.gada februārī  (6.semestrī)  3.kursa
studenti veica specializācijas izvēli: tūrisma plānošana valsts vai pašvaldību iestādēs. Specializācijas
kursi notiek 4.kursā -7.semestrī.

8. Specializācijas blokā "Tūrisma plānošana valsts vai pašvaldību iestādēs" kurss Sabiedrības pārvalde
4 kp no 2003.gada tiek aizstāts ar kursu no B daļas bloka: Tūrisma mārketings 4 kp. Sabiedrības
pārvaldes atsevišķas tēmas tiek iekļautas kursā Valsts pārvalde un pašvaldības.

9. Pasniedzēja slimības dēļ  kursi  Tūrismu noteicošie faktori  4 kp un  Tūrisms un vide 4kp tika
pārcelti uz 2003./2004.studiju gadu.

2.2. Studiju programmas saturs un struktūra.

kp %
Obligātie studiju kursi (A daļa) 126 78,75

Vispārizglītojošie kursi 20 12,5
Nozares teorētiskie pamatkursi 36 22,5
Prakse 26 16,25
Nozares profesionālās specializācijas kursi 24 15
Gada projekti un diplomprojekts 20 12,5

Izvēles kursi (B daļa) 28 17,5
Izvēles kursi specialitātē 20 12,5
Pārējie izvēles kursi specialitātē 8 5

Brīvās izvēles kursi (C daļa) 6 3,75
Kopā 160 100%
1.tabula.Tūrisma organizācijas un  vadības studiju programmas satura dalījums.
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas satura dalījumu skatīt pielikumā nr.1.

Studiju programmas saturu veido kursi, kuru apjoms pārsvarā ir no 4-6 Kp. Katru studiju gadu veido 7-
12 kursi, mācību prakse (pēc 1., 2.,3.kursa), prakse uzņēmumā (pēc 1., 2.,3.kursa) un gada projekta
izstrāde (2.un 3.kursā). Studiju noslēgumā students izstrādā un aizstāv diplomprojektu

2.3. Prakšu plānojums.
Prakses TOV programmā tiek realizētas 2 veidos:

• prakse uzņēmumā;
• mācību prakse (ekskursija)

TOV studiju programmas prakses plānojums uzņēmumā atšķiras no citu ViA studiju prakšu plānojuma,
jo tūrisma nozares specifika nosaka prakšu nepieciešamību vasaras sezonā, līdz ar to:
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• 1.kursa prakse uzņēmumā  notika no 19.05.-15.06 (4 nedēļas), aizstāvēšana 17.06.2003.
• 2. un 3.kursa  students 6 nedēļu praksi veica vasaras mēnešos, praksi aizstāvot 19.09.2003.
• 2003.gada vasarā 14 studenti izmantoja Leonardo da Vinci programmas iespējas un praktizējās

ārvalstīs 3 mēnešus, līdz ar to iegūstot 12 kp. Studenti ārvalstu prakšu vietās 2003.gada vasarā
veica arī pētījumu par Latvijas tēla atpazīstamību pasaulē.

• Studentu  prakses  uzņēmumā  ir  galvenais  veids,  kad  notiek  tieša  vai  netieša  sadarbība ar
potenciālajiem darba devējiem. Tā kā tūrisma uzņēmumu skaits Vidzemē, kā arī visā Latvijā nav ļoti
liels, tad TOV studenti praktizējas dažādos tūrisma uzņēmumos vai arī ar tūrisma darbību saistītās
valsts un pašvaldību iestādēs Tā kā tūrisma uzņēmumi ir atšķirīgi, nav izstrādāti katram uzņēmumam
prakšu uzdevumi, ir kopējs vienots prakses nolikums. Daži prakšu devēji ar to nav apmierināti, jo vēlas,
lai precīzi tiktu noteikti prakses uzdevumi.

• TOV nodaļa neierobežo studenta vēlmi par prakses vietu izvēlēties jebkuru tūrisma uzņēmumu, nodaļa
palīdz  studentam atrast  kontaktus  ar  vēlamo  uzņēmumu (izmantojot  arī  TOV nodaļas  absolventu
atbalstu).

• Praksi  aizstāvot,  students  sagatavo  prakses  atskaiti,  kurai  pievienota  prakses  devēja  vērtējuma
anketa par studenta darbu. kā arī publiski uzstājas ar ziņojumu. Prakšu atskaites un darba vērtējumi
pieejami  TOV  nodaļā.  Par  praksi  students  saņem  vērtējumu  ieskaitīts  vai  neieskaitīts.  Prakses
novērtēšanā piedalās TOV nodaļas docētāji.

• Prakšu vietas arvien vairāk vēlas noslēgt trīspusējus (ViA, students, TOV nodaļa) prakses līgumus
• TOV nodaļai, sadarbībā ar Ārējo sakaru daļu jāmeklē papildus iespējas studentiem praktizēties ārvalstu

uzņēmumos.  
• mācību prakses (ekskursijas) tika organizētas 2003.gada pavasara semestrī:

Dienas nodaļa: 
1.kurss -velomaršruts Valmieras apkārtnē
2. kurss -Latgale
3. kurss -D-Igaunija
Tālmācība:  
2.kurss -Kurzeme
3.kurss -Latgale

2.4.Studiju  programmas  izvērtējums  no  Latvijas  valsts,  Vidzemes  reģiona  un  ViA  interešu
viedokļa.

Pasaules Tūrisma organizācija prognozē, ka līdz 2020.gadam Baltijas reģionā, salīdzinot  ar citām
Eiropas daļām, notiks strauja tūrisma attīstība, kas veicinās ekonomikas augšupeju un visa reģiona
labklājību, it īpaši, ja Baltijas valstis iestāsies Eiropas Savienībā. 

Pašlaik tūrisma nozares attīstības iespējas Latvijā netiek pilnīgi izmantotas: 
1. Latvijai ir iespējas dubultot tūrisma īpatsvaru IKP, sasniedzot 3,5 % (piemēram, Somijā tūrisma

īpatsvars ir 4,1 %);
2. Tūrismā nodarbināto īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā Eiropas valstīs svārstās no 8,3 % (Spānijā)

līdz 2,1% (Vācijā), Latvijā - 0,34 %. Tātad Latvijā ir lielas iespējas palielināt nodarbinātību tūrisma
nozarē.

3. Latvijā tūrismā kopā ar saistītām nozarēm strādā apmēram 6 % no kopējā nodarbināto skaita, ES
valstīs – vidēji 13,2%. Skaitļi liecina, ka Latvijā ir rezerves uz tūrisma pieauguma rēķina palielināt
nodarbinātību ar tūrismu saistītās nozarēs.

4. 2003. gada asociācijas “Lauku ceļotājs” statistika parāda, ka 51% no visām lauku tūrisma mītnēm ir
Vidzemes reģionā. Izglītoti un kvalificēti cilvēkresursi ir lauku tūrisma panākumu pamats, kas
nenoliedzami ir attiecināms arī uz pilsētu tūrismu un citiem tūrisma veidiem

Kā  bremzējošs  tūrismu  attīstības  faktors  tiek  minēts  arī  nepietiekams  tūrismā  strādājošo
izglītības  un  prasmju  līmenis,  tādēļ  programmā ir  iekļauta  apakšprogramma ”Tūrisma  izglītība  un
pētniecība”, kurā norādīti galvenie darbības virzieni un īstenošanas pasākumu plāns”.

Tūrisma attīstība Latvijā var dot papildus ienākumus valsts budžetā, radīt ievērojamu skaitu jaunu
darba vietu un labvēlīgi ietekmēt valsts attīstību. Tādēļ daudzas Latvijas pašvaldības, tajā skaitā arī
Vidzemes novada,   savos attīstības plānos tūrisma attīstību min starp prioritātēm. Tātad pašlaik un
tuvākajos  gados  būs  nepieciešami  nevis  šauri  nozares  speciālisti,  bet  gan  kvalificēti  speciālisti  ar
plašām zināšanām tūrisma jomā, kas spēj piemēroties mainīgajam darba tirgum.



Vidzemes reģiona Teritorijas attīstības programmā 2. prioritāte  ir  uzņēmējdarbības aktivitātes
palielināšana, kā arī programmā ir noteikts, ka veicināt Vidzemes attīstību kā plašu sabiedrības loku
aptverošu sporta, atpūtas un tūrisma aktivitāšu reģionu. TOV programma ir viens no elementiem, kas
nodrošina un rada iespēju Vidzemes reģiona attīstībai atpūtas un tūrisma nozares jomā, jo kā noteikts
Ekonomikas  ministrijas  Tūrisma  attīstības  politikas  pamatnostādnēs  galvenais  nosacījums  tūrisma
nozares pieaugumam Latvijā ir kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
3.1.Studiju formas

TOV programmas studiju plānā norādīto kursu apguve notiek lekcijās, semināros, diskusijās,
grupu darbos,  lietišķajās spēlēs,  praktiskajās  nodarbībās.  Liels  uzsvars studiju  procesā tiek likts  uz
studentu  patstāvīgo  un  pētniecisko  darbu:  literatūras  studijas,  referātu,  kursa  darbu,  gada  projektu
izstrāde gan individuāli, gan grupās. Kredītpunkta ietvaros studentam jāapgūst aptuveni 100 lappušu
tekstā (patstāvīgās literatūras studijas).

Lekciju un seminārnodarbību vai grupu nodarbību attiecība dienas nodaļas studentiem
lielākajā daļā kursu ir 50 %: 50 %, izņēmums ir svešvalodas, kur nodarbības notiek grupās līdz 20
studentiem (skatīt pielikumā nr. 8, 17.tabulu). 

Lekcijās tiek izmantoti gan kodoskops, gan videoprojektors, kā arī Internets  (lielākā daļa TOV
nodaļas docētāji lekcijas sagatavojuši Power Point prezentāciju veidā), gan TV un video, kā arī dažas
nodarbības tiek vadītas datorauditorijā un bibliotēkā. 

 Tūrisma nozares  kursos  kā kursa  sastāvdaļa  ir  kursa  projekts  (grupas  izstrādāts  pētījums).
Vairākos kursos tiek rīkotas vienas dienas ekskursijas (praktiskajās nodarbības).

Tālmācības studijās klātienē nodarbības notiek vienreiz mēnesī 3 dienas. Tālmācībā galvenā
klātienes nodarbību forma ir lekcija (izņemot svešvalodas, kur nodarbības notiek grupās), jo atvēlētais
kontaktstundu skaits  - uz 1 kp ir 5 akadēmiskās stundas, kas neļauj,  kā dienas nodaļā plānot izvērstas
grupu vai praktiskās nodarbības. Vairāki pasniedzēji lekcijas ietvaros iekļauj diskusijas, kā arī nelielus
praktiskos  darbus  un  kontroldarbus,  kā  arī  vienas  dienas  eksursijas  uz  tūrisma  uzņēmumiem.
Tālmācības pārējo laiku aizņem patstāvīgās studijas.

Saziņa starp mācībspēku un studentu iespējama ar elektroniskā pasta starpniecību, jo katram
studentam un pasniedzējam ir sava elektroniskā pasta adrese, kā arī tiekoties individuālās konsultācijās
ar  pasniedzēju.  Tālmācības  nodaļā  vairāki  docētāji  sagatavojuši  lekciju  prezentācijas  Power  Point,
kurus elektroniski izsūta studentiem. 

3.2. Studiju darba plānojums
Studiju darba plānojumu 2002./2003.studiju gadā dienas nodaļai pa semestriem, saskaņojot ar TOV
docētājiem  izstrādāja  TOV  nodaļas  vadītāja.  Aptuvenais  2002./2003.studiju  gada  plānojums  tika
izveidots jau 2002.gada aprīli, bet precizēts 2002.gada augustā. 
Nodarbību  grafiks  ar  plānojumu  tika  iesniegts  Studiju  daļā,  kur  tālāk  tiek  saskaņotas  auditorijas.
Studiju  darba  plānojumu  tālmacības  nodaļai  pēc  TOV nodaļas  studiju  plāna  izstrādāja  tālmācības
nodaļas koordinatore.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā, gada projektu un diplomdarbu izstrāde.
 Ar 2002./2003.studiju gadu gada projektus izstrādāja  2. un 3.kurss. 2003.gada janvārī TOV
nodaļas kopsapulcē tika uzlaboti "Metodiskie noteikumi gada projektu un diplomprojektu izstrādāšanā
tūrisma  organizācijas  un  vadības  nodaļā",  kuri  reglamentē  gada  projektu  un  diplomprojektu
noformēšanu, kā arī mainīts "Gada projektu un diplomprojektu izstrādes nolikums". 2003.gada martā
pirmoreiz tika veikta gada projektu un diplomprojektu starpieskaite pie darba vadītājiem, kas sevi
attaisnoja (termiņā nenokārtoja 3 studenti).

TOV  nodaļa  rosina  studentus  izvēlēties  aktuālas,  praktiski  realizējamas  tēmas.
2002./2003.studiju gadā izstrādātās pētniecisko darbu tēmas skatīt pielikumā nr.5, 10.-13.tabula.

 Katram gada projektam un diplomprojektam ir darba vadītājs, kuru apstiprina TOV nodaļas
sapulcē.  TOV  nodaļas  vadītājs  proporcionāli  katram  pasniedzējam  nozīmē  darba  recenzijas.  Ir
izstrādāti ieteikumi recenziju rakstīšanā. Gada projektu un diplomprojektu tēmas un darba vadītājus
apstiprina  TOV  nodaļas  kopsapulcē.  2002./2003.studiju  gadā  tika  izstrādāti  un  aizstāvēti  51  gada
projekti dienas nodaļā un 24 tālmācības nodaļā un 17 diplomprojekti.
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Gada projekti un diplomprojekti, kuru vērtējums ir augstāks par 7 ballēm, pieejami apskatei
ViA  bibliotēkā,  pārējie  atrodas  ViA  arhīvā.  Gada  projektu  tēmu  saraksti,  kā  arī  diplomprojektu
kopsavilkumiem pēc TOV nodaļas ieskatiem būtu jābūt ViA mājas lapā publiskai apskatei.

Docētāji iesaista studentus arī nozīmīgākos pētniecības darbos, piemēram, no 2003.gada aprīļa
līdz augustam TOV nodaļas 1.kursa studentes darbojās PHARE projekta  "Baltic  Welcome Centre"
Cēsu  domes  pasūtītajā  Cēsu  pilsētas  iedzīvotāju  un  viesu  tūrisma  pakalpojumu  kvalitātes  izpētes
projektā. 2002.gadā studentes strādāja pie pilotprojekta par Brenguļu un Trikātas pagasta pašvaldību
izpēti.

4. STUDIJU PROGRAMMAS KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS

Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas administrēšana
Visas  svarīgākās  TOV  studiju  programmas  sastāvdaļas  tiek  realizētas  saskaņā  ar  ViA

izstrādātajiem un Senāta apstiprinātajiem nolikumiem. TOV studiju programmas vadību organizē un
realizē Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa, kurā ietilpst vēlētie TOV nodaļas pasniedzēji. TOV
nodaļas darbību nosaka TOV nodaļas nolikums. Izmaiņas TOV studiju programmā, kā arī studiju plānā
var  ierosināt  gan  studenti  (tikšanās  reizēs  ar  nodaļas  vadītāju,  kā  arī  rakstot  iesniegumus),  gan
pasniedzēji,  tās izskata TOV nodaļas kopsapulce (notiek ne retāk kā reizi mēnesī), bet to apstiprina
Vidzemes augstskolas Senāts. 

Tiek uzturēti kontakti ar tūrisma profesionāļiem, uzklausot viņu ieteikumus: 2003.gada
27.janvārī  ViA tika  rīkota  Vidzemes  TIC un  citu  tūrisma  organizāciju  vadītāju  tikšanās  ar  mērķi
iepazīstināt Vidzemes uzņēmējus ar TOV nodaļas darbu, kā arī pārrunāt sadarbības iespējas, uzklausot
arī profesionāļu domas par TOV programmas attīstību.
•  TOV nodaļas vadītāja tikšanās ar  nepilna laika nodaļu studentiem jābūt regulārākām, kā arī nepilna

laika studentiem plašāk jāsāk izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus, kas tikai veicinātu informācijas
regulāru apriti.

• Lielākā daļa no TOV nodaļas vadītāja funkcijām sastāda tieši  sekretāra pienākumi un dažādu citu
pasākumu organizēšana, piemēram, ārvalstu docētāju vizīšu organizēšana, projektu koordinēšana, kas
nerosina strādāt produktīvi, vairāk domājot par TOV programmas attīstības jautājumiem.

Studiju programmas attīstības plāns
ViA Senāts ir apstiprinājis stratēģiskos attīstības virzienus:
1. Piedāvāt principiāli atšķirīgu, praktiski ievirzītu augstāko izglītību tūrismā Latvijā, kas balstīta uz

zināšanām un prasmēm izmantot tūrisma resursus novadu attīstībā;
2. Izveidot profesionālu tūrisma maģistratūras programmu. 
3. Attīstīt sadarbību ne tikai ar ārvalstu, bet arī ar Latvijas augstskolām.
4. Veidoties par konkurētspējīgu akadēmisko centru Baltijā.
Papildināts TOV nodaļas attīstības plāns tiks izstrādāts 2004.gadā.

(TOV attīstības mērķi un pasākumu plāns 2001. –2006.gadam)

5. STUDENTU ZINĀŠANU KONTROLES FORMAS UN VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

5.1.Studentu zināšanu un prasmju vērtēšana
Zināšanu novērtēšanai tiek lietota desmit ballu sistēma (LR IZM noteik. nr.208, 14.04.1998).

Katrā kursā ir izstrādāti savi vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus.
Katra kursa noslēgumā students  kārto rakstisku vai  mutisku eksāmenu/ieskaiti.  TOV nodaļa iesaka
Studiju  daļai  pārdomāt  rakstisko  eksāmenu  auditoriju  plānojumu  gan  dienas,  gan  nepilna  laika
studentiem, vienmēr nodrošinot eksāmenam auditoriju, kurā studentus var izsēdināt pa vienam. 

TOV  programmā  nav  paredzētas  sesijas,  students  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 studenta darbiem katrā kursā  (skatīt pielikumā nr. 9., 18.tabulu). Vērtēšanas sistēma ir
katra kursa izvērstā kursa apraksta sastāvdaļa, kuru docētājs studentam izsniedz 1.nodarbības laikā. 

Eksāmena vērtējums, kā arī galavērtējums, kurš ierakstīts sekmju lapā, docētājam studiju daļā
jānodod 3 nedeļās pēc eksāmena dienas.  Lielākā daļa  TOV programmas docētāju to  ievēro,  tomēr



2002./2003.gadā   divos  kursos  eksāmena  vērtējumi  tika  iesniegti  vēlāk,  kas  apgrūtināja  sekmju
pārskata veidošanu.

5.2. Gada projektu un diplomprojektu vērtēšana
2002./2003.studiju gadā saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" Valsts pārbaudījumu (diplomprojektu) aizstāvēšanas
komisijā jau otro gadu piedalījās 4 tūrisma nozares profesionāļi: M.Malcenieks (Cēsu TIC vadītājs),
E.Orniņa  ("Lauku  ceļotājs"  izpilddirektore),  A.Mackevičs  (Eiropas  Reģionālais  tūrisma  institūts),
D.Vinklere  (Salacgrīvas  TIC vadītāja,  LTICA vadītāja),  kuri  atzinīgi  vērtē  TOV nodaļas  studentu
dilpomdarbus, kā arī diplomdarbu aizstāvēšanas organizāciju. 

Diplomprojekta galīgo vērtējumu sastāda: komisijas vērtējums -50%, recenzenta vērtējums -30
%, darba vadītāja vērtējums -20%.
Gada  projekti  arī  ir  publiski  jāaizstāv,  to  vērtē  darba  vadītājs,  recenzenti  un  komisija,  vismaz  3
pasniedzēju sastāvā. Gada projektu vērtēšanai ir izstrādāta līdzīga vērtēšanas shēma kā diplomdarbam,
kura ir objektīvāka par iepriekšējo vidējo vērtējumu.

6. STUDENTI
6.1. Studentu  skaita izmaiņas 2002./2003.studiju gadā

Kurss Dienas nodaļā Nepilna laika nodaļā
1.kurss 30 65
2.kurss 28 29
3.kurss 33 30
4.kurss 21 -

112 121
2.tabula. Studējošo skaits  TOV nodaļā (uz 01.10.2003)

Studentu dzimumstruktūra dienas nodaļā ir: 72,8% - sievietes, 27,2 % - vīriešu, nepilna laika nodaļā –
77,5 %- sievietes, 22,5%- vīriešu.

Imatrikulācija
2003.gada imatrikulēto dienas nodaļas studentu rezultāti

2002.gadā  reflektantam  bija  jākārto  tests  specialitātē  (50  %),  centralizētais  angļu  valodas
eksāmena līmenis (35 %), vidējā atzīme (10%), valsts olimpiāžu un zinātnisko darbu konkursa 1.-3.
vietu  ieguvējiem  (5%).  Vidzemes  augstskola  bez  konkursa  par  budžeta  līdzekļiem  Tūrisma
organizācijas  un  vadības  programmā  uzņem  "Junior  Achievement  -  Latvija"  organizētā  konkursa
"2001.gada  labākais  skolēns  ekonomikā"  uzvarētāju.  Bez  konkursa  par  budžeta  līdzekļiem  uzņem
Latvijas Republikas un starptautisko olimpiāžu 1. - 3.vietu ieguvējus sekojošās olimpiādēs: biznesa
ekonomikas pamatu, vides projektu un ģeogrāfijas.

2003.gada 1.kursā iestājušos angļu valodā centralizēto eksāmenu līmenis: 
 12 % A līmenis, 
 47 % B līmenis, 
 41 % C līmenis. 

Vidējās atzīmes: augstākā atzīme -8.6, zemākā -5.6.
virs 8 ballēm 26.5 %
virs 7 ballēm 41 %
virs 6 ballēm 26.5%
virs 5 ballēm 6  %

3.tabula. 2003.gada 1.kursa vidējās atzīmes

Nepilna  laika studijās  nav  jākārto  iestājpārbaudījumi,  ir  dokumentu  konkurss,  intervijas.
Studentu ieskaitīšana TOV programmā notiek,  pretendentiem iesniedzot vidējo izglītību apliecinoša
dokumenta oriģinālu, kā arī noslēdzot studiju līgumu.

Par TOV programmas popularitāti liecina arī noturīgais konkurss dienas nodaļā uz vienu studiju
vietu par budžeta līdzekļiem vidēji - 14 reflektanti uz vietu. (pielikums nr. 10., 20.tabula)

 2003.gadā dienas  nodaļā   tika uzņemti  34 studenti:  par  budžeta  līdzekļiem tika  uzņemti  15
studenti, par maksu-19 studenti. Nepilna laika nodaļā –66 studenti.
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 TOV pilna laika studijās  ir  vismazākais studentu atbirums gada laikā ViA: 2 līdz 6 studenti.
2002./2003.studiju gadā tika eksmatrikulēti 5 studenti. 2003.gadā kopumā tika uzņemti 34 studenti: par
budžeta līdzekļiem tika uzņemti 15 studenti, par maksu-19 studenti.  nNpilna laika studijās 2002.gada
decembrī  tika  eksamtrikulēts  1  students,  2003.gada  jūnijā  14  studenti.  Studējošo  skaita  būtiskas
izmaiņas ViA TOV programmā dienas nodaļā tuvākajā nākotnē nav paredzētas.

Absolventi
1. 2000.gadā - 19 studenti
2. 2001.gadā – 24 studenti
3. 2002.gadā – 18 studenti
4. 2003.gadā – 20 studenti

 Ar  daudziem  TOV  programmas  absolventiem  saikne  saglabājas  uz  privāto  kontaktu  bāzes  kā  ar
potenciālajiem prakšu devējiem.

6.2. Studentu līdzdalība studiju procesa veicināšanā
TOV studentu dalība ViA valdē, kā arī citās ViA institūcijās ir nepietiekoša. Tomēr TOV

studentu dalība kredītu piešķiršanas komisijā jāvērtē pozitīvi. 
Par dažādām norisēm TOV nodaļā studenti tiek informēti informatīvajās sanāksmēs, kā arī

ar e-pasta starpniecību. Apgrūtina Intranet sistēmas neesamība, tādēļ TOV nodaļas vadītāja saziņai ar
studentiem izmantoja listes, kā arī mail.va.lv ziņu dēli. Lielākā problēma, kura noteikti jāaktualizē, ir
saziņa ar nepilna laika, kuri liela daļa neizmanto ViA e-pastus. 

Savu artavu studiju procesa veicināšanā dod studenti, piedaloties aptaujās par studiju kursu un
mācībspēku.  TOV  nodaļas  docētāji  šīs  aptaujas  uzskata  par  nozīmīgu  sava  darba  novērtējumu
2002./2003.studiju  gadā  tika  veikta  anketēšana  tikai  par  7  kursiem  dienas  nodaļā  un  par  1  kursu
tālmācības  nodaļā.  TOV  nodaļa  atzīst  līdzšinējo  anketēšanas  metodi  par  nepieņemamu  un  ierosina
akadēmiskajai  daļai  pievērst  lielāku  uzmanību  tieši  aptaujas  organizēšanas  procesam. Akadēmiskā
personāla novērtējuma anketu apkopjumu skatīt nodaļā Akadēmiskais personāls.

7. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
7.1. Akadēmiskā personāla raksturojums.

TOV  programmas  ietvaros  2002./2003.studiju  gadā  strādāja  4  TOV  nodaļas  docētāji
pamatdarbā.  Vienam  docētājam  ir  doktora  grāds  (Dr.art)  un  trijiem  maģistra  grādi  (M.geo).  Divi
docētāji studē doktorantūrā. TOV programmas nozares obligāto kursu vadīšanā piesaistīti pasniedzēji
-tūrisma nozares profesionāļi, kā arī ViA Biznesa vadības - 4 docētāji (4 pamatdarbā), Informācijas
tehnoloģiju  nodaļas  -1  docētāja  (pamatdarbā),  kā  arī  no  Svešvalodu  katedras  -  4  docētāji  (3
pamatdarbā). 

No  TOV studiju  programmā iesaistītā  akadēmiskā  personāla  17  docētājiem,  12  docētāji  ir
pamatdarbā  strādājošie  (70,6  %).  Studiju  programmā  iesaistītā  akadēmiskā  personāla  (17  docētāji)
attiecība pret dienas nodaļā studējošo skaitu (118 studenti) gan arī nepilna laika nodaļā (121 studenti)
2002./2003.studiju gadā bija ir 1:7.
 Kopumā  TOV nodaļā  ir  sekojošas  štata  vietas:  2  asociētie  profesori,  2  docenti,  4  lektori.
2002./2003.studiju gadā  TOV nodaļā strādāja 2 docenti, 2 lektori. 2003.gadā par TOV nodaļas pirmo
asociēto profesoru kļuva J.Kalnačs.

TOV studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla dzimumstruktūra un vecumstruktūra:
• 53 % - sievietes, kuru vidējais vecums   40,8 gadi, 
• 47 % -vīriešu, kuru vidējais vecums  41,6 gadi. 

Akadēmiskā  personāla  darbību  nosaka  TOV  nodaļas  nolikums,  darba  līgums.  Akadēmiskā
personāla darba samaksu reglamentē Atalgojuma nolikums.

7.2. Akadēmiskā personāla un kursu novērtējums (pēc studentu anketēšanas rezultātiem)
2002./2003.studiju gadā netika veikts sistemātisks darbs anketējot studentus, līdz ar to no TOV studiju
programmas kursiem apkopojums veikts tikai par 7 kursiem dienas nodaļā un par 1 kursu nepilna laika
nodaļā. Lielākā daļa šo aptaujāto kursu vērtēti vērtējuma skalā  no 5.8 līdz 5.1, kas vērtējams kā labi.
Vērtējumu skala: 1-negatīvi, 2-vāji, 3-puslīdz, 4-viduvēji, 5-labi, 6-ļoti labi, 7-izcili Arī docētāju darbu
studenti vērtējuši kā labu un ļoti labu (skatīt pielikumā nr. 9, 19.tabula.



7.3. Akadēmiskā personāla radošais un zinātniski pētnieciskais darbs
Zinātniski  pētniecisko  darbu  veic  visi  Tūrisma organizācijas  un vadības  nodaļā  pamatdarbā

strādājošie  mācībspēki,  iesaistot  arī  studentus.  2002.gada  decembrī  doktora  grādu  (Dr.art)  ieguva
J.Kalnačs  ar  disertācijas  tēmu  ”Māksla  Latvijā  hitleriskās  okupācijas  laikā  1941-1945”  Latvijas
Mākslas akadēmijā. Divas docētājas turpina studijas pie promocijas darba.

TOV nodaļas pasniedzēju kvalifikācijas celšanu sekmē:
aktīva dalība zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī zinātniskās publikācijas: 

• pamatdarbā  esošie  docētāji  2002./2003.studiju  gadā   piedalījušies  katrs  vismaz  2
konferencēs, kurās ir publicēti arī zinātniskie raksti(skatīt pielikumu nr. 11, 21.tabulu)

  sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Latvijas augstskolām:
• ar Daugavpils Pedagoģiskās universitātes delegāciju 2003.gada februārī
• Rīgas Ekonomikas augstskola (K.Barona programma)
• Biznesa augstskola" Turība" (visu gadu)
• Liepājas Pedagoģijas akadēmija (K.Barona programma)

docētāju līdzdarbošanās dažādu projektu izstrādēs: 
• 2002.gada jūlijs -2003.gada aprīlis - pilotprojekts "Brenguļu un Trikātas pagasta pašvaldību

izpēte.
• 2002.gada septembris, projekta partnera vizīte Latvijā, projekta sagatavošana par Francijas,

Spānijas un Gaujas Nacionālā parka videofilmas uzņemšanu.
• 2002.gada  novembris-2005.gada  maijs  VIA  TOV  nodaļa  kā  projekta  partneris

asociācijas"Lauku ceļotājs" PHARE projektā" Kvalitātes kritēriju ieviešana lauku tūrismā".
• 2003.februāris  -  septembris,  Cēsu  Domes izsludinātā  PHARE projekta  "Baltic  Welcome

Centre" par Cēsu iedzīvotāju un viesu tūrisma pakalpojumu kvalitātes aptaujas veikšanas
projekta pietiekuma izstrāde un realizācija.

• Daži  pasniedzēji  ir  iesaistīti  zinātnisko  iestāžu  pētnieciskajās  darba  grupās  (izstrādā
reģionālos un lokālos tūrisma attīstības plānus un projektus), ko nosaka viņu profesionālā
darbība.

citu zināšanu kvalifikācijas celšanā un apguvē:
• augstskolu  pedagoģijas  kursus  (2003.gada  aprīlis  -novembris)  apmeklēja  un  ieguva

sertifikātu 1 docētājs.
• Vides gidu kursi (2003.gada marts-jūnijs) –1docētājs.
• dalība  dažādos  semināros,  arī  ārvalstīs  -  kopumā TOV docētāji  2002./2003/studiju  gadā

piedalījušies 18 semināros
stažējušies ārvalstīs:

• 2002.gada septembrī Braunšveigā Vācijā, Starptautiskajā mācību līdzekļu institūtā
• 2002.gada septembrī Socrates/Erasmus mobilitāte (Joensu Universitāte), 
• 2002.gada septembrī Socrates/Erasmus mobilitāte (Helsinki Business Polytechnic)

iesaistījušies metodisko materiālu izstrādē (kompendiju un tālmācības materiālu izveide). 
lielākajai  daļai  docētāju  ir  izstrādāti  mācību  materiāli  gan  kompendiju  veidā,  gan  izdales  vai
elektronisko līdzekļu veidā.
sadarbība ar Vidzemes skolām: 

• Vidzemes novada ģeogrāfijas olimpiādes vidusskolēniem izstrāde un vadīšana 2003.gada
28.februārī Valmieras ģimnāzijā 

• Ekonomikas konkursu un olimpiāžu organižēšana.
publikācijas (grāmatas, brošūras, periodika):

• 2003.gadā bijis nodaļu, šķirkļu, atsevišķu rakstu autors 3 grāmatās ( t.sk. Zviedrijā izdotajā),
piedalījies  2  brošūru  teksta  un  sastādīšanas  darbos,  kā  arī  uzrakstīti  2  raksti  žurnālam"
Latvijas Architektūra".

• līdzautors VSIA "Reģionu attīstība" izdotajā grāmatā "Reģionu attīstība Latvijā".
• līdzautors  2  eksperimentālām  mācību  grāmatām  "Politika  un  tiesības"  "Gatavosimies

olimpiādei ekonomikā", darbojies redkolēģijā V.Purēna eksperimentālajai mācību grāmatai
"Viduslaiki" .
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dalība VIA struktūrās:
• ViA Senātā 2002./2003.studiju gadā TOV nodaļu pārstāvēja 3 docētāji.Visi docētāji darbojās

arī attiecīgajās ViA Senāta komisijās.
• 1 docētājs 2002./2003.studiju gadā pārstāvēja TOV nodaļu stipendiju un kredītu piešķiršanas

komisijā.  Jāatzīmē  TOV docētāja  godprātīgā  attieksme  pret  stipendiju  un  kredītkomisiju
sēdēm

• 1 docētājs 2002./2003.gadā darbojās kā Socrates/Erasmus TOV nodaļas koordinators.

8. MATERIĀLI TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS, FINANSĒŠANAS AVOTI
ViA ir  neliela augstskola,  tāpēc netiek atsevišķi  katrai  studiju  programmai izdalīti  materiāli

tehniskā bāze un finansu līdzekļi ViA materiāli tehniskā bāze un finansu resursi plašāk ir aprakstīti
augstskolas pašnovērtējuma ziņojumā.

Studiju programmas finansējums galvenokārt  tiek realizēts  par valsts  budžeta,  kā arī   pašas
augstskolas ieņēmumiem (studiju maksa u.c.). Studiju maksu apstiprina ViA senāts.
Studiju nodaļa Budžeta studenti Dotācija (Ls) gadā

uz 1 budžeta
studentu

Maksas studenti Maksa (Ls) 1
studentam gadā

Dienas nodaļa 68 615.75 50 565
Nepilna  laika
nodaļa

- - 121 375*

* studiju maksa  nepilna laika nodaļā 2002./2003.studiju gadā ir 400 Ls (ja students maksā pa semestriem, 350 Ls-ja samaksā visu
studiju maksu uzreiz, vidēji -375 Ls)
4.tabula. Studiju finansējums TOV nodaļā 2002./2003.studiju gadā.

 Atsevišķi  katrām  nodaļām  tiek  noteikti  limiti  kancelejas  preču  iegādei,  komandējumu
izdevumiem, kā arī kopēšanas apjomam. TOV nodaļas budžets kalendārajā gadā ir 400 Ls, kurā tiek
iekļauti kopēšanas izdevumi, kancelejas preču iegāde, pasniedzēju komandējumu apmaksa, kā arī citi
izdevumi.

Studentu rīcībā ViA ir 84 datori (vidēji 13 studenti uz datoru) visi ar Internet pieeju, arī dienesta
viesnīcā (ne visos stāvos) ir pieejams Internet. Cēsu ielā 4 

Internet sakari pieejami tikai 2 auditorijās -1.un 4.aud., kopumā Internet  sakaru nodrošinājums
ir  vājš.  Cēsu  ielā  4,  kur  lielākoties  strādā  TOV  nodaļas  docētāji  katrā  auditorijā  ir  kodoskops
(nepieciešama  regulārāka  to  apkope),  1.aud.ir  stacionārs  multimediju  videoprojektors,  kā  arī  ir  1
pārnēsājamais multimediju projektors un dators. Ir pieejams videomagnetafons un TV, tomēr ir bijušas
problēmas ar to savietošanu.

TOV nodaļas pasniedzēju rīcībā pasniedzēju telpā Cēsu ielā 4 ir 4 datori (viens no tiem iegūts
2000.gadā par projekta līdzekļiem), printeris. 2002.gada rudenī nomainīti monitori, uzlabota arī  datoru
atmiņa.  TOV nodaļas rīcībā ir  arī  diapozitīvu projektors.  2003.gada vasarā par projekta līdzekļiem
TOV nodaļai iegādāts skaneris.

2003.gada pavasara semestrī tika uzsākta pakāpeniska pāreja no Microsoft Word programmas
uz OpenOffice programmas ieviešanu ViA, kas noritēja neveiksmīgas komunikācijas apstākļos starp
datorspeciālistiem, studentiem, docētājiem. Tas radīja nevajadzīgu spriedzi ViA.

TOV nodaļa  papildus  2002./2003.studiju  gadā  piesaistījusi  līdzekļus  no  2  nozīmīgiem  projektiem
kopsummā vairāk kā 7 tūkst.eiro:

• Asociācijas "Lauku ceļotājs" PHARE projektā "Kvalitātes kritēriju ieviešana lauku tūrismā" 
• PHARE projekta  "Baltic  Welcome  Centre"  apakšprojekts  par  Cēsu  iedzīvotāju  un  viesu

tūrisma pakalpojumu kvalitātes aptaujas veikšanu 

Bibliotēkas resursi
Mācībspēki kopā ar bibliotēkas vadītāju komplektē jaunāko literatūru. Mācību un metodiskie

materiāli TOV studentiem tiek iepirkti gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. 2003.gadā pateicoties bibliotēkas
un  TOV  nodaļas  sadarbībai,  Pasaules  Tūrisma  organizācija  (PTO)  piešķīra  ViA  bibliotēkai  PTO
depozītbibliotēkas  statusu,  kas  ļauj  saņemt  tūrisma  nozares  jaunākās  grāmatas.  Par  jaunumiem
bibliotēkā mācībspēki  un studenti  vienmēr tiek informēti.  Bibliotēkā ir  vairāk kā 1000 grāmatas ar
tūrismu  un  biznesa  vadību  saistītās  nozarēs.  2002./2003.studiju  gadā  tūrisma  nozares  literatūras
eksemplāru skaits  ViA bibliotēkā ir papildinājies  ar 48 nosaukumu 63 eksemplāriem (neieskaitot



ViA diplomprojektus un gada projektus skatīt pielikumu nr.6). Kopš 2000.gada ir pieeja pilnu tekstu
datu bāzei EBSCO, no 2002.gada ir pieeja arī OCLC First search datu bāzei, nozare.lv, LETA arhīvs,
BNS, kā  arī  kopš  2003.gada  augusta  –  tūrisma  datu  bāze  eiropa.lv. Bibliotēka  abonē  33  dažādus
periodiskos izdevumus latviešu, angļu, krievu u.c. valodās, 4 no tiem ir tūrisma nozares žurnāli. 

Nodrošinājums  ar  mācību  literatūru  ir  apmierinošs  -  uz  pieciem studentiem ir  viena  kursa
grāmata. Studiju plāni gan dienas, gan nepilna laika studijās  tika veidoti tā, lai kurss abām plūsmām
nenotiktu vienlaicīgi  vienā semestrī, kas optimizē kursa grāmatu izmantošanu. Tomēr līdz ar studentu
skaita pieaugumu  nepilna laika  nodaļā, jāiepērk vairāk gan kursa grāmatu, kā arī jāpalielina kopēto
kompendiju  un  izdales  materiālu  skaits,  kā  arī  jārosina  pasniedzējus  vairāk  veidot  elektroniskus
materiālus.  Lielākā  daļa  pasniedzēju  savos  kursos  ir  izveidojuši  kompendijus,  kurus  katru  gadu
pārskata un atjauno.

Kā jau  tika minēts iepriekš, bibliotēkā būtu nepieciešamas telpas, kurās varētu būt lasītavas, kā
arī telpas, kuras būtu domātas studentu grupu darbiem. Bibliotēkā ir viena darba vieta uz 13 studentiem
(ieskaitot  vietas  pie  datoriem).  2003.gada pavasara semestrī  pēc bibliotēkas  iniciatīvas  tika veiktas
pārrunas  par  TOV  nodaļas  studentiem  par  bibliotēkas  izmantošanas  jautājumiem,  problēmām,  to
risinājumiem.

9.ĀRĒJIE SAKARI

9.1.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Studijas ārvalstīs

TOV  nodaļa  atbalsta  studentu  iniciatīvu  iegūt  daļu  izglītības  ārzemēs,  un  tur  iegūtos
kredītpunktus ieskaitīt studenta izglītības grādā. TOV studentiem Socrates/Erasmus, Nordplus, kā arī
citu programmu ietvaros ir iespēja studēt no 1-6 mēnešiem ārvalstīs.

2002./2003.studiju  gadā  Socrates/Erasmus  programmas  ietvaros  ārvalstīs  studējuši 6  TOV
studenti (skatīt pielikumu nr.7)  un stipendiju 1413 EUR apmērā saņēmuši:
Socrates/Erasmus  programmas  ietvaros  ViA  TOV  programmas  kursus  2002./2003.studiju  gadā
klausījās 11 ārvalstu studenti:
 TOV nodaļas 4 docētāji  lasīja kursus angļu valodā Socrates/Erasmus 3 ārvalstu studentiem  (skatīt
pielikumā nr.7., 15.tabula):

• Lauku tūrisms un Tūrisms un vide
• Baltijas tūrisma produkts, Ieskats Latvijas uzņēmumos
• Baltijas kultūrvēsture
• Viesmīlība

Kr. Barona studentu mobilitātes programmas iespējas.
Uz divām studentu mobilitātes vietām Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 2002./2003.studiju gadā

no  TOV  programmas  nepieteicās  neviens  students.  Savukārt  2  Liepājas  Pedagoģijas  akadēmijas
Tūrisma menedžera programmas studentes: 

2003. gada pavasara semestrī mācījās ViA TOV programmā. Neprecizitēte no ViA puses  -
LPA tika izsūtīti neprecīzi sagatavoti sekmju izraksti, līdz ar to jāuzlabo apmaiņas studentu sekmju
uzkaites process un dokumentācija.

Docētāju mobilitāte
Ārējo sakaru daļa 2002./2003.studiju gadā noslēgusi līgumus ar 9 Eiropas augstskolām (skatīt
pielikumu nr.7.,16.tabula) par TOV nodaļas pasniedzēju apmaiņu Socrates/Erasmus porgrammas
ietvaros:
Socrates/Erasmus programmas ietvaros atsevišķas lekcijas TOV studentiem lasījuši docētāji no:

•  (25.-29.03.2003.) no Somijas, Joensu Universitātes ( The Finnish University Network
forTourism Studies (FUNTS) University of Joensuu, Savonlinna), 

•  (06.-12.04.2003) no Somijas D-Karēlijas augstskolas ( South Carelia Polytechnic, Unit of
Tourism)

• (19.-23.05.2003 ) no Nīderlandes , Bredas Universitātes (NHTV Breda University of Professional
Education)
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2002./2003.studiju gadā Socrates/Erasmus programmas ietvaros lekcijas ārvalstu augstskolās
studentiem lasījuši: 2002.gada septembrī  2 TOV docētāji vadījuši nodarbības Somijas augstskolās:

•  (Joensu Universitāte), 
• (Helsinki Business Polytechnic)

K.Barona  docētāju mobilitātes  ietvaros  prof.L.Stout  no  Rīgas  Ekonomikas  augstskolas
2002./2003.studiju gadā TOV programmā 1 docētājs vadīja kursu " Cilvēkresursu vadība".

9.2. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijām
Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem izpaužas vairākos veidos:

• mācību ekskursijas uz uzņēmumiem;
• prakses un prakšu atskaišu analīze;
• tūrisma profesionāļu iesaistīšana diplomprojektu vērtēšanā;
• tūrisma profesionāļu iesaistīšana gada projektu un diplomdarbu konsultēšanā;
• konkrētu gada projektu vai diplomprojektu pētniecības tēmu pasūtījums;
• konkrēti sadarbības un izpētes projekti;
• sadarbības semināri (2003.gada 27.janvārī ar Vidzemes TIC pārstāvjiem);
• studentu  iesaistīšana  konkrētu  darbu  veikšanā  (piemēram,  Aktīvais  tūrisma  centrs  “Eži”

piesaista studentus konkrētu maršrutu izveidē, kā arī to vadīšanā.

sadarbība ar tūrisma organizācijām  (Vidzemes Tūrisma asociāciju, Vidzemes Attīstības aģentūra,
TAVA, Latvijas TIC) 

• 1 docētājs -ViA Vidzemes Tūrisma asociāciju valdē, 
• 1  docētājs  -pārstāv  TOV  Latvijas  Tūrisma  izglītības  konsultatīvajā  padomē,  Latvijas  Tūrisma

izglītības asociācijā.
• regulāri kontakti ar lielāko daļu Latvijas TIC
• dalība tūrisma organizāciju rīkotājos semināros

 
TOV nodaļas docētāji iesaistītos dažādu kursu vadīšanā, ko ļoti vēlas tūrisma profesionāļi, bet šī brīža
slodze gan dienas un tālmācības nodaļās, kā arī aizņemtība dažādu citu projektu izstrādēs, neatļauj vēl
papildus  uzņemties  šādu  kursu  organizēšanas  un  koordinācijas  darbus.  Tādēļ  ierosinājums  šādu
tālākizglītības kursu koordinācijas darbu uzņemties ViA struktūrvienībai , kura varētu koordinēt un
piedāvāt tālākizglītības kursus uzņēmējiem vai skolotājiem no visām ViA nodaļām.

10. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS
Pozitīvais:

1. TOV programmā  ir saglabāts līdzsvars starp akadēmisko un profesionālo, starp teorētisko un
praktisko.  Tā ir pietiekami elastīgi  veidota un ir  visas iespējas ātri reaģēt uz sabiedrības un
tirgus vajadzībām. TOV programmā izveidota specializācija.

2. Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas mācību metodes, lielu uzsvaru liekot uz patstāvīgā
darba formām, kā arī  grupu darbiem, semināriem, jaunākajiem tehniskajiem līdzekļiem,  kas
motivē studentus tālākizglītībai un apzinātai karjerai.

3. TOV  programmā  nav  paredzētas  sesijas,  students  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 studenta darbiem

4. Uzlabots  gada projektu un diplomprojektu izstrādes nolikums,  ieviešot  starpieskaites,  kā arī
optimizēta gada projektu vērtēšanas sistēma, pielīdzinot to diplomdarbu vērtēšanas sistēmai.

5. Pēc TOV programmas beigšanas students var turpināt studijas maģistratūrā kādā no Latvijas vai
ārvalstu  augstskolām.  Pēc  abolventu  aptaujas  2003.gada  rudenī  35  %  respondentu  studē
maģistratūra, 17 % absolventu to jau ir pabeiguši.

6. Mācībspēku  kvalifikācija  ir  atbilstoša,  lai  mācītu  piedāvātos  kursus.  Kursu  pasniegšanā  un
diplomdarbu vērtēšanā iesaistīti  profesionāļi tūrisma jomā.

7. Mācībspēki  iesaistīti  vairākos  nozīmīgos  starptautiskos  projektos,  kā  arī  zinātniskajā  darbā
aktīvi iesaistot arī  studentus.



8. Mācībspēku piedalās akadēmiskās un zinātniski pētnieciskās konferencēs un semināros Latvijā
un ārzemēs. 2002./2003.studiju gadā doktora grādu ieguva viens docētājs, kurš tika ievēlēts par
asociēto  profesoru.  Divi  docētāji  izstrādā  promocijas  darbus,  kas  liecina  par  akadēmiskā
personāla potenciālām izaugsmes iespējām.

9. Akadēmiskā  personāla  novērtējums  veicina  studiju  procesa  kvalitātes  uzlabošanos,  tādēļ  šī
kvalitātes novērtējuma sistēma ir jāorganizē katru gadu. 2002./2003.studiju gadā akadēmiskā
personāla, kā arī kursu  novērtējums TOV programmā kopumā ir labs.

10. Nelielais studentu skaits veicina koleģiālas attiecības starp studentiem un pasniedzējiem, kas
palīdz uzturēt studiju kvalitāti.

11. Vidzemes Augstskolas TOV studiju programmas studenti ir aktīvi, radoši, ar vēlmi studēt, ar
interesi par savu studiju virzienu un par norisēm sabiedrībā.

12. Izveidoti  labi  starptautiskie  sakari  ar  atbilstoša  profila  augstskolām  ārvalstīs,  kuru  darba
pieredze tiek reāli izmantota studiju programmas pilnveidošanai un studiju procesa uzlabošanai,
kā arī veicina mācībspēku un studentu aktīvu apmaiņu. 

13. TOV nodaļas docētāji  lasa kursus angļu valodā Socrates/Erasmus mobilitātes studentiem katra
gada rudens semestrī.

14. TOV studiju  programmas  prakses  plānojums  uzņēmumā  atšķiras  no  citu  ViA studiju  prakšu
plānojuma, jo tūrisma nozares specifika nosaka prakšu nepieciešamību vasaras sezonā. Studenti
atzinīgi novērtējuši mācību prakses (ekskursijas) ieviešanu TOV programmā.

15. Esošā materiāli tehniskā un informatīvā bāze  nodrošina TOV programmas realizāciju, tomēr
vēlami uzlabojumi 

16. Saglabājas  pozitīva  tendence  bibliotēkas  resursu  paplašināšanā,  īpaši  pēc  Pasaules  Tūrisma
organizācijas depozītbibliotēkas statusa iegūšanas.TOV nodaļas laba sadarbība ar bibliotēku.

17. TOV nodaļa papildus 2002./2003.studiju gadā piesaistījusi finanšu līdzekļus no 2 projektiem.

Trūkumi:
1. Akadēmiskā  darba  prorektora  trūkums  2002./2003.studiju  gadā  neveicināja  studiju  darba

uzlabošanos ViA kopumā.
2. Nav pilnībā aprobēts nepilna laika studiju plāns.
3. Nodarbību  grafiku  plānošanas  process  gan  dienas  un  nepilna  laika  studijās.  Nepilna  laika

grafika trūkums visam semestrim.
4. Neapmierinošs kursa un docētāju anketēšanas organizēšanas process.
5. Neapmierinoša sekmju uzskaites informācijas aprite starp Studiju daļu un TOV nodaļu.
6. Savstarpējās  komunikācijas  trūkums  ViA  kopumā:  administrācija-  pasniedzēji-  studenti.

Studentu un pasniedzēju  novēlota  informēšana  par  izmaiņām nodarbību grafikā.  Neregulāra
studentu  informēšana par dažādiem studentiem būtiskiem jautājumiem ViA kopumā.

7. Prakses  nolikums  ir  vispārējs,  nepieciešams izstrādāt  darba uzdevumus  atsevišķiem tūrisma
uzņēmumu veidiem.

8. Salīdzoši maz pasniedzēju  ar doktora grādu.
9. Nodrošinājums  ar  mācību  literatūru  (kursa  grāmatu  eksemplāru  skaits)  atsevišķos  kursos  ir

nepietiekošs, īpaši tālmācības nodaļā.
10. Intranet sistēmas trūkums, jaunu programmu ieviešana bez apmācības, kā arī dažādas likstas ar

datoriem, traucē studiju procesu.
11. Telpu trūkums -  TOV nodaļas  docētāji  vēlas  strādāt  ar  mūsdienīgiem mācību tehniskajiem

līdzekļiem, kas bieži vien rada problēmas auditoriju plānojumā. Bibliotēkā - lasītavu trūkums.
12. Studentu dalība ViA valdē ir nepietiekoša.
13. Netiek pietiekoši organizēts Karjeras centra darbs ar absolventiem.

Priekšlikumi studiju programmas satura un organizācijas pilnveidošanai un attīstībai

1. Ar  pētnieciskā  darba  rezultātiem  regulāri  iepazīstināt  plašāku  auditoriju:  izveidot  ViA
zinātnisko rakstu krājumu, darbu anotācijas ievietot ViA mājas lapā.

2. Jāveicina tālākizglītības kursu organizēšana un realizēšana. Tālākizglītības kursu koordinācijas
darbu uzņemties ViA struktūrvienībai , kura varētu koordinēt un piedāvāt tālākizglītības kursus
uzņēmējiem vai skolotājiem no visām ViA nodaļām.
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3. Jāuzlabo informācijas aprite nepilna laika studentiem, biežāk rīkojot informatīvas tikšanās, kā
arī veicināt vienlaicīgi nepilna laika studentu elektroniskā pasta izmantošanu. 

4. Jāpilnveido nepilna laika studiju plāns.
5. Jāaktivizē jaunu ārvalstu prakšu iespēju koordinācija.
6. Turpināt  koordinēt  sadarbību  ar  citām  Latvijas  augstskolām  tūrisma  studiju  jomā  ViA

izveidotās "Krišjāņa Barona" programmas ietvaros par studentu un pasniedzēju apmaiņu.
7. TOV  nodaļai  jāaktivizē  un  jāstimulē  pasniedzēji  pabeigt  doktorantūru,  veidojot  patstāvīgu

profesūru.
8. Nodarbībās plašāk jāiesaista nozares profesionāļi.
9. Jāpalielina pamatdarbā strādājošo docētāju skaits TOV nodaļā.
10. Izstrādāt   vienotu  augstskolas docētāju kvalifikācijas celšanas koncepciju un  tās kontekstā

izstrādāt nodaļas docētāju kvalifikācijas pilnveides programmu visam ievēlēšanas periodam.
11. Jāveicina studentu apzinīgāka  un motivētāka attieksme pret  akadēmiskā  personāla  un kursu

novērtējuma anketām.
12. Aktīvāka tūrisma studentu dalība ViA studentu valdes darbībā. 
13. Sadarbības uzlabošana ar  VIA absolventiem ne tikai TOV nodaļai, bet gan ViA kopumā.
14. Sadarbība tūrisma izglītībā starp dažādiem izglītības līmeņiem, darbojoties Latvijas Tūrisma

izglītības konsultatīvajā padomē, kā arī Latvijas Tūrisma izglītības asociācijā.
15. Docētājiem vēl vairāk dažādot studiju metodes, pielietojot modernos informācijas tehnoloģiju

līdzekļus u.c. inovatīvus elementus studiju procesa aktivizēšanai.
16. Gada projektu un diplomdarbu samaksu veikt nevis vasaras mēnešos, bet gan tajos mēnešos,

kad reāli  darbi  tiek konsultēti  (janvāris  -maijs),  iekļaujot to  docētāju slodzē.  Arī tālmācības
kursu atalgojumu iekļaut kopējā docētāja slodzē.

17. Jāpalielina izdevumi mācību literatūras un modernu tehnisko līdzekļu iegādei, kā arī mācību
ekskursiju nodrošinājumam.

18. Jāuzlabo nepilna laika mācību metodisko līdzekļu izveide, arvien vairāk ieviešot elektroniskos
studiju materiālus, tadējādi samazinot papīra tēriņus.

19. Pārstrādāt prakses nolikumu, veidojot prakšu uzdevumus dažādiem tūrisma uzņēmumiem.
20. Ievietot ViA mājas lapā gan mācībspēku, gan arī studentu pētniecības darbu (diplomprojektu)

anotācijas, kā arī gada projektu tēmu sarakstu.
21. Jāveicina  studentu  dalība  dažādās  tūrisma  nozares  konferencēs,  semināros,  konkursos,

projektos.
22. Jāatbalsta  iespēja mācībspēkiem izdot savus lekciju materiālus u.c. mācību palīglīdzekļus
23. Jāveicina maģistratūras programmas izveide.

Vērtējums
1. Izvērtējot tūrisma attīstības nozares tendences gan pasaulē, gan Latvijā, tūrisma nozares speciālistu

sagatavošana arī perspektīvā ViA ir lietderīga. Pamatojoties uz ViA TOV programmas starptautisko
atzīšanu, kā arī veicot izmaiņas programmā gan pēc ārvalstu ekspertu ieteikumiem, kā arī saskaņā ar
LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu", kopumā  TOV programmas saturu var novērtēt kā "ļoti labu".

2. Izvērtējot TOV nodaļas akadēmisko personālu un programmas realizēšanā iesaistītos mācībspēkus
no citām ViA nodaļām, kā arī tā attīstības perspektīvas, akadēmisko personālu var vērtēt kā "labu".

3. Izvērtējot  studiju  procesa  organizēšanu  un  elastību,   studiju  organizāciju,  studentu  zināšanu
vērtēšanas  un akadēmiskā personāla kvalitātes novērtēšanas sistēmu TOV programmā, kopumā var
novērtēt kā “labu”.

4. TOV programmas praktiskā realizācija vērtējama kā “ļoti laba”, bet esošā materiāltehniskā un
informatīvā bāze TOV programmas realizēšanā vērtējama kā "laba”.

5. Izvērtējot visus TOV programmas komponentus, secinām, ka lielākā daļa ir vērtējama kā "labi", līdz
ar to TOV programmu un tās realizāciju var vērtēt kā "labu".



Apstiprināts ViA Senātā
2002.gada 27.novembrī

Lēmums 10./7. 

VIDZEMES  AUGSTSKOLA
Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa

Pašnovērtējuma ziņojums

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmai

TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Studiju programmas direktore
I.Druva-Druvaskalne, Mg.geogr.

VALMIERA
2001./2002 studiju gads
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1.  TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS UN VADĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN
UZDEVUMI

Vidzemes Augstskolas (ViA)Tūrisma organizācijas un vadības (TOV) studiju programma  ir
profesionāla  studiju  programma  (LR izglītības  klasifikatora  kods  Nr.  44349),  kura  tiek  realizēta
saskaņā ar 1996.gada 3.jūnijā izsniegto LR IZM izsniegto licenci. 2001.gada 5.decembrī akreditācijas
komisija to akreditēja uz sešiem gadiem (akreditācijas lapa Nr.011-411, 12.12.2001).

Beidzot studijas TOV studiju programmā, tiek piešķirts diploms par  profesionālās augstākās
izglītības  iegūšanu un  tūrisma  nozares  uzņēmuma  vadītāja profesionālās  kvalifikācijas  (LR
profesiju klasifikatora kods Nr.1229 08) iegūšanu.  

TOV programma tiek realizēta gan pilna, gan nepilna laika studiju formās. 
TOV programmu apgūst  183 studenti:  112 studenti  dienas nodaļā,  nepilna laika nodaļā  -71

studenti.

Tūrisma organizācijas un vadības (TOV) studiju programmas mērķi:

1. Gatavot  mūsdienīgi  izglītotus  tūrisma  nozares  speciālistus  profesionālai  darbībai  tūrisma
uzņēmumos,  kā  arī  darbam  valsts  iestādēs,  pašvaldībās,  kas  nodarbojas  ar  tūrisma  un  atpūtas
organizēšanu un attīstību;

2. Veicināt zināšanu apguvi un prasmju attīstīšanu, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi
un sekmē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

Uzdevumi:

1. Dot studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par tūrismu kā tautsaimniecības nozari un tā
vietu  valsts  ekonomikā,  akcentējot  tūrisma vadību  no tūrisma  uzņēmuma viedokļa,  tūrisma
produkta attīstību un mārketingu, tūrisma plānošanu un reģionālo attīstību.

2. Veidot  studentos  prasmes un iemaņas,  atbilstoši  izvirzītajiem mērķiem, izvēloties adekvātas
izglītības, vadības metodes un paņēmienus,  uzsvaru  liekot uz lietišķo zināšanu ieguvi, kas tiek
akcentēts ar kursa darbu, gada projektu, diplomdarbu, praktisko nodarbību un mācību praksēm. 

3. Veicināt studentus apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas – darbs
ar datoru, svešvalodu zināšanas, darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja
kritiski  domāt,  analizēt  problēmas,  uzņemties  atbildību,  saskarsmes  prasmes,  publiskās
uzstāšanās iemaņas u.c.

4. Sekmēt studentos motivāciju tālākizglītībai.

5. Veicināt  esošās  TOV  nodaļas  materiāli  tehniskās  bāzes  nepārtrauktu  paplašināšanu  un
uzlabošanu;

6. Veicināt TOV nodaļas akadēmiskā personāla papildināšanu ar pieredzējušiem tūrisma nozares
praktiķiem, mācībspēku piesaisti no citām ViA struktūrvienībām un citām augstskolām Latvijā
un ārvalstīs;

7. Veicināt regulāru mācībspēku kvalifikācijas celšanu;

8. Attīstīt sadarbību ar tūrisma uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskām
organizācijām.
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2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA

Studiju piedāvājums

Studentam,  apgūstot  TOV studiju  programmu,  jāiegūst  160  kredītpunkti  (Kp).  Viens  kredītpunkts
atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam (12 kontakstundas) nedēļā vai 1 prakses
nedēļa. 

TOV studiju programma paredzēta pilna laika studējošajiem dienas nodaļā (mācību ilgums 4
gadi) un nepilna laika studējošajiem nepilna laika studentiem (mācību ilgums -5 gadi).

Izmaiņas studiju programmā pašnovērtējuma periodā 2001./2002.studiju gadā
Studiju programmas saturs

Sakarā ar LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības  valsts  standartu”,  kuri  izdoti  saskaņā  ar  Izglītības  likuma  14.panta  19.punktu,  Vidzemes
Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa veica izmaiņas esošajā TOV studiju programmā.
Izmaiņas  tika  izskatītas  un  apstiprinātas  Tūrisma organizācijas  un vadības  nodaļas  sēdē  2002.gada
19.martā,  kā  arī  TOV  nodaļas  studenti  tika  informēti  par  veiktajām  izmaiņām.  Izmaiņas  tika
apstiprinātas ViA Senātā 2002.gada 18.aprīlī, lēmums nr. 4/4.

Studiju  programmas  pašnovērtējuma  ziņojums  tika  apspriests  TOV  nodaļas  kopsapulcē
2002.gada 12.novembrī.

Veiktās izmaiņas: 
1. Palielināts prakses ilgums (iepriekš bija - 20 kp, jābūt vismaz 26 kp):

• Ieviestas mācību prakses (ekskursijas) pēc 1., 2., un 3.kursa, katru gadu 2 kp apjomā, kopā-
6  kp.  Mācību  prakses  vadītājus  attiecīgajam  gadam  izvēl  TOV  nodaļas  pasniedzēju
kopsapulce.  Mācību  prakses  vadītāja  darbs  (sagatavošanās  posms  un  vadīšana)  tiek
apmaksāts 30 akadēmisko stundu apjomā. 

• Prakse uzņēmumā – 20 kp. Tās tiks organizētas sekojoši: pēc 1., 2., un 3.kursa 4 kp jeb 4
nedēļas. Pēdējā 4.kursā – 8 kp jeb 8 nedēļas pirmsdiploma prakse.

1. Ieviesta  otra svešvaloda kā obligātais  studiju  kurss  1.  un 2.kursā,  saskaņā  ar  topošo profesijas
standartu, kas paredz tūrisma programmām divu obligāto svešvalodu apguvi.

2. Gada projektu izstrāde notiek pēc 2. un 3.kursa (līdz šim bija trīs gada projekti, arī 1.kursā).

3. Palielināts kredītpunktu apjoms par diplomprojekta/diplomdarba izstrādi 4.kursā (12 kp).

4. Brīvās izvēles kursi (C daļa), saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481  bija jāsamazina no 12 kp uz
6 kp.

5. Samazināts kredītpunktu skaits kursam Viesmīlība-  no 6 kp uz 4 kp.

6. Uzlabots  studiju  plāns,  ievērojot  secību  starp  ievadkursiem un padziļinātiem kursiem.  Veiktas
izmaiņas studiju plānā (sk. pielikumu nr.1). 

ViA  TOV  programma  paredz  specializāciju  2  virzienos.  Specializācijas  kursus  students  izvēlas
3.kursā - 6.semestrī. Specializācijas kursi notiek 4.kursā -7.semestrī

1. aktīvā tūrisma vadībā 
2. tūrisma plānošana valsts vai pašvaldību iestādēs



Studiju programmas saturs

kp %
Obligātie studiju kursi (A daļa) 126 78,75

1. Vispārizglītojošie kursi 20 12,5
2. Nozares teorētiskie pamatkursi 36 22,5
3. Prakse 26 16,25
4. Nozares profesionālās specializācijas kursi 24 15
5. Gada projekti un diplomprojekts 20 12,5

Izvēles kursi (B daļa) 28 17,5
6. Izvēles kursi specialitātē 20 12,5
7. Pārējie izvēles kursi specialitātē 8 5

Brīvās izvēles kursi (C daļa) 6 3,75
Kopā 160 100%

Studiju programmas saturu veido kursi, kuru apjoms pārsvarā ir no 4-6 Kp. Katru studiju gadu
veido 7-12 kursi, mācību prakse (pēc 1., 2.,3.kursa), prakse uzņēmumā (pēc 1., 2.,3.kursa) un gada
projekta izstrāde (2.un 3.kursā). Studiju noslēgumā students izstrādā un aizstāv diplomprojektu.

Studiju programmas attīstības plāns, kas tika izstrādāts 2001. –2006. gadam, 2001./2002.studiju
gadā kopumā ir izpildīts.

Rezumējums
Pozitīvais: 
1. Visas izmaiņas TOV programmā tika veiktas saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi

par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kuri izdoti saskaņā ar Izglītības
likuma  14.panta  19.punktu.  Tie  nosaka  TOV  programmas  atbilstību  augstākās  profesionālās
izglītības standartiem

2. Mainīta prakšu realizācija, ieviešot mācību prakses (tūrisma ceļojuma –ekskursijas organizēšana),
kas ļaus vairākos kursos iepriekš šīm ekskursijām atvēlētās kontaktstundas izmantot citām grupu
nodarbībām.

3. TOV  programmā  ir  saglabāts  līdzsvars  starp  akadēmisko  un  profesionālo,  starp  teorētisko  un
praktisko. TOV programma  ir elastīgi veidota,  un ir visas iespējas ātri reaģēt uz sabiedrības un
tirgus vajadzībām.

4. Studiju slodze gada laikā ir vienmērīga, vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits nepārsniedz 4-6 kursus.
5. Uzlabots studiju plāns gan dienas, gan tālmācības studijām. 
6. Pēc TOV programmas beigšanas students var turpināt studijas maģistrantūrā kādā no Latvijas vai

ārvalstu augstskolām.
7. Uzlabota situācija ar kursu norisi, kas tiek lasīti angļu valodā, izveidojot atsevišķu grupu.
Trūkumi:
1. Nav pilnībā aprobēts tālmācības studiju plāns.
2. Ārvalstu studentu nodrošinājums ar izvēlētiem kursiem angļu valodā nav pietiekošs.
3. Nav izveidots Tūrisma padomnieku konvents, kas konsultētu programmas attīstības gaitu.
Kas jāuzlabo? 
1. Jāizveido un jāuzsāk darbība Tūrisma padomnieku konventam.
2. Jāpilnveido nepilna laika  studiju plāns.
3. Jāpiedāvā vairāk kursus angļu valodā.

Vērtējums:
Izvērtējot tūrisma attīstības nozares tendences gan pasaulē,  gan Latvijā,  tūrisma nozares speciālistu
sagatavošana arī perspektīvā ViA ir lietderīga. Pamatojoties uz ViA TOV programmas starptautisko
atzīšanu, kā arī veicot izmaiņas programmā gan pēc ārvalstu ekspertu ieteikumiem, kā arī saskaņā ar
LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi  par  otrā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  valsts
standartu", kopumā  TOV programmas saturu var novērtēt kā "ļoti labu".
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3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1. Studiju formas

TOV programmas studiju plānā norādīto kursu apguve notiek lekcijās, semināros, diskusijās,
grupu darbos,  lietišķajās spēlēs,  praktiskajās nodarbībās.  Liels  uzsvars  studiju procesā tiek likts  uz
studentu  patstāvīgo  un  pētniecisko  darbu:  literatūras  studijas,  referātu,  kursa  darbu,  gada  projektu
izstrāde gan individuāli, gan grupās. Kredītpunkta ietvaros studentam jāapgūst aptuveni 100 lappušu
tekstā (patstāvīgās literatūras studijas).

Lekciju un seminārnodarbību vai grupu nodarbību attiecība dienas nodaļas studentiem lielākajā
daļā kursu ir 50 % :50 %, izņēmums ir svešvalodas, kur nodarbības notiek grupās līdz 20 studentiem.
(skat.1.tabulu). Lekcijās tiek izmantoti gan kodoskops, gan videoprojektors, gan TV un video, kā arī
dažas nodarbības tiek vadītas datorauditorijā, piemēram, kursā "Tūrisms un vide", kad tiek spēlētas
lietišķās  spēles.  Vairāki  pasniedzēji  grupu  nodarbības  vada  bibliotēkā,  piemēram,  kursā  "Ievads
tūrismā", "Tūrisma ģeogrāfija". Tūrisma nozares kursos kā kursa sastāvdaļa ir kursa projekts (grupas
izstrādāts pētījums). Vairākos kursos tika rīkotas vienas dienas ekskursijas jeb tās varētu dēvēt arī par
praktiskajām nodarbībām, piemēram, kursā "Kultūrvēsture un tūrisms" studenti devās uz Sv.Sīmaņa
baznīcu un arhitektūras un mākslas terminoloģiju un stilistiku, kursā "Viesmīlība" studenti apmeklēja
lielākās Latvijas viesnīcas, piemēram, Radisson SAS Daugava, Reval Hotel Latvija, Rīdzene, Hotel de
Roma. Kursā "Tūrisma ģeogrāfija" studenti ir pabijuši karšu izdevniecībā "Jāņa sēta" un Valsts Zemes
dienesta Kartogrāfijas pārvaldē. 

Līdz šim vairākos kursos kā grupu nodarbības tika iekļautas arī mācību ekskursijas, piemēram,
kursa "Kultūrvēsture un tūrisms" un "Tūrismu noteicošie faktori" pasniedzēji organizēja kopīgu vienas
dienas ekskursiju pa Vidzemi, kursā "Tūrisma ģeogrāfija" ietvaros tika organizēta 2 dienu ekskursija pa
Latgali. Šo ekskursiju izmaksas sedza paši braucēji. Ar 2002./2003.gadu šīs mācību ekskursijas tiks
izdalītas atsevišķi kā mācību prakse 2 kp apmērā, kurā studenti pasniedzēja vadībā izstrādās un paši
vadīs ekskursiju. 

Nepilna  laika  studijās  klātienē  nodarbības  notiek  vienreiz  mēnesī  3  dienas.  Nepilna  laika
galvenā klātienes nodarbību forma ir lekcija (izņemot svešvalodas, kur nodarbības notiek grupās), jo
atvēlētais  kontaktstundu  skaits   -  uz  1  kp  ir  5  akadēmiskās  stundas).  Vairāki  pasniedzēji  lekcijas
ietvaros iekļauj diskusijas,  kā arī  nelielus praktiskos darbus un kontroldarbus.  Nepilna laika pārējo
laiku aizņem patstāvīgās studijas.

Saziņa starp mācībspēku un studentu iespējama ar elektroniskā pasta starpniecību, jo katram
studentam un pasniedzējam ir sava elektroniskā pasta adrese, kā arī tiekoties individuālās konsultācijās
ar pasniedzēju.
Kurss Lekcijas Semināri,

praktiskie 
Pārbaudes
darbi

Kopā

OBLIGĀTIE  KURSI  (  A
DAĻA) 
Vispārīgie  obligātie  studiju
kursi
Angļu valoda - 80 16 96
Datorzinības 22 22 4 48
Pētījumu metodoloģija 12 10 2 24

Kopā  akadēmiskās stundas 34 112 22 168
% 20,2 66,7 13,1 100

SPECIALITĀTES
OBLIGĀTIE KURSI 
Ievads tūrismā 26 18 4 48
Tūrismu noteicošie faktori 36 30 6 72
Ievads biznesā 30 16 4 48
Tūrisms un vide 24 20 4 48
Kultūrvēsture un tūrisms 46 22 4 72



Tūrisma ģeogrāfija 38 31 3 72
Mārketinga vadība I 24 20 4 48
Viesmīlība 38 28 4 72
Uzņēmējdarbības tiesības I 18 4 2 24
Tūrisma produkts 44 24 4 72
Tūrisma  statistika  un
metodoloģija

22 22 4 48

Vadības psiholoģija (Vadība I) 30 14 4 48
Tūrisma  plānošana  un  reģionālā
attīstība I

24 22 2 48

Finansu  grāmatvedība I 24 22 2 48
Kopā  akadēmiskās stundas 424 293 51 768
% 55,2 38,2 6,6 100
IZVĒLES KURSI (B DAĻA)
Lauku tūrisms 14 8 2 24
Pilsētu tūrisms 12 12 - 24
Tūrisma  plānošana  un  reģionālā
attīstība II

28 16 4 48

Kūrortu vadība 24 22 2 48
Tūrisma projektu vadība 24 2 48
Kopā  B akadēmiskās stundas 100 82 10 192
% 52,1 42,7 5,2 100
1.tabula  Tūrisma  organizācijas  un  vadības  studiju  programmā  izmantotās  studiju  formas
2001./2002.studiju gadā.

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze

Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas vadība
Visas  svarīgākās  TOV  studiju  programmas  sastāvdaļas  tiek  realizētas  saskaņā  ar  ViA

izstrādātajiem un Senāta apstiprinātajiem nolikumiem. TOV studiju programmas vadību organizē un
realizē  Tūrisma  organizācijas  un vadības  nodaļa,  kurā  ietilpst  visi  TOV nodaļas  pasniedzēji.  TOV
nodaļas darbību nosaka TOV nodaļas nolikums. Izmaiņas TOV studiju programmā, kā arī studiju plānā
var ierosināt gan studenti, pasniedzēji, tās izskata TOV nodaļas kopsapulce, bet apstiprina Vidzemes
Augstskolas Senāts. 

Bibliotēkas resursi
Mācībspēki kopā ar bibliotēkas vadītāju komplektē jaunāko literatūru. Mācību un metodiskie

materiāli  TOV  studentiem  tiek  iepirkti  gan  Latvijā,  gan  arī  ārvalstīs.  Tūrisma  nozares  jaunākās
grāmatas tiek pasūtītas no Pasaules Tūrisma organizācijas, Amazon. com., karšu veikala "Jāņa sēta", ar
kuru izveidojusies laba sadarbība jaunāko karšu u.c. izziņas literatūras iepirkšanā. Bibliotēkā ir vairāk
kā  1000 grāmatas  ar  tūrismu un biznesa  vadību saistītās  nozarēs.  2001./2002.studiju  gadā tūrisma
nozares  literatūras  eksemplāru  skaits  ViA  bibliotēkā  ir  papildinājies  ar  69  nosaukumiem  jeb  91
eksemplāriem  (ieskaitot  ViA  diplomprojektus).  Kopš  2000.gada  ir  pieeja  pilnu  tekstu  datu  bāzei
EBSCO.,  2002.gadā  ir  pieeja  arī  OCLC  First  search datu  bāzei.  Bibliotēka  abonē  33  dažādus
periodiskos izdevumus latviešu, angļu, krievu u.c. valodās, 4 no tiem ir tūrisma nozares žurnāli. 

Nodrošinājums  ar  mācību  literatūru  ir  apmierinošs  -  uz  pieciem studentiem ir  viena  kursa
grāmata. Studiju plāni gan dienas, gan tālmācības nodaļās tika veidoti  tā, lai  kurss  abām plūsmām
nenotiktu  vienlaicīgi   vienā  semestrī,  kas  optimizē  kursa  grāmatu  izmantošanu.  Lielākā  daļa
pasniedzēju savos kursos ir izveidojuši kompendijus, kurus katru gadu pārskata un atjauno.
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Studiju  detalizētu  plānu  (pa  dienām)  dienas  nodaļā  katram  kursam  sastāda  nodaļas  vadītāja,
konsultējoties  ar  katru  pasniedzēju  par  iespējamiem  nodarbību  laikiem.  Tālāk  plānojumu  pa
auditorijām, saskaņojot visu nodaļu iesniegtos grafikus, veic studiju daļas vadītāja. Tālmācības nodaļai
nodarbību plānojumu pa dienām un auditorijām pēc TOV nodaļas vadītājas iesniegtā studiju plāna veic
tālmācības nodaļas koordinatore. 

Studiju un TOV nodaļas finansējums
ViA ir neliela augstskola, tāpēc augstskolai nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un

finansu līdzekļus atsevišķi katrai studiju programmai. ViA materiāli tehniskā bāze un finansu resursi
plašāk ir aprakstīti augstskolas pašnovērtējuma ziņojumā.

Studiju programmas finansējums galvenokārt  tiek realizēts  par valsts  budžeta,  kā arī   pašas
augstskolas ieņēmumiem (studiju maksa u.c.). Dienas nodaļā par maksu mācās 52 TOV programmas
studenti. Nepilna laika studijas ir maksas studijas. Studiju maksu apstiprina ViA senāts. 
 Atsevišķi  katrām  nodaļām  tiek  noteikti  limiti  kancelejas  preču  iegādei,  komandējumu
izdevumiem, kā arī kopēšanas apjomam. TOV nodaļas budžets kalendārajā gadā ir 400 Ls, kurā tiek
iekļauti kopēšanas izdevumi, kancelejas preču iegāde, pasniedzēju komandējumu apmaksa, kā arī citi
izdevumi.

TOV nodaļas pasniedzēju rīcībā pasniedzēju telpā Cēsu ielā 4 ir četri datori, 2002.gada rudenī
nomainīti monitori, būtu nepieciešams uzlabot datoru atmiņu. Dažkārt pilnvērtīgi strādāt nevar dažādu
Interneta sakaru pārrāvumu dēļ. 

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Gada projektu un diplomdarbu izstrāde

 TOV studiju programmā gada projekti tiek izstrādāti katru gadu (ar 2002./2003.studiju gadu
gada projektu izstrāde būs 2. un 3.kursā).2001.gada augustā TOV nodaļas kopsapulcē tika apstiprināti
"Metodiskie noteikumi gada projektu un diplomprojektu izstrādāšanā tūrisma organizācijas un vadības
nodaļā", kuri reglamentē gada projektu un diplomprojektu noformēšanu.

Katram  gada  projektam  un  diplomprojektam  ir  darba  vadītājs.  TOV  nodaļas  vadītājs
proporcionāli katram pasniedzējam nozīmē darba recenzijas. Ir izstrādāti ieteikumi recenziju rakstīšanā.
Gada  projektu  un  diplomprojektu  tēmas  un  darba  vadītājus  apstiprina  TOV  nodaļas  kopsapulcē.
2001./2002.studiju gadā tika izstrādāti un aizstāvēti 62 gada projekti un 9 diplomprojekti. Gada projekti
ir publiski  jāaizstāv,  to vērtē darba vadītājs,  recenzenti  un komisija,  vismaz 3 pasniedzēju  sastāvā.
Diplomdarbus un diplomprojektus aizstāv publiski pie Valsts pārbaudījumu komisijas.  

Arī  atsevišķu  kursu  ietvaros  studenti  veic  kādu  pētniecisku  darbu,  piemēram,  2002.gada
pavasarī  kursa  "Tūrisma  ģeogrāfija"  ietvaros  tika  veikts  iekšzemes  ceļotāju  apsekojums, kursā
”Kultūrvēsture un tūrisms” bija jāveic konkrēta maršruta, saistība ar kultūras tūrismu, izstrāde, kursā
“Tūrisma  plānošana  un  reģionālā  attīstība”  jāveic  pētījums  par  plānošanas  problēmām,  tendencēm
Latvijā  vai  ārvalstīs.  Kursā ”Tūrismu noteicošie  faktori” jāveic  kursa projekts  “Tūrismu noteicošie
faktori  konkrētā  ceļojuma  mērķa  vietā  vai  tūrisma  uzņēmumā”,  kursā  ”Tūrisma  statistika  un
metodoloģija” jāveic zinātnisks pētījums, izmantojot statistisko analīzi un jāveido zinātniskā pētījuma
apraksts.

  TOV nodaļa   2001./2002.  studiju  gadā   "Hansabanka" rīkotājam studentu  zinātnisko  darbu
konkursam izvirzīja sekojošus darbus:

• Vidzemes reģiona tūrisma mārketings (G.Jansone, I.Leimane, K.Sipiņa)
• Velomaršruti Piebalgas novadā (L.Liepiņa)
• Tūrisma informācijas pieejamības ietekme uz tūristu veikto aktivitāšu intensitāti Vidzemes reģionā

(L.Orupa, K.Palde, D.Šteinberga)
• Vidzemes  un  Dienvidigaunijas  sadarbība  tūrisma  jomā,  kopējo  tūrisma  produktu  perspektīves

(I.Pokule, M.Birģele).
• Finansu  līdzekļu  piesaistes  projekta  izveide  jaunas  BMX  trases  izveidei  Valmierā  (I.Diķis,

J.Ļevšins).



1.vietu un naudas prēmijas 200 Ls apmērā ieguva darbs “Tūrisma informācijas pieejamības ietekme

uz tūristu veikto aktivitāšu intensitāti Vidzemes reģionā” (L.Orupa, K.Palde, D.Šteinberga)

 2002.gada 31.maijā Rēzeknes augstskolā notika reģionālā konferencei “Latvija –tūrisma zeme”.
ViA TOV nodaļu pārstāvēja  docētājs  G.Bajārs  un sekojoši  studentu  darbi:  Plinta  Enārs,  Pētersons
Ronalds  -”Tūrisma  terminu  skaidrojošā  vārdnīca”,  Orupa  Liene,  Šteinberga  Diāna,  Palde  Kristīne
-“Tūrisma informācijas pieejamības ietekme uz aktīvās atpūtas tūrismu Vidzemes reģionā”. 

Gada  projekti  ir  sakārtoti  pa  gadiem kastēs  un  ir  pieejami  pasniedzēju  telpā  Cēsu  ielā  4,
diplomprojekti,  kuru vērtējums ir  augstāks par  7 ballēm,  pieejami  apskatei  ViA bibliotēkā,  pārējie
atrodas ViA arhīvā. Gada projektu tēmu saraksti,  kā arī diplomprojektu kopsavilkumiem būtu jābūt
ViA mājas lapā, kas nav vēl realizēts.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība

Studijas ārvalstīs
TOV  nodaļa  atbalsta  studentu  iniciatīvu  iegūt  daļu  izglītības  ārzemēs,  un  tur  iegūtos

kredītpunktus ieskaitīt studenta izglītības grādā. TOV studentiem Socrates/Erasmus, Nordplus, kā arī
citu  programmu ietvaros  ir  iespēja  studēt  no 1-6 mēnešiem ārvalstīs.  Sākot  ar  1999.gada ārvalstīs
studējuši 30%  TOV studentu. 

2001./2002.studiju  gadā  Socrates/Erasmus  programmas  ietvaros  ārvalstīs  studējuši  9  TOV
studenti    un  stipendiju  1413  EUR  apmērā  saņēmuši  (7  studenti),  2  studentes  studējušas  par
personiskajiem līdzekļiem:

2001.gada rudens semestrī:
1. K.Palde  - Birmingham College of Food, Tourism and Creative studies
2. D.Šteinberga - NHTV Breda University of Professional Education
3. L.Orupa -South-Carelia Polytechnic
2002.gada pavasara semestrī:
1. Ieva Zemīte  -University of Wales, Welsh School of Hospitality, Tourism and Leisure Management,

Cardif
2. Spārniņa Linda – Mid Sweden University
3. Lubāne Inese - Birmingham College of Food, Tourism and Creative studies
4. Līga Birzniece -NHTV Breda University of Professional Education
5. Arta Zakse -University of Wales, Welsh School of Hospitality, Tourism and Leisure Management,

Cardif, personīgais finansējums
6. Ilze Strēle - Mid Sweden University personīgais finansējums

Socrates/Erasmus programmas ietvaros ViA TOV programmas kursus 2001./2002.studiju gadā
klausījās 11 ārvalstu studenti:
2.tabula. 2001.gada rudens semestrī:

Students Valsts Augstskola Viesmī
lība

Lauku
tūrisms

N.Blokker Nīderlande NHTV, Breda X
S.Cook Lielbritānija Birmingham College X X
M.Dirkx Nīderlande NHTV, Breda X X
J.Van Dongen Nīderlande NHTV, Breda X X
L.Strucheuskaya Baltkrievija Baltkrievijas  Valsts

Universitāte
X
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3.tabula. 2002.gada pavasara semestrī: 
Students Valsts Augstskola Tūrisms

un vide
Kūrortu
vadība

Ievads Latvijas
uzņēmējdarbībā

T.Metcalf Lielbritānija University of Wales,
Cardiff

X X

R.Simon Lielbritānija University of Wales,
Cardiff

X X

F.McCarthy Lielbritānija University of Wales,
Cardiff

X X

I.Grishin Kirgizstāna America University,
Kirgizstan

X

A.Kochnev Kirgizstāna America University,
Kirgizstan

X

A.Roelofs Nīderlande NHTV, Breda X X X

Prakse ārvalstīs
2001.gadā  iesniegtais  VIA  starptautiskās  izglītības  centra  koordinatores  Leonardo  da  Vinci
programmas projekts par prakšu iespējām ārvalstīs ieguva un paredz finansējumu 2 gadiem. 2002.gada
vasarā 3 mēnešu praksē Leonardo da Vinci programmas ietvaros praktizējās 14 studenti.
 

Francija –1vieta Somija – 5 vietas
Ilze Stelpa -2.k. Laura Kļaviņa -1.k.
Spānija – 4 vietas Ilze Krūmiņa -1.k.
Edgars Stepanovičs  - 2.k Ilmārs Lazdiņš - 2.k.
Mārtiņš Škiņķis  - 2.k. Ilona Mitčenko -3.k.
Jānis Vērzemnieks - 2.k Inga Krastiņa - 2.k.
Ingus Diķis -2.k. Igaunija –3 vietas
Austrija –1 vieta Ilze Ārniece  -1.k.
Kristīne Smilga -2.k. Inuta Pokule -3.k.

Mārcis Vītiņš -1.k.
4.tabula. TUR studentu Leonardo da Vinci programmas prakšu vietas 2002.gadā vasarā

Studenti  ārvalstu  prakšu  vietās  2002.gada  vasarā  veica  arī  pētījumu  par  Latvijas  tēla
atpazīstamību pasaulē. Praktiskus padomus aptaujas anketu sastādīšanā sniedza Ķelnes biznesa skolas
pasniedzējs  Karstens Palme,  kura vadībā tika veikts  līdzīgs  pētījums  Vācijā,  kurš ir  pieejams  ViA
bibliotēkā.

Studenti praksi aizstāv publiski uzstājoties, rakstot atskaiti, kā arī ārvalstu prakses vadītājs par
praktikantu aizpilda novērtējuma anketu. Prakšu atskaites pa kursiem ir sakārtotas mapītēs un glabājas
pie  TOV  nodaļas  vadītājas,  kā  arī  pie  VIA  starptautiskās  izglītības  centra  Leonardo  da  Vinci
programmas koordinatores. No 2000.gadam līdz 2002.gadam iespēju Leonardo da Vinci programmas
ietvaros praktizēties ārvalstīs izmantojis 41 TOV programmas students.

Kr. Barona studentu mobilitātes programmas iespējas.
2001./2002.studiju  gads  bija  pirmais  gads,  kad  ViA  rosināta  sāka  reāli  darboties  studentu

apmaiņa starp Latvijas augstskolām jeb Kr.Barona mobilitātes programma.
No TOV programmas divas 2.kursa studentes: Laura Krastiņa un Laura Bodniece 2002.gada

pavasara semestri mācījās Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Tūrisma menedžera programmā, savukārt 2
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Tūrisma menedžera programmas studentes: Dace Kļimoviča (2.k) un
Solvita Šūberte (3.k), kā arī viens students no Rīgas Ekonomikas augstskolas Gatis Liepiņš 2002.gada
pavasara semestrī mācījās ViA TOV programmā. Ar studentu atsauksmēm var iepazīties ViA mājas
lapā.



Docētāju mobilitāte un cita ārvalstu sadarbība
2001./2002.studiju  gadā  Socrates/Erasmus  programmas  ietvaros  atsevišķas  lekcijas  lasījuši
A.Honkanens (Somija), savukārt 2002.gada septembrī ViA TOV docētāji vadījuši nodarbības Somijas
augstskolās: G.Bajārs, A.Šļara.

2001./2002.studju gadā Francijas un Baltijas valstu tūrisma mācību iestāžu sadarbības  projekts,
kura ietvaros pasniedzēji ir apmeklējuši franču puses koordinatora P. Fransuā seminārnodarbības,  ir
nodibināti  sakari  ar  CERAM  Sophia-Antipolis  augstskolu  Francijā,  ar  maģistrantūras  programmas
vadītāju F. Dimanžs.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Studentu mācību prakses uzņēmumā ir galvenais veids, kad notiek tieša vai netieša sadarbība ar

potenciālajiem darba devējiem. Tā kā tūrisma uzņēmumu skaits Vidzemē, kā arī visā Latvijā nav ļoti
liels,  tad TOV studenti  praktizējas dažādos tūrisma uzņēmumos vai arī  ar tūrisma darbību saistītās
valsts un pašvaldību iestādēs, tādēļ arī izstrādātais TOV nodaļas prakses nolikums ir vispārējs.

Studenti mācību praksē pirmajā gadā pavada vienu mēnesi, otrajā un trešajā gadā prakses tiek
organizētas  vasarā  un  prakses  ilgums  ir  divi  mēneši.  Ar  vairākiem  tūrisma  uzņēmumiem  un
organizācijām  ir  noslēgti  sadarbības  līgumi  par  patstāvīgām  prakšu  vietām,  piemēram,  Vidzemes
Tūrisma asociāciju, Cēsu TIC, aktīvā tūrisma centru "Eži", tūrisma firmu "Latvia Tours".

Studenti  praksi  aizstāv  publiski  uzstājoties,  rakstot  atskaiti,  kā  arī  prakses  vadītājs  par
praktikantu aizpilda  novērtējuma anketu.  Lielākā daļa  prakšu devēji  ar  TOV programmas studentu
darbu ir apmierināti. Prakšu atskaites pa kursiem ir sakārtotas mapītēs un glabājas pie TOV nodaļas
vadītājas.

Sadarbība ar darba devējiem izpaužas arī kā konkrētu pētniecības tēmu pasūtījums, piemēram,
3.kursa  studentes  L.Veidemane  un  M.Birģele  2002.gada  vasaras  prakses  laikā  veica  pētījumu  par
Valmieras viesnīcām,  kā arī  izstrādāja  konkrētu biznesa plānu A/S "Vidzemes piens" potenciālajai
viesnīcai. Docētājas A.Šlaras vadībā 1.kursa studentes E.Dambe un A.Bērziņa strādāja pie Brenguļu un
Trikātas  pagasta  tūrisma  resursu  un  infrastruktūras  novērtējuma  un  tālākas  stratēģijas  izstrādes.
Aktīvais tūrisma centrs “Eži” piesaista studentus konkrētu maršrutu izveidē, kā arī to vadīšanā.

Rezumējums

Pozitīvais:
1. Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas mācību metodes, lielu uzsvaru liekot uz patstāvīgā

darba formām.
2. Esošā materiāli tehniskā un informatīvā bāze  nodrošina TOV programmas realizāciju.
3. TOV vadība ir balstīta uz koleģiālām attiecībām starp mācībspēkiem, studentiem un administrāciju,

kas nodrošina tās efektīvu darbību.
4. Saglabājas pozitīva tendence bibliotēkas resursu paplašināšanā.
5. Lielākajai daļai  kursu pasniedzēji ir izveidojuši kompendijus, kas kalpo kā palīglīdzekļi studijām.
6. Veicot dažādus pētniecības darbus, studenti apgūst zinātniskā darba iemaņas, kas  motivē studentus

tālākizglītībai un apzinātai karjerai.
7. Liela vērība pētnieciskajos darbos tiek pievērsta tūrisma plānošanai saistībā ar Vidzemes novada un

valsts attīstību.
8. Studentu pētniecisko darbus konsultē ne tikai ViA docētāji, bet arī profesionāļi tūrisma un biznesa

jomās.
9. Labi kontakti ar vairākiem tūrisma uzņēmumiem un organizācijām, kas nodrošina līdzdalību gada

projektu un diplomprojektu tēmu formulēšanā.
10. Par patreizējo studentu kvalifikāciju liecina pozitīvās atsauksmes no prakšu vietām.
11. Izveidoti labi starptautiskie sakari ar atbilstoša profila augstskolām un prakšu vietām ārvalstīs, kas

veicina studentu  un mācībspēku apmaiņu.
12. Pateicoties aktīvai  starptautiskajai  sadarbībai,  TOV studentiem ir  iespēja izglītību papildināt  un

praktizēties ārvalstīs. 
13. Atzīstama  ir  Kr.Barona  programmas  studentu  apmaiņas  uzsākšana,  kas  veicina  sakaru

paplašināšanos starp Latvijas augstskolām, kā arī studentiem ir iespēja salīdzināt un novērtēt studiju
kvalitāti.

14. TOV nodaļa regulāri, ne retāk kā reizi 2 mēnešos izvērtē savu darbību kopsapulcēs.
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Trūkumi:
1. Nodrošinājums  ar  mācību  literatūru  (kursa  grāmatu  eksemplāru  skaits)  atsevišķos  kursos  ir

nepietiekošs, īpaši tālmācības nodaļā.
2. Salīdzinoši neliela līdzekļu piesaiste no projektiem, pētniecības darbiem.
3. TOV nodaļas budžetā paredzētais finansējums komandējumiem ir nepietiekams (50 Ls)
4. Prakses nolikums ir vispārīgs.
5. Neliels līgumu daudzums ar patstāvīgām prakšu vietām.
6. Intranet sistēmas trūkums, kā arī tehniskas problēmas ar datoriem, traucē studiju procesu.
7. Izmaiņas nodarbību sarakstā traucē vienmērīgu studiju procesa plānošanu. 
8. ViA mājas  lapā  nav ievietoti  TUR studentu  diplomprojektu  kopsavilkumi,  kā  arī  kopumā nav

atrisināts jautājums par dokumentu ievietošanu ViA mājas lapā.

Kas jāuzlabo?
1. Docētājiem  vēl  vairāk  dažādot  studiju  metodes,  pielietojot  modernos  informācijas  tehnoloģiju

līdzekļus u.c. inovatīvus elementus studiju procesa aktivizēšanai.
2. Jāpalielina izdevumi mācību literatūras iegādei.
3. Jāaktivizē līdzdalība projektos, pētniecības darbu izstrādēs, jāpiedāvā dažādi tālākizglītības kursi. 
4. Jāpilnveido  tālmācības  mācību  metodisko  līdzekļu  izveide,  arvien  vairāk  ieviešot  elektroniskos

studiju materiālus līdz ar to samazinot papīra tēriņus.
5. Pārstrādāt prakses nolikumu.
6. Pilnveidot nodaļas budžetu, iesniedzot savus priekšlikumus administrācijai.
7. Ievietot  ViA  mājas  lapā  gan  mācībspēku,  gan  arī  studentu  pētniecības  darbu  (diplomprojektu)

anotācijas, kā arī gada projektu tēmu sarakstu.
8. Savlaicīgs darbs un informācija ar Leonardo da Vinci prakšu vietām ārvalstīs.
9. Jāuzlabo kontakti ar prakšu devējiem, veicinot patstāvīgu prakšu līgumu noslēgšanu.
10.Jāveicina Kr.Barona programmas ietvaros arī docētāju mobilitāti.
11.Jāveicina studentu dalība dažādās tūrisma nozares konferencēs, semināros, konkursos, projektos.
12.Jārada iespēja mācībspēkiem izdot savus lekciju materiālus u.c. mācību palīglīdzekļus.

Vērtējums
TOV programmas praktiskā realizācija vērtējama kā “ļoti laba”, bet esošā materiāltehniskā un
informatīvā bāze TOV programmas realizēšanā vērtējama kā "laba”.

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

4.1.Studentu zināšanu un prasmju vērtēšana
Zināšanu novērtēšanai tiek lietota desmit ballu sistēma (LR IZM noteik. nr.208, 14.04.1998).

Katrā kursā ir izstrādāti savi vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus.
Katra kursa noslēgumā students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu/ieskaiti. TOV programmā nav
paredzētas sesijas, students 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  studenta
darbiem  katrā  kursā  (skatīt  5.tabulu).  Vērtēšanas  sistēma  ir  katra  kursa  izvērstā  kursa  apraksta
sastāvdaļa, kuru docētājs studentam izsniedz 1.nodarbības laikā.

Kurss
Eksāmena
vērtējums

Semināru  un
praktisko
darbu
vērtējumi 

Pārbaudes
darbi, ieskaites

Pētījums,  kursa
projekts

Datorzinības 30 % 10 % 20 % 40%
Ievads tūrismā 50 % 50 %, 

ja  vērtējums darbos  ir  8  balles  un  ir  90 % apmeklējums
iespējama automātiska eksāmena atzīme

Tūrismu noteicošie faktori 50 % 30% 20%
Tūrisms un vide 50% 30% 20%
Kultūrvēsture un tūrisms 40% 20% 40%
Tūrisma ģeogrāfija 40% 30% 30%
Viesmīlība 30% 40% 30%



Kurss
Eksāmena
vērtējums

Semināru  un
praktisko
darbu
vērtējumi 

Pārbaudes
darbi, ieskaites

Pētījums,  kursa
projekts

Tūrisma produkts 60% 20% 20%
Tūrisma statistika un
metodoloģija

40 % - - 60 %

Tūrisma plānošana un reģionālā
attīstība I

45% 15% 20% 20%

Lauku tūrisms 50% 30% 20%
Pilsētu tūrisms 50 % 30% 20%
Tūrisma plānošana un reģionālā
attīstība II

45% 30% 25% -

Tūrisma projektu vadība 40% 40% 20% -
5.tabula.  Galīgā  kursa  vērtējumu  veidošanās  Tūrisma  organizācijas  un  vadības  nodaļas  tūrisma
nozares kursos 2001./2002.studiju gadā.

TOV programmas studentu sekmes regulāri  izskata TOV nodaļas kopsapulcēs,  balstoties uz
ViA mācību un zinātniskā darba prorektora iknedēļas statistikas  apkopojumiem par nesekmīgajiem
studentiem. Studentu sekmība parasti tiek ņemta vērā,  izvirzot  studentus Socrates/Erasmus studiju
stipendijām, budžeta studentu stipendijām, kā arī piešķirot sociālo kredītu.

Gada projektu un diplomprojektu vērtēšana

2001./2002.studiju gadā pirmoreiz saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā
līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  valsts  standartu"  Valsts  pārbaudījumu  (diplomprojektu)
aizstāvēšanas komisijā  piedalījās 3 tūrisma nozares profesionāļi:  komisijas  priekšsēdētāja G.Zeltiņa
(Latvia  Tours  direktore),  komisijas  priekšsēdētāja  vietniece  E.Orniņa  (asociācijas  "Lauku  ceļotājs"
vadītājas  vietniece),  komisijas  locekļi  -  M.Malcenieks  (Cēsu  TIC vadītājs),  TOV nodaļas  docētāji
A.Šļara un G.Bajārs. Nozares profesionāļu piesaistīšana studentu diplomdarbu novērtēšanā ir abpusējs
ieguvums:  vērtēšana  ir  objektīvāka  (  profesionāļi  darbu  vērtē  tieši  no  nozarē  aktuāliem,
nepieciešamiem,  svarīgiem  un  zinātniski  pamatotiem   rezultātiem,  tiek  izslēgts  subjektīvisma
moments), profesionāļiem, savukārt, ir interesanti  iepazīsties par kādām tēmām un kādā līmenī strādā
TOV  studenti.  Diplomprojekta  galīgo  vērtējumu  sastāda:  komisijas  vērtējums  -50%,  recenzenta
vērtējums -30 %, darba vadītāja vērtējums -20%.

Gada projekti arī ir publiski jāaizstāv, to vērtē darba vadītājs, recenzenti un komisija, vismaz 3
pasniedzēju sastāvā. Gada projekta kopējo vērtējumu veido vidējais vērtējums, kuru dod recenzenta
vērtējums, darba vadītāja vērtējums, kā arī trešā un ceturtā neatkarīgā docētāja vērtējums. 2002.gadā
tika  iesniegta  viena  apelācijas  sūdzība  par  gada  projekta  vērtējuma  pārskatīšanu.  Izveidojot  otru
vērtēšanas komisiju un nomainot recenzentu, darba vērtējums netika mainīts.

4.2. Akadēmiskā personāla novērtējums
2001./2002.studiju gadā tika veikta sekojošu kursu un docētāju anketēšana:

Kurss Vid.kursa
vērtējums

Docētājs Vid.docētāja
vērtējums

Dienas nodaļā:
Ievads tūrismā 5,4 I.Ābols 5,6
Tūrismu noteicošie faktori 5,1 G.Bajārs 5,1
Datorzinības 4,8 S.Cakula 4,7
Kultūrvēsture un tūrisms 5,7 J.Kalnačs 5,9
Tūrisma ģeogrāfija 5,2 I.Druva-Druvaskalne 5,3
Ievads biznesā 4,4 A.Sāne 4
Uzņēmējdarbības tiesības 4,3 N.Pētersons 4,7
Viesmīlība 5,2 J.Balodis 5,3
Vācu val. 4,2 I.Bērziņš 4,6
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Finansu grāmatvedība 5,9 M.Blumberga 6,2
Tūrisma plānošana un
reģionālā attīstība I

5,3 A.Šlara 5,1

Lauku tūrisms 4,3 G.Bajārs 4,3
Pilsētu tūrisms 5,4 I.Ābols 5,8
Mārketings 5,4 A.Plotkāns 5,4
Norvēģu val. 5,7 V.Vintere 5,9
Franču val. 5,2 L.Olseika 5,7
Angļu val. 5,8 G.Viļumsone 5,9
Tūrisma projektu vadība 5,5 I.Grīnfelde 5,5
Tālmācībā
Ievads tūrismā 5,9 I.Ābols 5,9
Publiskā runa 5,6 M.Maculēviča 6
Bizness un vide 5,0 G.Bajārs 5,5
6.tabula. 2001./2002.gada akadēmiskā personāla anketu vidējie vērtējumi.

Labākie kursu novērtējumi ir: (no 6 līdz 5,5) Finansu vadība, Angļu val., Kultūrvēsture un tūrisms,
Ievads tūrismā (tālmācība), Norvēģu val., Publiskā runa (tālmācība)Tūrisma projektu vadība, 
Nedaudz sliktāki kursu vērtējumi: (no 4 līdz 5 ) Vācu val., Uzņēmējdarbības tiesības, Lauku tūrisms
(dienas nodaļā), Ievads biznesā. 
Lielākā daļa kursu vērtēti no 5,5 līdz 5, kas vērtējams kā labi.

Vislabāk novērtētie docētāji  ir:  (6 līdz  5,6)  M.Blumberga,  G.Viļumsone,  I.Ābols,  M.Maculēviča,
V.Vintere, J.Kalnačs, L.Olseika. 
Ar viduvēji  novērtēti  docētāji:  (no 4-5 ) A.Sāne, G.Bajārs  (tikai kursā "Lauku tūrisms"), S.Cakula,
I.Bērziņš, N.Pētersons. 
Pārējo docētāju vērtējumi bijuši no 5,1 - 5,5, kas vērtējams kā labi.

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

Rezumējums
Pozitīvais: 
1. Kumulatīvā vērtēšanas sistēma.
2. Akadēmiskā  personāla  novērtējums  veicina  studiju  procesa  kvalitātes  uzlabošanos,  tādēļ  šī

kvalitātes novērtējuma sistēma ir jāorganizē katru gadu.
3. Akadēmiskā personāla, kā arī kursu  novērtējums TOV programmā kopumā ir labs.
4. Laba sadarbība ar mācību un zinātniskā darba prorektoru par studentu sekmības rādītājiem,  kad

sekmju kopsavilkumi tika izsūtīti regulāri nodaļas vadītājai.
5. Gada projektu, diplomprojektu recenzēšana, publiska aizstāvēšana,  tūrisma nozares profesionāļu

dalība novērtēšanā.
6. Prakses  darba  novērtējumus,  aizpildot  anketas,  veic  prakses  vadītāji  tūrisma  uzņēmumā  vai

organizācijā.
Trūkumi:
1. Vāja sadarbība ar bijušo BV nodaļas vadītāju.
2. Atsevišķi  BV nodaļas docētāji  pilnībā neveica docētāja darba pienākumus (eksāmena labošanas

termiņi, konsultāciju laiki, kursa aprakstu savlaicīga izveide un nodošana studentiem, kā arī mācību
un zinātniskā darba prorektoram).

Kas jāuzlabo?
1. Jāveicina  studentu  apzinīgāka  un  motivētāka  attieksme  pret  akadēmiskā  personāla  un  kursu

novērtējuma anketām.
2.  Jāuzlabo sadarbība ar BV vadības nodaļu.



Vērtējums
Izvērtējot studiju procesa organizēšanu un elastību,  studiju organizāciju, studentu zināšanu vērtēšanas
un akadēmiskā personāla kvalitātes novērtēšanas sistēmu TOV programmā, kopumā var novērtēt kā
“labu”.

5. STUDENTI
5.1. Studentu  un absolventu skaits

Kurss Dienas nodaļā Nepilna laika
nodaļā

1.kurss 30 31
2.kurss 28 40
3.kurss 33 -
4.kurss 21 -

112 71
7.tabula. Studējošo skaits  TOV nodaļā (uz 01.10.2002)

Dienas nodaļā: 52 studenti studē par budžeta līdzekļiem, 60 par studiju maksu. Nepilna laika studijas ir
par maksu – 350 Ls gadā (maksājot uzreiz par gadu) vai 400Ls (maksājot pa semestriem).
Studentu dzimumstruktūra dienas nodaļā ir: 73,2% - sievietes, 27,8%  -vīriešu., nepilna laika nodaļā –
78,8%-sievietes, 21,2%- vīriešu.
Absolventi:
1. 2000.gadā - 19 studenti
2. 2001.gadā – 24 studenti
3. 2002.gadā – 18 studenti
Par ViA TOV programmas konkurētspēju liecina pirmo absolventu darba tirgus aptauja 2000.g.rudenī,
kas parādīja, ka 83% no TOV absolventiem strādā Vidzemē. Tomēr pēc 2000.gada nekādi pētījumi par
absolventu darba vai studiju gaitām nav veikti, kas būtu uzlabojams. Ar vairākiem TOV programmas
absolventiem saikne saglabājas uz privāto kontaktu bāzes kā ar potenciālajiem prakšu devējiem, kā arī
viena TOV absolvente ir iesaistīta kursu pasniegšanā TOV studiju programmā kā viesasistente. 

5.2. Imatrikulācija
Ar 2004.gadu reflektantu ieskaitīšana pilna laika studijās  notiks konkursa kārtībā pēc IZM

centralizēto  eksāmenu  rezultātiem  vidējās  mācību  iestādēs.  2001.gada  19.decembra  TOV  nodaļas
kopsapulce ierosināja veikt papildinājumu pie 2001.gada 15.martā senātā apstiprinātajiem centralizēto
eksāmenu  saraksta:  vēsture  vai  kultūrvēsture.  Tādējādi  centralizēto  eksāmenu  saraksts  ir  sekojošs:
Latviešu  valoda  un  literatūra,  matemātika,  angļu  valoda,  ģeogrāfija,  biznesa  ekonomiskie  pamati,
vēsture vai kultūrvēsture.

2002.gada imatrikulēto dienas nodaļas studentu rezultāti
2002.gadā  reflektantam  bija  jākārto  tests  specialitātē  (50  %),  centralizētais  angļu  valodas

eksāmena līmenis (35 %), vidējā atzīme (10%), valsts olimpiāžu un zinātnisko darbu konkursa 1.-3.
vietu  ieguvējiem  (5%).  Vidzemes  Augstskola  bez  konkursa  par  budžeta  līdzekļiem  Tūrisma
organizācijas  un  vadības  programmā  uzņem  "Junior  Achievement  -  Latvija"  organizētā  konkursa
"2001.gada  labākais  skolēns  ekonomikā"  uzvarētāju.  Bez  konkursa  par  budžeta  līdzekļiem  uzņem
Latvijas Republikas un starptautisko olimpiāžu 1. - 3.vietu ieguvējus sekojošās olimpiādēs: biznesa
ekonomikas pamatu, vides projektu un ģeogrāfijas.

2002.gada  1.kursā  iestājušos  angļu  valodā  centralizēto eksāmenu  līmenis:  76,  7% bija  B
līmenis, 23,3 % C līmenis. Vidējās atzīmes -augstākā atzīme -8.76, zemākā -5.75.

virs 8 ballēm 30 %
virs 7 ballēm 50 %
virs 6 ballēm 17 %
virs 5 ballēm 0,3 %

8.tabula. 2002.gada 1.kursa vidējās atzīmes
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Arī  šogad,  tāpat  kā iepriekšējos  gadus,   tests  tūrismā tika stādīts  ļoti  demokrātiski  -  katrs
pasniedzējs iesūtīja savus testa jautājumus un no tiem nodaļas vadītāja veidoja testu. Testa rezultāti
parādīja, ka tests kopumā ir bijis sastādīts labi, vienīgi 3.uzd. - savietošanas uzdevums bijis ļoti viegls,
jo to spējuši veikt 90 % reflektantu. 

Nepilna  laika  studijās  nav  jākārto  iestājpārbaudījumi,  ir  dokumentu  konkurss,  intervijas.
Studentu ieskaitīšana TOV programmā notiek,  pretendentiem iesniedzot vidējo izglītību apliecinoša
dokumenta oriģinālu, kā arī noslēdzot studiju līgumu.

Par TOV programmas popularitāti liecina arī noturīgais konkurss dienas nodaļā uz vienu studiju vietu par
budžeta līdzekļiem vidēji - 14 reflektanti uz vietu.

Katru gadu ViA TOV programmā pilna laika studijās uzņem 30 studentus. 2002.gadā par budžeta
līdzekļiem tika uzņemti 12 studenti, par maksu-18 studenti.
  TOV  pilna  laika  studijās  ir  vismazākais  studentu  atbirums  gada  laikā  ViA:  2  līdz  6  studenti.
2001./2002.studiju gadā tika eksmatrikulēti 5 studenti. Studējošo skaita būtiskas izmaiņas ViA TOV
programmā tuvākajā nākotnē nav paredzētas.

Gads
Konkurss

(uz 1 budžeta vietu)
1996 14,1
1997 9,8
1998 7,6
1999 7,6
2000 14,4
2001 12
2002 14,2

9.tabula. Konkurss TOV programmā dienas nodaļā no 1996. --2002.gadam uz vienu budžeta vietu.
 

Rezumējums
Pozitīvais:
1. Nelielais  studentu  skaits  veicina koleģiālas  attiecības  starp  studentiem,  pasniedzējiem  un

administrāciju , kas palīdz uzturēt studiju kvalitāti.
2. Līdzšinējā studentu atlases kārtība, kā arī augsts konkurss uz vienu studiju vietu, nodrošina tādu

studentu  kolektīva  izveidi,  kas  ir  aktīvs,  radošs,  ar  vēlmi  mācīties,  ar  interesi  par  savu  studiju
virzienu un par norisēm sabiedrībā.

3. ViA  piedāvātā  programma  ir  praktiski  orientēta,  kas  ļauj  tās  beidzējiem  vieglāk  uzsākt  savu
profesionālo karjeru pēc studiju noslēguma;

4. TOV programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū, kas liecina par TOV programmas izveides
lietderību Vidzemes Augstskolā.

5. Studentu dalība kredītu piešķiršanas komisijā

Trūkumi:
1. TOV studentu dalība ViA valdē ir nepietiekoša.
2. Netiek pietiekoši organizēts Karjeras centra darbs ar absolventiem.
Kas jāuzlabo?
1. Aktīvāka tūrisma studentu dalība ViA studentu valdes darbībā. 
2. Nopietnākas un daudz lielākas aktivitātes no Karjeras centra puses, darbībā ar absolventiem
3. TOV nodaļai jāorganizē absolventu salidojums.
Vērtējums
Vidzemes Augstskolas TOV studiju programmas studenti ir aktīvi, radoši, ar vēlmi studēt, ar interesi
par savu studiju virzienu un par norisēm sabiedrībā. 



6. AKADĒMISKAIS  PERSONĀLS

6.1.Akadēmiskā personāla raksturojums
TOV programmas ietvaros 2001./2002.studiju gadā strādāja 8 TOV nodaļas docētāji, 4 no tiem

ir  pamatdarbā.  Vienam  docētājam ir  doktora  grāds  un  četriem  maģistra  grādi.  Trīs  docētāji  studē
doktorantūrā. Daži pasniedzēji ir profesionāļi savā nozarē. TOV programmas nozares obligāto kursu
vadīšanā  piesaistīti  pasniedzēji  no  ViA Biznesa  vadības  -  4  docētāji  (4  pamatdarbā),  Informācijas
tehnoloģiju  nodaļas  -1  docētāja  (pamatdarbā),  kā  arī  no  Svešvalodu  katedras  -  4  docētāji  (3
pamatdarbā). 

No  TOV studiju  programmā iesaistītā  akadēmiskā  personāla  17  docētājiem,  12  docētāji  ir
pamatdarbā  strādājošie  (70,6  %).  Studiju  programmā  iesaistītā  akadēmiskā  personāla  (17  docētāji)
attiecība pret studējošo skaitu (112 studenti) 2001./2002.studiju gadā bija ir 1:7.(skat.pielikumu nr.2).
TOV nodaļā strādā 2 docenti, 2 lektori. 2001.gada rudenī divi docētāji kandidēja uz asociētā profesora
amatiem, tomēr netika ievēlēti. Kopumā TOV nodaļā ir sekojošas štata vietas: 2 asociētie profesori, 2
docenti, 4 lektori.

TOV studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla dzimumstruktūra un vecumstruktūra:
1. 58,8 % - sievietes, kuru vidējais vecums  42,8 gadi, 
2. 41,2 % -vīriešu, kuru vidējais vecums  41,6 gadi. 

Akadēmiskā  personāla  darbību  nosaka  TOV  nodaļas  nolikums,  darba  līgums.  Akadēmiskā
personāla darba samaksu reglamentē Atalgojuma nolikums.

2001./2002.studiju  gadā  nodarbības  vadīja  ārvalstu  mācībspēki  A.Honkanens  (Somija)  un
G.Hotton (ASV).

6.2.Akadēmiskā personāla radošais un zinātniski pētnieciskais darbs
Zinātniski  pētniecisko  darbu  veic  visi  Tūrisma organizācijas  un vadības  nodaļā  pamatdarbā

strādājošie mācībspēki, iesaistot arī studentus. Trīs TOV docētāji strādā pie promocijas darbu izstrādes:
J.Kalnačs ”Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā 1941-1945” Latvijas Mākslas
akadēmijā,  A.Šļara  ”Latvijas  pašvaldību  attīstības  plānošanas  procesi  un  to  izvērtējums”  Latvijas
Lauksaimniecības  universitātē,  I.Druva-Druvaskalne  “Lauku  tūrisms  kā  līdzeklis  lauku  teritoriju
ilgspējīgai attīstībai” Latvijas Universitātē.

Pasniedzēju kvalifikācijas celšanu sekmē:
1. aktīva  dalība  zinātniskās  konferencēs  gan Latvijā,  gan ārvalstīs  referātu  (publikāciju  tēmas:

Ziemeļvidzemes iedzīvotāju viedokļi par atkritumu apsaimniekošanu novadā, sienu un griestu
gleznojumi  Latvijas  baznīcās,  pētījumi  par  Kārli  Padegu,  V.Hirti,  V.Irbīti  un  to  atstātā
mantojuma izmantošanu tūrismā, pašvaldību attīstības programmu izvērtēšana, reģionu tipi un
to funkcijas, inovatīvais klasters Latvijā: teritorijas attīstības programma uc.);

2. radošie komandējumi pie radniecīgu specialitāšu kolēģiem (Liepājas Pedagoģijas akadēmijas,
Biznesa  augstskola  "Turība",  Rīgas  Ekonomikas  augstskolas  apmeklējumi),  sadarbība  ar
tūrisma organizācijām un uzņēmumiem (Vidzemes Tūrisma asociāciju,  Vidzemes  Attīstības
aģentūru);

3.  docētāju līdzdarbošanās dažādu projektu izstrādēs;
4.  svešvalodu un citu zināšanu kvalifikācijas celšanā un apguvē (2002.gada pavasarī ViA rīkotie

kursi par statistikas metodēm, Microsoft Power Point programmas apguvē, angļu valodā, ASV
docētājas  K.Džonsones  semināri  par  kursa  aprakstu  rakstīšanu  un  case  study metodes
pielietojumu nodarbībās.). 

Docētāji stažējas ārvalstīs, kā arī piedalās ar ziņojumiem un referātiem starptautiskās konferencēs. 

TOV nodaļas mācībspēki ir iesaistījušies metodisko materiālu izstrādē (kompendiju un nepilna
laika  materiālu  izveide).  TOV pasniedzēji  2000.g.  piedalījās  Latvijas  Nacionālās  tūrisma  attīstības
programmas,  kā arī  Latvijas  NAP tūrisma sadaļas  izstrādē.  Vairāki  docētāji  izstrādā reģionālos  un
lokālos  tūrisma  attīstības  plānus  un  projektus,  aktīvi   sadarbojas  ar  Vidzemes  Tūrisma  asociāciju:
priekšlikumi Vidzemes attīstības aģentūras izstrādātajai tūrisma attīstības programmai. TOV nodaļa ir
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izstrādājusi un piedāvājusi tālākizglītības kursus PHARE projekta realizācijai Latgales tūrisma nozares
darbiniekiem.
Daži  pasniedzēji  ir  iesaistīti  citu  augstskolu  vai  zinātnisko  iestāžu  pētnieciskajās darba grupās,  ko
nosaka viņu profesionālā sadarbība.

Rezumējums
 Pozitīvais:
1. Mācībspēku kvalifikācija ir atbilstoša, lai mācītu piedāvātos kursus. 
2. Kursu pasniegšanā tiek iesaistīti  profesionāļi tūrisma jomā.
3. Mācībspēku dalība  akadēmiskās un zinātniski pētnieciskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.
4. TOV nodaļas mācībspēku aktīva dalība ViA rīkotajos kvalifikācijas celšanas kursos.
5. Ir izveidojušies labi savstarpējie kontakti mācībspēku vidū, kā arī saskarsmē ar studentiem.
6. Ir pilnveidota atalgojuma sistēma.
7. Docētāju aktīva sadarbība ar tūrisma nozares profesionāļiem.
Trūkumi: 
1. Nepietiekams docētāju skaits  ar doktora grādu.
2. Mācībspēku  dalību  akadēmiskās  un  zinātniski  pētnieciskās  konferencēs,  semināros  u.c.  veida

kvalifikācijas celšanas pasākumos Latvijā un ārzemēs neveicina ierobežotais TOV nodaļas budžets.
3. Netiek veltīta pienācīga uzmanība zinātniskiem pētījumiem. 
4. Mācībspēku neaktivitāte mācību līdzekļu un grāmatu rakstīšanā.

Kas jāuzlabo?
1. TOV  nodaļai  jāaktivizē  un  jāstimulē  pasniedzēji  pabeigt  doktorantūru,  veidojot  patstāvīgu

profesūru.
2. Nodarbībās vairāk jāiesaista nozares profesionāļi.
3. Jāpalielina pamatdarbā strādājošo docētāju skaits TOV nodaļā.
4. Mācībspēkiem jāiesaistās dažādos pētniecības projektos.
5. Veicināt mācībspēku regulāru dalību un uzstāšanos  zinātniskās konferencēs.
1. Mācībspēkiem vairāk jāiesaistās docētāju mobilitātes programmas, kas paredz stažēšanos ārvalstu

partneraugstskolās.

Vērtējums
Izvērtējot TOV nodaļas akadēmisko personālu un programmas realizēšanā iesaistītos mācībspēkus no
citām ViA nodaļām, kā arī tā attīstības perspektīvas, akadēmisko personālu var vērtēt kā "labu".

7. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS

Pozitīvais:
1. TOV programmā   ir  saglabāts  līdzsvars  starp  akadēmisko  un  profesionālo,  starp  teorētisko  un

praktisko. Tā ir pietiekami elastīgi veidota un ir visas iespējas ātri reaģēt uz sabiedrības un tirgus
vajadzībām. TOV programmā izveidota specializācija.

2. Studiju  procesā tiek izmantotas  mūsdienīgas mācību metodes,  lielu uzsvaru liekot  uz patstāvīgā
darba formām, kas motivē studentus tālākizglītībai un apzinātai karjerai.

3. Mācībspēki zinātniskajā darbā aktīvi iesaista studentus lietišķo pētījumu sfērā.
4. Mācībspēku kvalifikācija  ir  atbilstoša,  lai  mācītu  piedāvātos kursus.  Kursu pasniegšanā iesaistīti

profesionāļi tūrisma jomā.
5. Mācībspēku piedalās akadēmiskās un zinātniski pētnieciskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.
6. Ievērojama  daļa  pasniedzēju  izstrādā  promocijas  darbus,  kas  liecina  par  akadēmiskā  personāla

potenciālām izaugsmes iespējām.
7. Izveidoti labi starptautiskie sakari ar atbilstoša profila augstskolām ārvalstīs, kuru darba pieredze

tiek  reāli  izmantota  studiju  programmas  pilnveidošanai  un  studiju  procesa  uzlabošanai,  kā  arī
veicina mācībspēku un studentu aktīvu apmaiņu.

Trūkumi:
1. Nepietiekošas zinātniskās pētniecības darba tradīcijas
2. Nepietiekams docētāju skaits ar zinātnisko grādu.



3. Mācībspēku neaktivitāte mācību līdzekļu un grāmatu rakstīšanā.
4. Nav pilnībā aprobēts tālmācības studiju plāns
5. Nepietiekami organizēts darbs ar absolventiem.
6. ViA mājas lapā par TOV programmu nav ievietota aktuāla informācija.

Kas jāuzlabo?
1. Veicināt  mācībspēku  piedalīšanos  pētījumos,  kas  saistīti  ar  tūrisma  nozari,  īpaši  pievēršot

uzmanību to jautājumu izpētei, kas saistīti ar tūrisma tālāku attīstību Latvijā un Baltijas reģionā
kopumā.

2. Aktīvāk  jāattīsta  sadarbība  ar  tūrisma  uzņēmumiem  un  organizācijām,  jāveicina  kopīgu
pētniecības darbu izstrāde, kā arī jāpalielina patstāvīgo prakšu vietas.

3. Jāpalielina budžeta finansējums pētniecisko darbu veikšanai un publicēšanai.
4. Jāpalielina finansējums TOV komandējumiem, dalībai konferencēs un tālāk izglītības kursos.

(2002. gada budžetā tika atvēlēti 50 Ls)
5. Jāpilnveido tālmācības studiju plāns, jāveicina tālākizglītības kursu veidošanu un realizēšanu.
6. Turpināt  koordinēt  sadarbību  ar  citām  Latvijas  augstskolām  tūrisma  studiju  jomā  ViA

izveidotās "Krišjāņa Barona" programmas ietvaros par studentu un pasniedzēju apmaiņu.
7. Jāpiedāvā vairāk kursu angļu valodā.
8. Jāsakārto aktuālās informācijas ievietošana ViA mājas lapā sadaļā TOV programma.

Vērtējums
Izvērtējot visus TOV programmas komponentus, secinām, ka lielākā daļa ir vērtējama kā  "labi", līdz ar
to TOV programmu un tās realizāciju var vērtēt kā "labu".
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