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I. TŪRISMA STRATĒĢISKĀS VADĪBAS PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU 
PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 
 
1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 
Tūrisma stratēģiskās vadības maģistra profesionālās studiju programmas galvenais mērķis ir 
sagatavot augsti kvalificētus vadošā līmeņa darbiniekus profesionālajā darbībā – vadītājus 
tūrisma nozarē valsts, sabiedriskajā un privātajā sektorā, kuru teorētiskās un praktiskās 
kompetences: zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus 
prasībām un pasaulē vispāratzītam standartam par otro profesionālo grādu vadības zinātnēs 
(Master of Business Administration), kas savukārt nodrošinātu spēju vadīt iestādi, uzņēmumu 
globalizācijas mainīgajā vidē, spētu uzņemties profesijas standartā noteiktos pienākumus un 
veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei. Tā kā Eiropā un visā pasaulē tūrisms ir viena no 
vadošajām un visstraujākajām izaugsmes nozarēm (2006.g. +17 miljoni ārvalstu tūristu 
apmeklēja Eiropu salīdzinājumā ar 2005.g.; Latvijā 2006.g. +0.9 miljoni ārvalstu ceļotāju 
salīdzinājumā ar 2005.g.) un tiek uzskatīts par stratēģisku ekonomiskās attīstības un 
nodarbinātības prioritāti, tad arī Latvijai ir nepieciešami augsti kvalificēti vadošā līmeņa 
darbinieki, kuri dotu savu ieguldījumu Latvijas Tūrisma attīstības politikas veidošanā.  

Studiju programmas uzdevumi: 
Lai īstenotu izvirzīto mērķi, programma sniedz zināšanas, veido un attīsta profesionālās 
darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un attieksmju kopumu atbilstoši tūrisma 
uzņēmuma vadītāja profesionālajai kvalifikācijai. 
Zināšanas un izpratne: jaunākās teorētiskas zināšanas  par tūrismu kā tautsaimniecības nozari 
un tā vietu valsts ekonomikā, to saistība ar moderno starptautisko uzņēmējdarbības vidi,  
uzsvaru liekot uz  tūrisma institūciju, uzņēmumu stratēģisko vadību, mūsdienu pārvaldības, 
uzņēmējdarbības un tās vides aktualitātēm, tūrisma mārketinga vadības jautājumiem, personāla 
vadību organizācijā, finanšu vadību, uzņēmuma riska analīzi un vadību, jaunāko informāciju 
valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības likumdošanā un informācijas  tehnoloģiju sasniegumu, 
piemēram,  e-biznesa tūrismā attīstībā, gan arī par aktuāliem humanitāriem, sociāliem un 
dabaszinātņu jautājumiem. Prakses un teorētisko zināšanu sintēze darbojas kā moderna vadītāja  
izaugsmi veicinošs faktors. Sekmē studentos motivāciju tālākizglītībai, sagatavojot 
programmas beidzējus studijām doktorantūrā un pētnieciskajam darbam.  

Prasmes, iemaņas:  ar programmas palīdzību tiek veidota jauna, prasmīga tūrisma institūciju un 
uzņēmumu augstākā posma vadītāju paaudze, kura: 
• spēj uzņemties profesionālo atbildību un pieņemt atbildīgus lēmumus; 
• nodrošina lieliskas saskarsmes un sadarbošanās prasmes ar darbiniekiem, partneriem, 

plašsaziņas līdzekļiem; 
• prot domāt un izteikties, izmantojot gan klasiskos, gan arī mūslaiku vadības, 

uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu, tūrisma nozares utt. terminus un koncepcijas; 
• spējīga prasmīgi veikt  institūcijas, uzņēmuma operatīvo un stratēģisko vadīšanu. 
 
2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 
 

Vidzemes Augstskolas Tūrisma stratēģiskās vadības (TSV) studiju programma ir 
maģistra profesionālās augstākās izglītības studiju programma (LR izglītības klasifikatora 
kods Nr. 4634517), kura tiek realizēta saskaņā ar 2004. gada 27. maija LR IZM izsniegto 
licenci par tiesībām īstenot profesionālo maģistra augstākās izglītības studiju programmu 
”Tūrisma stratēģiskā vadība” (4634517) profesionālā maģistra grāda uzņēmējdarbībā un 
tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 
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  2005.gada 23. novembrī akreditācijas komisija studiju programmu akreditēja uz 
diviem gadiem (līdz 2007. gada 31. decembrim). Beidzot studijas TSV studiju programmā, 
tiek piešķirts diploms par profesionālā maģistra grāda iegūšanu uzņēmējdarbības vadībā 
un tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja profesionālās kvalifikācijas (LR profesiju 
klasifikatora kods Nr.1229 08) iegūšanu.   

Sekmīgi pabeigtas TSV studijas dod iespēju doktora izglītībai gan Latvijā, gan 
ārzemēs. 

Ārvalstu ekspertu akreditācijas vizīte ViA notika 2005. gada novembrī šādā sastāvā: 
- Prof. Tatjana Volkova, Banku augstskola, Latvija 
- Dr. Eižēnija Vikens (Eugenia Wickens), Bukingšīras Čilterna Universitātes 

koledža (Buckingamshire Chilterns University College) Apvienotā Karaliste 
- Prof. Ūle Jolbegs (Ole Gjolberg) Norvēģijas Lauksaimniecības Universitāte 

(Agricultural University of Norway), Norvēģija. 
Kopš studiju programmas akreditācijas brīža 2005. gada 23. novembra studiju programmā 
ārvalstu ekspertu komisijas, docētāju, studentu ieteikumu rezultātā ir izdarītas šādas izmaiņas 
studiju programmā: 

 
1.Izdarītas izmaiņas metodiskajos noteikumos „Par maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu 
sociālo zinātņu profesionālā maģistra grāda uzņēmējdarbības vadībā iegūšanu”(grozījumi 
apstiprināti ViA Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas kopsapulcē 15.11.05., 20.03.07.). 
Izmaiņas izdarītas, ņemot vērā ViA Valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas 
darba/diplomdarba/maģistra darba) aizstāvēšanas kārtību un studiju procesā gūtos 
priekšlikumus, ar kuriem precizējami un papildināmi metodiskie noteikumi. 
 
2. TOV nodaļas kopsapulcē 20.03.07. pieņemts lēmums par A daļas studiju kursa apjoma 
palielināšanu un B daļas studiju kursu optimizāciju, atceļot dalījumu 3 specializācijas 
virzienos (Kultūras un sporta tūrisma vadībā; Tūrisma mārketinga vadībā; Darījumu tūrisma 
vadībā.), ka studenti izvēlas vienu no specializācijas virzieniem.  
Obligātie A daļas studiju kursi Studiju kursa apjoms 
Cilvēkresursu vadība un analīze 3kp vai 4.5 ECTS 
Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība 2kp vai 3 ECTS 
Finanšu un riska vadību 4kp vai 6 ECTS 
Tūrisma mārketinga vadība 2kp vai 3 ECTS 
Zināšanu ekonomika un pārvaldība 2kp vai 3 ECTS 
Tūrisma pētījumu metodoloģija 3kp vai 4.5 ECTS 
Kvalitātes vadību sistēmas 2kp vai 3 ECTS 
Kultūras tūrisma vadība 4kp vai 6 ECTS 
Starpkultūru komunikācija 2kp vai 3 ECTS 
Semantika un tūrisms 2kp vai 3 ECTS 
Starptautiskā projektu vadība 2kp vai 3 ECTS 

Kopā 28kp vai 42 ECTS 
 
 
B daļas studiju kursi ir jāapgūst 6 kp vai 9 ECTS apjomā. B daļas studiju kursu izvēles 
piedāvājums ietver 14 kp vai 21 ECTS: 
 
B daļas izvēles studiju kursu piedāvājums Studiju kursa apjoms 
Vides vadība 2kp vai 3 ECTS 
Tūrisms un antropoloģija 2kp vai 3 ECTS 
Tūristu mītņu vadība 2kp vai 3 ECTS 
E- tūrisma mārketings 2kp vai 3 ECTS 
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E-komercija tūrismā 2kp vai 3 ECTS 
Konferenču un semināru organizācija un 
vadība 

2kp vai 3 ECTS 

Speciālo pasākumu tūrismā organizācija un 
vadība 

2kp vai 3 ECTS 

  
Precizēts studiju kursa nosaukums no E-bizness tūrismā uz E-komercija tūrismā, ņemot vērā 
LR Komerclikumu. 
Izdarītās izmaiņas studiju programmā attiecināt uz pilna laika studijām no 2007. gada 
septembra. Nepilna laika studijās izmaiņas attiecināmas no 2008. gada 2. janvāra. 
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši ViA attīstības stratēģijai. 
Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisms darbojas vairākos līmeņos: 

Studiju programmas kvalitāte tiek vērtēta vairākos līmeņos: 
– Stratēģisko kontroli īsteno ViA Senāts, bet administratīvo un uzskaites kontroli realizē 

Studiju daļa; 
TOV nodaļa regulāri, reizi mēnesī izvērtē savu darbību kopsapulcēs; TOV nodaļā ikgadu tiek 
apspriests studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums, vērtēti uzņemšanas rezultāti un 
valsts pārbaudījuma aizstāvēšanas rezultāti. 2007. gadā tika ieviesta jauna prakse, ka Valsts 
pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs pēc komisijas darba uzraksta kopsavilkumu, dodot 
vērtējumu un priekšlikumus par maģistra darbu tematiem, kvalitāti  un kopumā aizstāvēšanu. 
TOV docētāju līdzdalība tūrisma sabiedriskajās organizācijās, līdz ar to diskusijas un 
pārrunas ar tūrisma nozares profesionāļiem, darba devējiem par nepieciešamajām 
aktualitātēm studiju programmā. Studiju programmas direktore regulāri tiekas ar studentiem. 
Iekšējās kvalitātes mehānisma būtiska daļa ir studējošo anketas par studiju kursiem un 
pārrunas par studiju procesu ar studiju programmas direktori. 
– Regulāri (2 reizes mēnesī) notiek visu ViA nodaļu vadītāju un studiju programmu 

direktoru sanāksmes; 
– Prakses darba vērtējumu studentam veic prakses vadītāji prakses uzņēmumos un 

organizācijās, bet praksi publiski aizstāv augstskolā, kur praksi pieņem TOV nodaļas 
docētāji. 

Studiju programma tiek apstiprināta ViA TOV nodaļas sēdē, to izvērtē Senāta Studiju 
un zinātņu komisija un pēc tam izskata un apstiprina ViA Senāts. Par studiju programmas 
īstenošanu pēc tās akreditācijas ir atbildīgs studiju programmas direktors. Ik semestri pēc 
katra studiju kursa tiek veiktas studējošo aptaujas un ar to rezultātiem tiek iepazīstināti studiju 
kursu docētāji. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju programmas, nodaļas 
docētāju, Senāta Studiju un zinātņu komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Izmaiņas 
studiju programmā tiek apstiprinātas ViA Senātā.  
 
3. STUDIJU PROGRAMMAS UN TAJĀ IEKĻAUTO LEKCIJU KURSU, PRAKTISKO NODARBĪBU UN 
CITU STUDIJU PASĀKUMU APRAKSTS 
 
Studiju programmas kopējais apjoms studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura 
grādu vai tam pielīdzināmu izglītību un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju– studiju 
apjoms ir 60 kredītpunkti. 

 A daļa – 28 kredītpunkti studiju kursi, 6 kredītpunkti prakse, 20 kredītpunkti maģistra 
darba izstrāde; 

 B daļa – 6 kredītpunkti (skatīt pielikumā 1. apkopojošo sarakstu). 
 
Obligātajā - A daļā iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, 
studiju kursi, kas attīsta vadības, sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās iemaņas, 
nozares profesionālās specializācijas un vadībzinības teorijas kursi, kā arī prakse un maģistra 
darba izstrāde  
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Obligātās izvēles - B daļā paredzēts studentiem piedāvāt studiju kursus, kuri dod iespēju 
padziļināt teorētiskās zināšanas specifiskos tūrisma veidos. 
 
Prakses 
Studenti iziet praksi 6kp apjomā atbilstoši TOV nodaļā apstiprinātajam maģistra prakses 
nolikumam PL studijās 2. semestrī, nepilna laika studijās 3. semestrī un praksi aizstāv 
publiski. Praksi pieņem komisija 2 docētāju sastāvā. 

Nepilna laika maģistratūras studentiem studiju programmā ar kvalifikācijas iegūšanu 2006. 
gadā ar Senāta lēmumu tika noteikts vasaras semestris kvalifikācijas prakses iziešanai 
uzņēmumos 8kp apjomā, ko nosaka nozares specifika - darba apjoma palielināšanās tieši 
vasaras sezonā. 

Studenti, kuri ir uzsākuši studijas ar bakalaura grādu vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību 
bez 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas, studiju apjomā tiek iekļauts papildu viens semestris 
praksei 20kp apjomā. Pilna laika studijās 4. semestris 20kp apjomā, nepilna laika studijās 4. 
semestrī 4kp un 5. semestrī 16kp. 
 
Pilna laika studijās 1 kredītpunkta kontaktstundu apjoms ir 12 stundas un nepilna laika studijās 
5 kontaktstundas. 
TSV programmas studiju plānā norādīto kursu apguve notiek lekcijās, semināros, diskusijās, 
grupu darbos, praktiskajās nodarbībās apmeklējot tūrisma uzņēmumus. Liels uzsvars studiju 
procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko darbu: literatūras studiju analīze, 
referātu, kursa darbu, grupu darbu izstrāde gan individuāli, gan grupās. Kredītpunkta ietvaros 
studentam jāapgūst aptuveni 100 lappušu tekstā (patstāvīgās literatūras studijas). 
 
Lekciju un seminārnodarbību vai grupu nodarbību attiecība pilna laika studentiem lielākajā 
daļā kursu ir 60 %: 40 %. Liela daļa docētāju izmanto pārtraukto lekciju metodi (tēmas 
izklāsts, kuram seko diskusija, analīze ar studentu līdzdalību). 90% studiju kursos kā kursa 
sastāvdaļa tiek izstrādāts kursa projekts (grupas izstrādāts pētījums). Vairākos kursos tiek 
rīkotas vienas dienas ekskursijas (praktiskajās nodarbības). 
 
 
4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 
 
Studentu studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti: 
-  semestra laikā; 
-  pārbaudījumos pēc studiju kursa pilnīgas apguves; 
-  pēc pilnas studiju programmas apguves – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 
Ikviena pārbaudījuma mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas 
un ieguvis prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā 
nepieciešamo uzdevumu veikšanai. 

PL studentu vidējā atzīme 2005.g. rudens semestrī bija 7.8 balles un 2006.g. pavasara 
semestrī bija 7.3 balles. 
NL (2005) studentu vidējā atzīme 2005.g. rudens semestrī bija 7.6 balles un NL (2005) 
studentu vidējā atzīme 2006.g. pavasara semestrī bija 7.8 balles, NL (2006) studentu 
vidējā atzīme 2006.g. pavasara semestrī bija 7.7 balles. Studiju vidējie vērtējumi parāda, 
ka studēt izvēlas tiešām ieinteresēti un studēt griboši un varoši cilvēki. 

Kvalitātes rādītājs. Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana visos studiju kursos notiek 10 
ballu sistēmā (LR IZM noteik. nr.208, 14.04.1998). Eksāmenu uzskata par nokārtotu 
(maģistrantam ieskaita kredītpunktus), ja vērtējums ir no 4 (gandrīz viduvēji) līdz 10 (izcili) 
ballēm. Prakse tiek vērtēta kā “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
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Katrā kursā ir izstrādāti savi vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu 
pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu.  
Studiju darba kopējais novērtējums tiek veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kas paredz 
pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem studenta darbiem katrā kursā. 
Vērtēšanas sistēma ir katra kursa izvērstā kursa apraksta sastāvdaļa, kuru docētājs studentam 
izsniedz pirmās nodarbības laikā.  
Eksāmena vērtējums, kā arī gala vērtējums, kurš ierakstīts vērtējuma protokolā, docētājam 
Tūrisma vadības un organizācijas nodaļas vecākajai speciālistei jānodod 3 nedēļas pēc 
eksāmena dienas.  
 
Semestra laikā studentu teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas un vērtētas pēc individuālā 
studiju darba rezultātiem: kontroldarbi, referāti, pētījumi, līdzdalība diskusijās, zināšanu 
pārbaudes testi. Praktisko iemaņu apguve tiek kontrolēta izmantojot praktiskus uzdevumus, 
organizējot prakses. Ikviena zināšanu un prasmju pārbaudes forma ir komponents kopējā 
pārbaudes sistēmā un tai ir noteikts īpatsvars kopējā vērtējumā. Pārbaudījumu formas semestra 
laikā ir izvēlētas tā, lai studenti tiktu motivēti regulāri un sistemātiski strādāt un, piedaloties 
pārbaudījumā, pierādīt, ka studiju kurss ir apgūts pilnībā. Šādos gadījumos students saņem 
novērtējumu par visu studiju kursu. Vērtējums tiek dots summējot atsevišķos pārbaudes 
posmos iegūto vērtējumu un ņemot vērā katra atsevišķā komponenta īpatsvaru kopējā 
vērtējuma sistēmā. Pēc mācībspēka ieskatiem var tikt noteikts pārbaudījums pēc studiju kursa 
pilnīgas apguves. Pārbaudījums pēc studiju kursa pilnīgas apguves tiek organizēts pēc pilna 
kursa apguves. Šāds pārbaudījums var tikt organizēts kā rakstiski, tā mutiski.  
 
Valsts pārbaudījums sastāv no maģistra darba uzrakstīšanas un tā publiskas aizstāvēšanas. 
Maģistra darbs ir individuāls darbs ar praktisku ievirzi. Tam jāatspoguļo prasme atlasīt, 
sistematizēt un analizēt materiālu, prasme pamatot materiāla atlasi, argumentēt izvirzītos 
secinājumus un priekšlikumus, kā arī noformēt projektu. 
Maģistra darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" un ViA Valsts pārbaudījuma 
(kvalifikācijas darba/diplomdarba/maģistra darba) aizstāvēšanas kārtību. Valsts pārbaudījumu 
aizstāvēšanas komisijā piedalījās 3 tūrisma nozares profesionāļi, 1 uzņēmējdarbības vadības 
speciālists.  2005./2006. gadā Valsts pārbaudījuma komisijas sastāvs bija šāds: 

• Uldis Vītoliņš, Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors (komisijas priekšsēdētājs) 
• Valērijs Seilis, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktors 
• Pēteris Ločmelis, Latvijas tūrisma aģentu asociācijas menedžeris 
• Dr.oec. Maira Leščevica, BKG konsultante, Vidzemes augstskolas docente 
• Dr.oec. Agita Šļara, Vidzemes augstskolas akadēmiskā prorektore 

 
2006./2007. gada Valsts pārbaudījuma komisijas sastāvs ir šāds: 

• Ilga Preimate, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietniece (komisijas priekšsēdētāja) 
• Uldis Vītoliņš, Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors (komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks) 
• Valērijs Seilis, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktors 
• Pēteris Ločmelis, Latvijas tūrisma aģentu asociācijas menedžeris 
• Gundega Zeltiņa, Latvia Tours direktore 
• Dr. art Jānis Kalnačs, ViA asociētais profesors 
• Dr. hist.Vija Daukšte, ViA rektore 
• Dr.oec. Agita Šļara, ViA akadēmiskā prorektore, docente 

2006./2007. gada valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs ir plašāks, jo komisija ir apstiprināta 
uz gadu (viena aizstāvēšana notika 2007.g. janvārī, otra ir plānota 2007.g. decembrī). 
Maģistra darba galīgo vērtējumu sastāda: komisijas vērtējums -50%, recenzenta vērtējums -30 
%, darba vadītāja vērtējums -20%. 



 7 

Valsts pārbaudījuma komisija studentu darbus novērtē pēc kritērijiem (pētījuma aktualitāte un 
izvēles pamatojums 10%, pētāmās problēmas skaidrība, darba struktūra, metodes 25%, 
rezultātu analīze un interpretācija, izvirzītie priekšlikumi un secinājumi 35%, darba 
noformējums 10%, uzstāšanās, aizstāvība 20%), vērtējuma rezultāti studentiem tiek paziņoti 
tajā pašā dienā. Ja komisija uzskata, ka maģistra darbs nav aizstāvēts, tad maģistra darbs 
jāpārstrādā un jāaizstāv atkārtoti. 
 

5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 
 
Studiju metodes ietver: lekcijas, praktiskās nodarbības, kas var būt gan grupu darbi, situāciju 
analīze, patstāvīgo darbu iepazīstināšanas, mācību ekskursijas. 
Lekcijās tiek izmantoti gan videoprojektors, gan kodoskops, kā arī Internets  (lielākā daļa TSV 
nodaļas docētāji lekcijas sagatavojuši Power Point prezentāciju veidā), gan TV un video, kā 
arī dažas nodarbības tiek vadītas datorauditorijā un bibliotēkā. Lekciju materiāli, zinātniskie 
raksti un cita veida mācību materiāli tiek ievietoti ViA e vidē, kura ir pieejama TSV 
studentiem, izmantojot lietotājvārdu un paroli. 

Studiju kursi, kuros 2005./2006., 2006./2007. gadā tika izmantota ViA e vide 
(http://punkts.va.lv): 
• Kvalitātes vadības sistēmas (I.Sakne) 
• Riska analīze un vadība (I.Sakne) 
• Tūrisma pētījumu metodoloģija  (S.Cakula) 
• Zināšanu ekonomika un pārvaldība  (A.Raudis, J.Jerums) 
• Personāla vadība (I.Ebele) 
• Tūrisma mārketinga vadība (A.Klepers) 
• Tūrisma uzņēmumu stratēģiska vadība (A.Šļara) 
• Darījumu tūrisms (I. Klapenkovs) 
• Konferenču un semināru organizācija un vadība (I. Klapenkovs) 
• Tūrisma mītņu vadība (K.Reinholde) 
• E-bizness tūrismā (A.Andersons) 
• Finanšu un riska vadība (S.Rozentāle, I.Sakne) 

2005./2006. gadā studiju kursos E bizness tūrismā un E tūrisma mārketings (A.Mackevičs) tika 
izmantota globālā tīmekļa mājas lapa www.eiropa.lv sadaļa Studentiem. 
 

Nepilna laika studijās klātienē nodarbības notiek vienreiz mēnesī 2 dienas. Galvenā klātienes 
nodarbību forma ir lekcija (70% lekcijas un 30% semināri, studentu prezentācijas), jo 
atvēlētais kontaktstundu skaits - uz 1kp ir 5 akadēmiskās stundas, kas neļauj, kā dienas nodaļā, 
plānot izvērstas grupu vai praktiskās nodarbības. Vairāki docētāji 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, e vidi, kā arī tiekoties 
individuālās konsultācijās ar docētāju. Lielākā daļa docētāju sagatavojuši lekciju materiālus 
(elektroniski pieejamas prezentācijas Power Point, izdales materiālus).  
 
Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu zinātniski pētnieciskai ievirzei, kas ir saistīta ar tēmas 
izvēli maģistra darbam, kura jāpiesaka studiju programmas direktorei līdz 1. semestra beigām. 
Līdz ar to 2. semestra specializācijas kursu ietvaros, studentiem jau ir iespēja mērķtiecīgi 
strādāt savas izvēlētās tēmas padziļinātā izpētē no interdisciplināras pieejas. Pilna laika 
studentiem 2. semestra noslēgumā pie maģistra darba zinātniskā vadītāja bija jākārto 
starpieskaite par maģistra darba izstrādi. 
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Katram maģistra darbam ir zinātniskais darba vadītājs, kuru apstiprina TOV nodaļas sapulcē. 
Maģistra darbu tēmas un zinātniskie darba vadītāji 2005./2006. g. pilna studentiem bija 
apstiprināti TOV nodaļas kopsapulcē (skatīt tabulu). TOV nodaļas kopsapulcē ir apstiprināti 
metodiskie noteikumi sociālo zinātņu profesionālā maģistra grāda uzņēmējdarbības vadībā 
darbu izstrādei un aizstāvēšanai, grozījumi tajos tika izdarīti pēc akreditācijas ekspertu 
ieteikuma 15.11.2006. nodaļas kopsapulcē un 20.03.2007. 

2005./2006.g.PL maģistru darba tēmas (absolventi) 
Maģistra darba nosaukums 
Dabas katastrofu un terorisma ietekme uz ārvalstu tūrisma galamērķa izvēli Latvijā 
Speciālo pasākumu tūrismā vadības līdzekļu izmantošana “Jauniešu pilsētas” plānošanā 
Ekotūrisms Kurzemes piekrastē – realitāte vai koncepcija? 
SIA "Vidzemes druka" jaunā produkta attīstības perspektīvas 
Tūrisma servisa uzņēmumu attīstības stratēģija Mazsalacas novadā 
Biedrības “Oleru muiža” stratēģiskā vadība 
Kultūras tūrisms Vidzemē 

2006./2007.g. PL maģistru darbu tēmas (absolventi) 
Viesnīcas “Naktsmājas” finanšu pārvaldība 
Kategorizācijas praktiskā pielietojuma iespējas tūrisma aģentūrās e-mārketingā 
Latvijas iedzīvotāju etniskās piederības nozīme lauku tūrisma produktu izvēlē 
Valmieras slimnīcas resursu izmantošana veselības tūrisma attīstībai 
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas stratēģija komunikācijai ar klientiem un 
sabiedrību 2007. – 2013. gadam 
Efektīva aktīvā tūrisma attīstība un galvenās vadlīnijas mazās un vidējās komercsabiedrībās Vidzemes 
reģionā 
Tūrisma interneta vides attīstības tendences Latvijā 
 
Studiju darba plānojumu- grafiku 2005./2006.studiju gadā pilna laika studentiem pa 
semestriem, saskaņojot ar TOV docētājiem un viesdocētājiem izstrādāja TSV programmas 
direktore. Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas vecākā speciāliste studiju plānojumu- 
grafiku saskaņoja ar auditorijām, kā arī semestra laikā sekoja līdzi izmaiņām studiju grafikā, 
tās arī ievietojot ViA mājas lapā, kā arī elektroniski paziņojot studentiem un docētājiem.  

Nepilna laika studijām studiju plānojums –grafiks 2005./2006. studiju gadā pa semestriem, 
saskaņojot ar TOV docētājiem un viesdocētājiem izstrādāja TSV programmas direktore.  
Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas vecākā speciāliste studiju plānojumu- grafiku 
saskaņoja ar auditorijām, kā arī semestra laikā sekoja līdzi izmaiņām studiju grafikā, tās arī 
ievietojot ViA mājas lapā, kā arī elektroniski paziņojot studentiem un docētājiem.  

Akadēmiskā personāla starptautiskā sadarbība 

Docētājs A.Klepers 2005. gada 13.-17.jūnijam piedalījās ar referātu starptautiskajā 
konferencē „Ilgtspējīga vides attīstība un izglītība” Helinkos Espoo. Rīkotājs: Helsinku 
vides centrs. 

Asociētā profesore S.Cakula 2005.g. piedalījās Rīgā, RTU starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne ar  prezentāciju: IT 
Study programs in E-Learning perspective. 

Asociētā profesore S.Cakula 2005.g.  piedalījās starptautiskajā konferencē The 6th 
Conference on the Baltic Studies in Europe. The Baltic Way in Europe. Revolution and 
Evolution ar ziņojumu E-Learning in Regional Development Perspective.  
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Docente A.Šļara 2005. gadā piedalījās starptautiskajā konferencē The 6th Conference on 
the Baltic Studies in Europe. The Baltic Way in Europe. Revolution and Evolution ar 
ziņojumu ”Core competences in evaluation system of local planning”. 

Studiju programmas docente A.Šļara piedalījās Starptautiskajā Baltijas vasaras skolā 
(BISS) 2006 ar lekcijām „EU structural funds and regional development” 2006. gada 21. 
augustā Valmierā. 

TSV programmas viesprofesore V.Daukšte 2006. gada aprīlī stažējās Erasmus mobilitātes 
programmas ietvaros Vīnes Universitātē, Austrijā, novadot pilnu studiju kursu par Baltijas 
vēsturi Krievijas un Eiropas vēstures kontekstā. 

Docente I.Sakne apmeklēja 2006. gada martā Francijas vēstniecības Latvijā un Robēra 
Šūmana Francijas Kultūras centra, sadarbībā ar Biznesa augstskolu „Turība” organizēto 
lekciju „Globālo kvalitātes standartu piemērošana un devums Latvijas tūrisma 
attīstībā”. Lektors Franču eksperts un konsultants tūrisma un viesmīlības jautājumos Philippe 
Francois. 

Docētājs A.Klepers  2006. gada 30.maija-2.jūnijam piedalījās Briselē Eiropas Komisijas 
organizētās „Zaļās nedēļas” ietvaros par tēmu „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana” 
Dalība paneļa diskusijās. 

Docētāji I. Sakne, A.Šļara, A. Klepers, I.Ebele apmeklēja starptautiskās izstādes Balttour 2006 
speciālo sekciju- starptautisku semināru “ICTE and Simulation Technologies in Tourism 
Applications”, 2006. gada 11. februārī.  
 
6. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

Docētāja S.Rozentāle apmeklēja 2006. gada 28. aprīlī Rīgā Latvijas Universitātē ES Socrates 
programmas un LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizēto  starptautisko  semināru 
“Mācību procesa rezultātu un novērtēšanas struktūras pielietojums”, ar kurā gūtajām 
atziņām un ieteikumiem iepazīstināja ViA docētājus pilnsapulcē. 

Studiju programmas direktore A.Šļara apmeklēja 2007. gada 25. janvārī Rīgā Banku 
augstskolā oficiālo Boloņas semināru „New challenges in recognition: recognition of prior 
learning and recognition between Europe and other parts of the world”, ar kura satura un 
priekšlikumiem turpmākajai darbībai tika iepazīstināti TOV nodaļas docētāji. 

6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās akadēmiskās izglītības standartam un 
profesijas standartam 
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 pamatojoties uz profesijas standartu “Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs”, kas apstiprināts ar IZM 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 (pielikums nr.4)  un 
šai profesijā nodarbināto piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistu profesionālās 
darbības raksturojumam pēc Latvijas Republikas profesiju klasifikatora (profesionālās 
kvalifikācijas kods pēc profesiju klasifikatora 1229 07). Studiju programmu izstrādājot, 
ievērota ViA Satversme un studijas regulējošie ViA iekšējie normatīvie akti un ārējie LR 
normatīvie akti. 
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6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 
2007. gadā ViA bakalaura tūrisma organizācijas un vadības nodaļas studente izstrādāja 
diplomdarbu par tūrisma augstāko izglītību Latvijā. Šajā darbā tika veikta 43 tūrisma 
organizāciju un institūciju (darba devēju) aptauja par tūrisma augstāko izglītību.  Rezultāti 
rāda, ka tūrisma nozares uzņēmumos/organizācijās gandrīz pusei (20 uzņēmumos) no 
aptaujātajiem uzņēmumiem ir darbinieku trūkums ar augstāko izglītību tūrismā. Savukārt, 23 
uzņēmumiem (53%) šāda problēma uz doto brīdi nepastāv. 44% respondentu atbildēja, ka viņu 
uzņēmumā speciālisti ar maģistra grādu tūrisma vadībā ir vēlami, bet ne obligāti. 33% no 
aptaujātajiem atzīst, ka nav nepieciešamības pēc speciālistiem ar maģistra grādu tūrisma 
vadībā, jo pietiek ar bakalaura grāda iegūšanu. Un tikai 23% no tūrisma nozares uzņēmuma 
darba devējiem atzīst, ka viņiem ir nepieciešami maģistra grādu ieguvušie, jo ir būtiski 
speciālisti ar padziļinātām zināšanām. 

Apkopjot 43 darba devēju atbildes uz jautājumu „Kāda veida speciālisti ar kādām 
zināšanām būs nepieciešami tūrisma nozarē pēc 6 gadiem?” kopsavilkums 

• Tūrisma speciālisti, kuriem ir padziļinātas zināšanas kā par 
ekonomikas/uzņēmējdarbības/mārketinga, tā arī par likumdošanas jautājumiem – gan 
Latvijas, gan Eiropas līmenī.  

• Speciālisti, kuri pārzina esošo likumdošanu, inovatīvi ar radošu pieeju, labi klientu 
speciālisti, tātad labi psihologi, ātri reaģēt spējīgi. Nepieciešams pārzināt arī konfliktu 
vadīšanas prasmes, ar labu izteiksmes valodu un noteikti ar vismaz 3 svešvalodu 
zināšanām (par svešvalodu zināšanām min 5 aptaujātie). 

• Gan tagad, gan pēc 6 gadiem vajag spēcīgas zināšanas tūrisma produkta veidošanā! 
Komunikāciju var attīstīt tikai kontaktējoties ar cilvēkiem, ar tādiem priekšmetiem kā 
Runas māksla un Statistika nevajadzētu tūristiem „aizpildīt” mācību grafiku! Statistika 
reālajā darbā ir tik daudz kā aprēķināt ienākošo tūrismu pa gadu! 

• Noteikti būs vajadzīgi speciālisti ar specifiskākām zināšanām (piemēram, darījumu 
tūrismā, spa tūrismā).  

• daudzi uzdrošināsies ņemt kredītus un veidot savu uzņēmējdarbību tūrisma jomā 

• Savukārt viens no respondentiem pilnīgi apkopo visu iepriekšējo respondentu atbildes: 
Nākotnē tas būs plaša profila tūrisma speciālists, kurš pārzina vairākas valodas ( 
angļu, vācu, franču, krievu u.c. pēc vajadzības), pārzina ģeogrāfiju, vēsturi, 
psiholoģiju, efektīgi spēj komunicēties - ja nepieciešams var strādāt arī par gidu, 
organizēt un plānot savu laiku, spēj strādāt komandā, ir zināšanas par plānošanu, 
mārketinga jautājumiem, spēj rakstīt projektus, pārzina grāmatvedības pamatprincipus, 
prot sastādīt ekonomiskos aprēķinus, pārzina juridiskos jautājumus. Prot strādāt ar 
Internetu, datu apstrādes programmām, problēmas nesagādā biroja tehnika. Optimists. 
Supermens. 

 
7. STUDĒJOŠIE 
Studējošo skaits programmā  (19.03.2007.) 
 Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 
1. kurss 14 15 
2. kurss 9 (absolvēja 2007.g. februārī,

2 no tiem akad. atvaļ.) 
17 (2 akad.atvaļ.) 

3. kurss  12 
Kopā 16 44 
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Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 
PL studijās 2006. gadā imatrikulēti 15 studenti 
NL studijās 2007. gadā imatrikulēti 15 studenti 
 
Absolventu skaits 
2006. gada februārī bija pirmie Tūrisma stratēģiskās vadības studiju programmas 7 absolventi. 
Divi no absolventu maģistra darbiem tika iesniegti Ekonomikas ministrijas konkursam par 
labāko maģistra darbu tūrisma nozarē, no kuriem Elīnas Veidemanes maģistra darbs saņēma 
galveno balvu. 
2007. gada februārī studiju programmā bija otrais izlaidums, kurā 7 maģistra diplomus saņēma 
7 absolventi 
Trešais studiju programmas izlaidums plānots 2007. gada nogalē pilna laika studijās (20 
absolventi, ieskaitot tos, kuri atjaunojas valsts pārbaudījuma nokārtošanai un atgriežas no 
akadēmiskā atvaļinājuma)un pirmais izlaidums nepilna laika studijās ( 25 absolventi). 
Pozitīvi ir vērojama tendence, ka tiek veidoti kopīgi pētījumi starp maģistrantu un maģistra 
darba zinātniskajiem vadītājiem, kā rezultātā ir kopīgi raksti, ziņojumi zinātniski pētnieciskās 
konferencēs, semināros, rakstu krājumos. 
2007. gada martā tika iesniegts pētījuma pieteikums Ekonomikas ministrijā par tūrisma 
izvērtējumu Latvijā 2006. gadā, kura izstrādē ir plānots iesaistīt 5 maģistrantūras studentus. 
 
Studējošo aptaujas un to analīze 
Savu ieguldījumu studiju procesa veicināšanā un pilnveidošanā dod studenti, piedaloties 
aptaujās par studiju kursu, kā arī pārrunās ar studiju programmas direktori. Docētāji šīs 
aptaujas uzskata par nozīmīgu sava darba novērtējumu 2005./2006.studiju gadā tika veikta 
anketēšana par 6 kursiem pilna laika studijās un par 7 kursiem nepilna laika studijās. Saņemto 
anketu atgriezeniskā saite ir vērtējama viduvēji un vāji. Ir nepieciešams veikt uzlabojumus 
studiju kursu anketēšanā, lai tiktu aptaujāti un saņemti vismaz 70% no kopējā studentu skaita 
vērtējumu. 

Studenti studiju kursus vērtē skalā no 7 (izcili) līdz 1 (negatīvi). Kopumā vidējais kursu 
vispārīgais novērtējums pilna laika studijās ir 5.1 (labi).Tas tiek pamatots ar to, ka lekcijas lasa 
zinoši pasniedzēji, kursu ietvaros tiek apskatītas aktuālas un studentiem saistošas tēmas. 
Vairākums studentu novērtē, ka studiju programmas kursu mērķi tika sasniegti. Mācību 
procesa organizācija kursu ietvaros studentus pilnībā apmierināja. Studenti novērtē, ka studiju 
programmas kursi kopumā atbilda vajadzīgajam līmenim. Pilna laika studijās vidējais 
vispārīgais novērtējums bija 5.97 un nepilna laika studijās vidējais vispārīgais novērtējums 
bija 5.51. 

2006./2007. g. Rudens semestrī pilna laika studijās vidēji no grupas ir aptaujāti vairāk par 50% 
studentu. Vidējais studiju kursu vērtējums kopumā ir 4, vērtējot 7 ballu skalā. Zemākos studiju 
kursu vērtējumus kopā saņem saturiski sarežģīti un grūti studiju kursi. Nepilna laika studijās 
vidēji no grupas ir aptaujāti 50% studentu. Kopumā vispārīgais studiju kursa vērtējums ir 5 
balles. Kopumā pilna un nepilna laika studijās 2006. gada rudens semestrī nav aptaujāti 3 
studiju kursi. Studiju kursā Tūrisma pētījumu metodoloģija ir krasi atšķirīgs studentu 
vērtējums par kursu kopumā pilna un nepilna laika studijās. Kā arī viena un tā pati studentu 
grupa ļoti atšķirīgi novērtē viena docētāja vadītus 2 atšķirīgus studiju kursus.  

Absolventu aptaujas un to analīze 
2006. gada februāra izlaiduma absolventi (studiju programmas pirmie absolventi)  tika 
aptaujāti ar anketas palīdzību 2006. gada rudenī. Tika aptaujāts 71% absolventu, kas norāda, 
ka bijušie studenti ir lojāli pret Vidzemes Augstskolu. No aptaujātajiem tieši tūrisma nozarē 
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strādā 40%, pārējie 60% strādā ar tūrismu netieši saistītā jomā, bet gan ar vadības, plānošanas 
un finanšu jautājumiem. 
60% aptaujāto strādāja privātajā sektorā un 40% valsts un pašvaldību sektorā. Vidzemes 
reģionā strādāja 40%, 60% Rīgā. Pēc zināmajām izmaiņām 2007.g. viens absolvents strādā ar 
tūrismu saistītā uzņēmumā Grieķijā. 2006.gadā 80% absolventu atalgojums svārstījās robežās 
no 201-300 LVL un 20% no 401 līdz 500 LVL. 
100% respondentu interesējas par Tūrisma organizācijas un vadības nodaļā notiekošo, 
izmantojot augstskolas mājas lapu un studiju biedrus, kas liecina par to, ka studiju procesā ir 
izveidojušies neformālie sadarbības tīkli, kas mūsdienu mainīgajā sabiedrībā ir nozīmīgi. 
Studenti par galvenajām stiprajām pusēm studiju laikā ir atzinuši: 

- -iegūtos kontaktus, studiju biedrus- nākamos sadarbības partnerus; 
- iegūtās zināšanas; 
- labos docētājus, labo materiāli tehnisko bāzi; 
- prasmes prezentēt idejas, informāciju, materiālus; 
- vispārēju sapratni par nozarē notiekošo. 

Absolventi atzīmējuši, ka darba gaitās pietrūcis: finanšu analīzes, angļu valodas un reģionālās 
plānošanas zināšanu un prasmju. 
2007. gada februāra absolventu aptauja ir plānota 2007. gada rudenī. 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek, galvenokārt, ieteikumu formā. 
Pārrunas, aptaujas dod iespēju maģistrantiem ieteikt uzlabojumus studiju procesa 
pilnveidošanai.  
Ņemot vērā studentu vērtējumu un priekšlikumus ir izdarītas izmaiņas docētāju sastāvā, 
atsevišķiem studiju kursiem ir izmainīti to apjomi kredītpunktos 2006./2007. akad. gadā. 
 
 
8. STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 
 
Personāla skaits 
Studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība” 2005./2006. akad. gadā un 2006./2007.ak.g. 
rudens semestrī realizēja 16 docētāji (uzskaitīti docētāji, kuri 2005./2006. gadā, 2006.g. rudens 
semestrī nodrošināja studiju programmu atbilstoši izvēlētajiem specializācijas virzieniem. No 
tiem A daļas studiju kursus nodrošināja pamatdarbā ViA strādājoši 9 docētāji, no kuriem 3 ir 
ar doktora grādu (3) docētāji turpina studijas doktorantūrā. No A daļas studiju kursiem 
pamatdarbā strādājošajiem studiju programmā strādāja 1 asociētais profesors, 3 docenti, 1 
lektors. Vairāk kā 50 % ir ViA pamatdarbā, kuri nodrošina A daļas studiju kursus (skatīt 
pielikumā 2. apkopojošo sarakstu). 
Studiju programmā pamatdarbā strādā 3 zinātņu doktori ekonomikā un 1 zinātņu doktors 
mākslas zinātnē. Šie zinātņu virzieni ir saistīti ar studiju programmu. 
2005./2006. gadā studiju programmā darbu uzsāka docētāja Ilva Puroma Darba tiesiskās 
attiecības un docētāja Agita Šmitiņa Klientu psiholoģija tūrismā, nomainot iepriekšējos 
docētājus. 2006./2007. ak.g. darbu studiju programmā uzsāka ViA Biznesa vadības nodaļas 
lektors A.Andersons, nodrošinot B daļas studiju kursu. 
2005./2006. gadā Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa izskatīja jautājumu par akadēmiskā 
atvaļinājuma disertācijas sagatavošanai atbalstīšanu docentei I.Druvai –Druvaskalnei. Pozitīvu 
lēmumu par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu 2006. gada rudenī pieņēma ViA Senāts. 
Plānots nākamajā akadēmiskajā studiju gadā palielināt docētāju skaitu ar ieņemamo amatu 
profesors, 2 asociētiem profesoriem, kuram ViA ir pamatdarbs.  
2006. gadā TOV nodaļas asociētais profesors saņēma Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balvu 
humanitārajās zinātnēs un Dienas balvu kultūrā par 2005. gada darbu - monogrāfiju “Tēlotājas 
mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā, 1941 - 1945 ” (Neputns, 2005). 
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Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, sabiedrības informēšana par jaunumiem 
nozarē, pētniecībā 2005./2006.g. 
 
2005. gada jūnijā docētājs Klepers A. piedalījās kā tūrisma mārketinga lektors Vidzemes 
tūrisma konferencē. Rīkotājs Cēsu vēstures un kultūras centrs. 
 
Kopš 2005.gada oktobra docētājs Klepers A. ir Ķemeru nacionālā parka konsultatīvās 
padomes loceklis 
 
Kopš  2005.g. docētājs Klepers A.ir ES LIFE-Nature programmas projekta "Palieņu pļavu 
atjaunošana" sabiedrisko attiecību koordinators. 
 
2005.g. 29. novembrī Salacgrīvā docētājas Šļara A., Leščevica M. piedalījās seminārā 
„Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijas ilgtspējīga attīstība – iespējas un 
izaicinājumi” ar ziņojumiem Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un šķēršļi (Leščevica 
M.), Dažādu interešu grupu atšķirīgās lomas un ietekmes ZBR teritorijas attīstībā (Šļara A.). 
Abas docētājas vadīja pēc kopīgajiem ziņojumiem atsevišķu darba grupu darbu. 
 
2005. gada novembrī docētājs Klepers A. piedalījās "NVO Institūta" apmācību kursos 
"Mediju attiecības praksē" un „Nevalstisko organizāciju sadarbība, komunikācija, mērķu 
sasniegšana”  
 
2005.g. 2. decembrī Vidzemes augstskola sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 
organizēja semināru Latvijas augstskolu mācībspēkiem “Studentu pētniecisko darbu attīstība 
un pilnveidošana studiju procesā”. Seminārā piedalījās no TSV programmas docētāji Druva- 
Druvaskalne I., Šļara A., Rozentāle S., Cakula S. 
 
2005.g. 13. decembrī Šļara A. piedalījās ar ziņojumu par Vidzemes reģiona attīstību un 
izglītību reģionā “Tautas pārskats. Rīcībspēja reģionos” atklāšanas svētkos. 
 
2006. gada 4. martā Šļara A. piedalījās ar lasījumu Mūrmuižas tautas universitātē par attīstības 
plānošanas jautājumiem 
 
2006.g. 31. martā Daukšte V. piedalījās ar par Vidzemes reģiona attīstību un izglītību reģionā 
“Tautas pārskats. Rīcībspēja reģionos” angļu valodas pārskata atklāšanas svētkos. 
 
2006. gada janvārī docētāja Rozentāle S. apmeklēja semināru “Vērtspapīru darījumi” Rīgas 
Fondu biržā. 
 
Smaļinskis J. nolasījis 6 lekcijas dažādos Latvijas novados par tēmām: tūrisms un vide, 
ekotūrisms, ilgtspējīgs tūrisms, dabas un aktīvā tūrisma resursi un iespējas Latvijā u.c. 
2005./2006. akad. g. 
 
2006.g. 25. aprīlī Rīgā docētāja Šļara A. piedalījās Latvijas biznesa inteliģences kluba rīkotajā 
pirmajā starptautiskajā konferencē “Biznesa inteliģences risinājumu izmantošanas efektivitāte 
uzņēmuma pārvaldībā” ar ziņojumu plenārsēdē “Latvijas augstskolu loma biznesa inteliģences 
nākotnes veidošanā” un ziņojumu sekcijā “Stratēģiskās plānošanas vadība publiskajā sektorā”. 
 
2006. gada 19. maijā Vidzemes augstskolā viesojās Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 
12. starptautiskās zinātniskās konferences “Reģionālās attīstības pētniecība 2006” dalībnieki. 
Tikšanās laikā tika pārrunāti ar pētniecību saistīti jautājumi.  
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Zinātniski pētnieciskais darbs, kvalifikācijas paaugstināšana 2005./2006. g.; 2006./2007. 
g. rudens semestris 
 
2005. gada oktobrī TOV docente Šļara A.Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 
Ekonomikas fakultātē aizstāvēja promocijas darbu “LATVIJAS PAŠVALDĪBU TERITORIJAS 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU KVALITĀTES IZVĒRTĒŠANAS SISTĒMA” un ieguva doktora grādu 
ekonomikā, reģionālās ekonomikas apakšnozarē. 
 
2005./2006. gadā TOV nodaļa izstrādāja Limbažu pilsētas pasūtījumu pētījumu starptautiskās 
ES programmas INTERREG III B projekta „Vīlandes un Limbažu pārrobežu tūrisma 
sadarbība dabas tūrisma un Hanzas savienības ietvaros” : 
1.Limbažu pilsētas un Limbažu pagasta tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde. (Ebele I., 
Grīnfelde I., Druva-Druvaskalne I., .Klepers A, Poiša G., Siņicins M., Smaļinskis J., Šļara A.) 
2.Limbažu pilsētas un Limbažu pagasta tūrisma mārketinga stratēģijas (Ebele I., Grīnfelde I., 
Klepers A., Tenisone A., Siņicins M., Ozoliņa R.) 
izstrāde. 
Projekta pētījumi tika veikti sadarbībā starp Limbažu pilsētas domi, Limbažu tūrisma 
uzņēmējiem un TOV nodaļas docētājiem un studentiem gan no maģistra, gan bakalaura 
studiju programmām. 
 
2005. gada rudenī docents Ābols I. kā eksperts piedalījās ES programmas INTERREG III 
A projektā „Valga-Valka: 1 pilsēta 2 valstis”. 
 
Smaļinskis J. “Antropogēno ietekmju izpēte, monitorings un metodikas īstenošana tūrisma 
radītās ietekmes uz biotopiem novērtēšanai Salacas upes baseinā” projekta galvenais eksperts 
un projekta galadokumenta autors. Projekta iesniedzējs – Latvijas Ekotūrisma savienība; 
 
Smaļinskis J. Eksperts projektā „Vadlīnijas dabas resursu, teritoriju un objektu iekļaušanai 
ilgtspējīga un videi draudzīga tūrisma piedāvājumā”. 
 
Ebele I. Piedalījās ESF projektā "Psiholoģiskās konsultēšanas prakse RPIVA augstākās 
profesionālās izglītības programmā "Psihologa asistents"". 
 
Ikgadu kāds no TOV nodaļas docētājiem piedalās Eiropas reģionālās zinātnes asociācijas 
kongresā ar ziņojumiem: 

Druva-Druvaskalne I., Šļara A. 2006. gada 30. augustā Volosā Grieķijā ziņojums “Tourism 
challenges in the Baltic States since EU enlargement”; 

Šļara A..2005. gada 25. augustā Amsterdamā Nīderlandē ziņojums “The river basin approach 
in tourism planning”. 

Šļara A. Sekcijas vadītāja Leisure, tourism and regional development 46. Eiropas Reģionālo 
zinātņu asociācijas kongresā 2006, Grieķijā, Volosā, 2006. gada 30.augusts-3. septembris 

Šļara A. Sekcijas vadītāja Leisure, tourism and regional development 45. Eiropas Reģionālo 
zinātņu asociācijas kongresā 2005, Nīderlandē, Amsterdamā, 2005. gada 23.-27. augusts  

Druva-Druvaskalne I. 64.LU zinātniskā konference: dalība un uzstāšanās ar referātu „Nilsa 
Holgersona ceļojums pēc 100 gadiem” 2006.gada 3.februārī. 

Druva-Druvaskalne I. 6. zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide” Liepājas 
Pedagoģijas akadēmijā: dalība un uzstāšanās ar referātu ”Informācijas tehnoloģijas un lauku 
tūrisms”. 2006.gada 18.un 19.maijā. 
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Kalnačs J. Referāts Kultūras mantojums Valmieras rajonā. Nepamanītās vērtības. Seminārs 
“Mazpilsētas un lauku vides attīstības iespējas” Interreg A programmas projekta “Pilsētu un 
tūrisma attīstība Igaunijas-Valmieras pierobežā” ietvaros. Rūjienā, 2006.gada 3.martā.  

Pētersons R., Ābols I. 64.LU zinātniskā konference: dalība un uzstāšanās ar referātu Dabas 
katastrofu un terorisma ietekme uz ārvalstu tūrisma galamērķa izvēli Latvijā. 2006. gada 30. 
janvārī. 
 
Akadēmiskā personāla publikācijas 2005./2006. g. 
Ābols I., Pētersons R. “Dabas katastrofu un terorisma ietekme uz ārvalstu tūrisma galamērķa 
izvēli Latvijā. 99.-100  lpp. Geogrāfija. Ģeoloģija. Vides Zinātne. Referātu tēzes. Latvijas 
Universitāte 2006.  ISBN 9984-783-38-8 

Ābols I., Druva-Druvaskalne I., Šļara. 2006. Latvia Tourism: Decisive Factors and Tourism 
Development. Grāmatā: Hall D., Marcciszewska B., Smith M.(ed) 2006. Tourism in the New 
Europe: The Challenges and Opportunities of EU Enlargement. Section 3. The Baltics. CABI 
publishing, Wallingford.  

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

Cakula S. E-Learning in Regional Development Perspective  ICTE in Regional Development. 
Annual Proceedings of Vidzeme University Collegue.  Valmiera, 2005. pp. 127-131. 

Druva-Druvaskalne I. 2006. Informācijas tehnoloģijas un lauku tūrisms. Raksts iesniegts 
2006.gada jūnijā un akceptēts LPA Vides zinātņu katedras zinātniski metodiskam rakstu 
krājumam. 

Kalnačs J. Sagatavots raksts “Ģederta Eliasa ievadi grāmatām “Franču jaunlaiku glezniecība” 
un “Latvijas PSR Mākslas akadēmijas 20 gadi” (Iespiests teksts un tā ietekme uz Mākslas 
akadēmijas pasniedzēja likteni okupācijas varu maiņā)”. Tiks iespiests krājumā “Māksla un 
politiskie konteksti” Rīgā, kas iznāks 2006.gada oktobrī.  

Leščevica M. (līdzautore). raksts: Rural Entrepreneurship Success Determinants 
Entrepreneurship. Grāmata Investment and Spatial Dynamics (sast. Nijkamp P.) , 2006 

Smaļinskis J. – līdzautors. Engures ezera tūrisma attīstības plāns (LV, EN), izdots 
tipogrāfiski. Izdevējs: NK konsultāciju centrs 

Smaļinskis J. Dabas takas Latvijā. Tūrisma karte. Izdevējs LLTA „Lauku ceļotājs” 

Smaļinskis J. Tūrisma ceļvedis “Lauku labumi”. Atjaunots trešais ceļveža izdevums. Izdevējs 
LLTA „Lauku ceļotājs” 

Smaļinskis J., Ziemele A. Tūrisma uzņēmēja rokasgrāmata. Izdevējs: Vidzemes tūrisma 
attīstības aģentūra, 2006 

Smaļinskis J., Ziemele A.Tūrisma informācijas sniedzēja rokasgrāmata. Izdevējs: Vidzemes 
tūrisma attīstības aģentūra, 2006 

Šļara A. Lack of Integrated competences in regional and local planning// Annual proceedings 
ICTE in Regional Development. –Valmiera: Vidzeme University College, 2005, pp.1-7. 

Šļara A. Strategic planning approach in sparsely populated local municipalities// Studia 
Regionalia Volume 15. - Polija: Varšava Polish Academy of Sciences Comittee for Spatial 
Economy and Regional Planning, 2006 
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Šļara A (līdzautore)., galv. red. A.Zobena. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. Rīcībspēja 
reģionos. – Rīga: ANO Attīstības programma, LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. 
ISBN 9984-684-33-4 

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 
Vidzemes augstskola pievērš lielu uzmanību maģistra profesionālās studiju programmas 
docētāju atlasei un pilnveidošanai, lai programmas realizācijā tiktu piesaistīti gan akadēmiskie 
mācību spēki ar iegūtu augstāko zinātņu grādu, gan nozares labākie profesionāļi. Atsevišķus 
kursus vada gan akadēmiskie mācību spēki, gan profesionāļi. Vidzemes augstskolai ir 
izveidojusies laba sadarbība ar daudzām ārvalstu augstskolām, kā rezultātu ViA mācību 
spēkiem ir iespēja praktizēties ārvalstu augstskolās, pilnveidojot darba metodes, kā arī no ViA 
puses tiek atbalstīta mācību spēku līdzdalība akadēmiskās un profesionālās starptautiskās un 
vietējās konferencēs, semināros. 
Uzaicinot ārvalstu lektorus ViA profesionālajā maģistra studiju programmā, tiek realizēta 
prakse, ka studiju kursu klausās un asistē kāds no ViA vēlētajiem docētājiem, lai vairāku 
turpmāk paši vadīt šos kursus. 
ViA atbalsta mācību spēku studijas doktorantūrā, piešķirot mācību atvaļinājumu pēc docētāju 
lūguma. 
 
9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 
Studiju programmas finansējuma avoti ir sekojoši: 

1. Maģistrantu maksa par studijām.  
2. Valsts budžeta finansējums saskaņā ar LR Augstākās izglītības likuma 51. pantu.  Valsts 

budžeta finansētās vietas tiek piešķirtas kalendārā gada ietvaros. 2006.gadā bija 10 
budžeta vietas un 2007.gadā ir piešķirtas 25 budžeta vietas.  

3. Personīgais vai uzņēmumu, sponsoru finansējums studijām.  
Studiju maksa tiek noteikta ar ViA senāta lēmumu un, pamatojoties uz izmaksu tāmi,  tiek 
apstiprināta katru akadēmisko gadu. 
 
Materiāli tehniskā bāze 
Vidzemes augstskola ir reģionālā augstskola, kura 2006./2007. g. realizē piecas otrā līmeņa 
profesionālas augstākās izglītības studiju programmas, 3 maģistra studiju programmas un 1 
koledžas programmu, kurās pašlaik studē 644 pilna laika un 567 nepilna laika studenti. 
Augstskolai nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un finansu līdzekļus atsevišķi 
katrai studiju programmai, tāpēc maģistra studiju programmas materiāli tehniskā bāze ir 
vienota ar Vidzemes augstskolas materiāli tehnisko bāzi.  

Pašreizējā studiju bāze ir 18 auditorijas (kopējā platība 1324 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 
90 darba vietām un Interneta pieslēgumu (220 m2.), divas datorlaboratorijas (80m2.). 
Informācijas tehnoloģiju laboratoriju izmanto tikai informācijas tehnoloģiju programmas 
studenti un docētāji. Visi datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu informācijas 
apritinu ir nodrošināta pieeja Interneta tīklam, CD-ROM u.c. datu bāzu izmantošanai. Studiju 
procesā tiek izmantotas arī divas sēžu zāles (72 m2.) un konferenču zāle ar 234 vietām 
(300m2). Mācību korpusos ir atpūtas telpas (280 m2.), kurās studenti var gatavoties 
nodarbībām, kā arī veikt grupu darbu. Augstskolas ēkā Cēsu ielā 4 beigušies renovācijas 1. un 
2.kārtas darbi, kā rezultātā iegūtas 6 auditorijas, 2 laboratorijas, konferenču zāle un docētāju 
semināru telpa.  
 

Bibliotēkas resursi 

Mācībspēki kopā ar bibliotēkas vadītāju komplektē jaunāko literatūru. Studiju un metodiskie 
materiāli tiek iepirkti gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. 2003.gadā pateicoties bibliotēkas un TOV 
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nodaļas sadarbībai, Apvienoto Nāciju Pasaules Tūrisma organizācija (ANPTO) piešķīra ViA 
bibliotēkai ANPTO 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. Piemēram, 
2005./2006.studiju gadā tūrisma nozares literatūras eksemplāru skaits ViA bibliotēkā ir 
papildinājies ar 48 nosaukumu 63 eksemplāriem, 2005. gadā ViA bibliotēkā ir klāt nākuši 102 
tūrisma nozares grāmatu nosaukumi un 53 grāmatu nosaukumi uzņēmējdarbībā.  
2005. gada 20. decembrī ViA bibliotēka bija noorganizējusi docētājiem tikšanos ar SIA 
„Autodati” , lai varētu uz vietas iepazīties, apskatīties jaunākos izdevumus nozarē, kā rezultātā 
tika papildināta ViA bibliotēka ar jaunākajiem tūrisma un atpūtas nozares izdevumiem. 
Kopš 2000.gada ir pieeja pilnu tekstu datu bāzei EBSCO, Directory of Open Access Journals, 
LETA arhīvs, BNS, kā arī kopš 2003.gada augusta – tūrisma datu bāze eiropa.lv., aktuāla 
nozaru informācija nozare.lv., abonēta likumdošanas datu bāze NAIS. Bibliotēka abonē 33 
dažādus periodiskos izdevumus latviešu, angļu, krievu u.c. valodās, 4 no tiem ir tūrisma 
nozares žurnāli, piemēram,  Travel and Leisure, Baltic Stand by 
ViA bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir automatizēti, izmantojot bibliotēku informācijas 
sistēmu ALISE. 2005. gada ziemā bibliotēka ieviesa grāmatu rezervācijas moduli Internetā, 
kas ļauj studentiem optimizēt piekļuvi nepieciešamajai literatūrai. Informācija par bibliotēkā 
pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem ir pieejama internetā Vidzemes augstskolas mājas 
lapā, sadaļā „Bibliotēka”.  
Telpu rekonstrukcijas procesa laikā (līdz 2007. gada pavasarim) ViA bibliotēka ir izvietota 
citās telpās. Tās nodrošina pieeju krājumam, nelielu skaitu lietotāju darba vietu bez datoriem 
un dažas datorizētas darba vietas. Studiju vajadzībām studenti var izmantot arī Cēsu ielas 4 
datorizētās auditorijas ne lekcijām brīvajā laikā.   
 
 
10. ĀRĒJIE SAKARI 
 
2005./2006. gadā TOV nodaļa ir būtiski paplašinājusi sadarbību ar darba devēju nozaru 
organizācijām, kā rezultātā tiek veidota ciešāka sadarbība starp studiju programmu saturu un 
darba devēju pieprasījumu, tendencēm nozarē, kā arī TOV docētāji iesaistās šo organizāciju 
rīkotajos pasākumos kā nozares eksperti. 
2005. gadā ViA TOV nodaļa iestājās Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijā. Aktīvi darbojas 
kā biedri Tūrisma un brīva laika izglītības asociācijā (The Association for Tourism and Leisure 
Education (ATLAS)). Sadarbības rezultātā TOV nodaļas docētāji ir līdzautori starptautiskai 
grāmatai Tourism in the New Europe: The Challenges and Opportunities of EU 
Enlargement, izdota 2006. gadā. Līdzdalība ATLAS organizācijā un citās nozares 
organizācijās nodrošina iespēju uzzināt jaunākās aktualitātes nozarē, iesaistīties konferencēs, 
sagatavot publikācijas. 
Pilna laika maģistriem pavasara semestrī bija vieslekcijas studiju kursā Starptautiskais 
tūrisma mārketings un studiju kursā E tūrisma mārketings. Nodarbības vadīja viesdocētāji 
Socrates Erasmus docētāju mobilitātes apmaiņas programmas ietvaros Jeroens Vinkestejns 
(Jeroen Vinkesteijn) un Korne Dijkmans (Corne Dijkmans) no NHTV Bredas, Nīderlande.   
Pilna laika maģistriem studiju kursā Starpkultūru komunikācija vieslekcijas vadīja Petri 
Hotola (Petri Hottola), Joensū Universitāte, Savolina, Somija. 
Pilna laika maģistriem studiju kursā Personāla vadība notika vieslekcija par starpkultūru 
komunikāciju personāla vadības kontekstā, nodarbības vadīja Agata Viza (Agata Wiza) no 
Izglītības Universitātes skolas (University School of Physical Education) Polijas 
 
Sadarbība ar darba devējiem 
Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem izpaužas vairākos veidos: 
• Tūrisma nozares profesionāļu iesaistīšana atsevišķu studiju kursu vai nodarbību vadīšanā; 
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• mācību ekskursijas uz uzņēmumiem; 
• studentu prakšu vietu nodrošināšana; 
• tūrisma profesionāļu iesaistīšana maģistra darbu konsultēšanā un vērtēšanā; 
• konkrēti sadarbības un izpētes projekti; 
• dalība Vidzemes Tūrisma asociācijas valdē, Latvijas Tūrisma izglītības asociācijā, Latvijas 

tūrisma aģentu asociācijā (ALTA), Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijā; 
• sadarbība ar Vidzemes Attīstības aģentūru, Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Latvijas 

Tūrisma izglītības konsultatīvajā padomē, regulāri kontakti ar lielāko daļu Latvijas TIC; 
• dalība tūrisma organizāciju rīkotājos semināros. 
TOV nodaļa 2006./2007. ak.g. realizēja Eiropas Sociālā fonda projektu “Tālākizglītības 
iespēju paplašināšana e-vidē Vidzemes reģiona tūrisma nozarē nodarbinātajiem”. Projekta 
realizācijas gaitā tika pastiprināta jau esošā veiksmīgā sadarbība ar tūrisma nozarē 
strādājošajiem un darba devējiem. 

 
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 

 
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā  
 
Latvijā ir vairākas augstskolas, kur tiek piedāvātas maģistra studiju programmas Vadības 
zinātnēs, Uzņēmējdarbības vadībā u.c.  
Iespējamie sadarbības partneri ir Ventspils Augstskola (uzņēmējdarbības vadības 
maģistratūras programma), kas pēc būtības, tāpat kā Vidzemes augstskola, ir reģionāla 
augstskola ar līdzvērtīgu darbības pieredzi un Biznesa augstskola Turība (profesionālā 
maģistra studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība”). Šajās augstskolās ir līdzvērtīgas 
studiju programmas uzņēmējdarbības vadības jomā. Ar Ventspils augstskolu ViA ir noslēgta 
vienošanās par izglītības turpināšanas nodrošināšanu ViA studiju programmas likvidācijas 
gadījumā.  
 Vidzemes 

augstskola 
Ventspils 
augstskola 

Biznesa augstskola 
„Turība 

Rīgas Stradiņa 
Universitāte 

Studiju 
programmas 
nosaukums 

Tūrisma 
stratēģiskā vadība 

Uzņēmējdarbības 
vadība 

Tūrisma 
stratēģiskā vadība 

Bizness un tiesības 
Eiropas Savienībā 

Iegūstamais 
grāds 

Profesionālais 
maģistra grāds 
uzņēmējdarbības 
vadībā 

Profesionālais 
maģistra grāds 
uzņēmējdarbības 
vadībā 

Profesionālais 
maģistra grāds 
uzņēmējdarbības 
vadībā 

Profesionālais 
maģistra grāds 
uzņēmējdarbības 
vadībā 

Studiju ilgums 3 (4)vai  
4 (5)semestri 

4 semestri 4 semestri 3 semestri 

Studiju forma Pilna laika 
Nepilna laika 

Pilna laika Pilna laika studijas 
vakaros 
Pilna laika studijas 
neklātienē 

Pilna laika 

Studiju apjoms 
(Kp) 

60 vai 80 80 80 60 

Obligāti 
apgūstamie 
kursi 

Finanšu un risku 
vadība 
Kvalitātes vadību 
sistēmas  
Cilvēkresursu 
vadība un analīze 
Tūrisma mārketinga 
vadība  
Tūrisma pētījumu 
metodoloģija  
Tūrisma uzņēmumu 
stratēģiska vadība  

Pārvaldības 
kursi: 
organizācijas 
teorija, stratēģiskā 
pārvaldība, finansu 
un investīciju 
pārvaldība, 
projektu vadība, 
inovāciju 
ekonomika un 
menedžments, 
personāla 

Tūrisma 
stratēģiskā vadība 
un prognozēšana 
Procesu 
optimizācija 
tūrismā 
Tūrisma 
tirgvedības 
stratēģijas 
Starptautiskā 
tūrisma vide 
Finanšu vadība 

ES institucionālās 
tiesības, 
Biznesa kultūra un 
komunikācija Eiropā,
ES konkurences 
tiesības, 
ES ekonomiskā 
politika un biznesa 
vide, 
Starptautiskā biznesa 
stratēģija un vadība,
Finanšu 
menedžments un 
grāmatvedība 
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Zināšanu 
ekonomika un 
pārvaldība  
Starpkultūru 
komunikācija 
Semantika un 
tūrisms 
Starptautiskā 
projektu vadība 

pārvaldība, krīzes 
pārvaldība, vadības 
psiholoģija; 
mārketingā: 
mārketings globālā 
tirgus sistēmā, 
starptautiskā 
mārketinga 
plānošana un 
vadīšana, kvalitātes 
vadīšanas sistēmas;
tiesībās: 
starptautiskās 
privāttiesības u.c.;
grāmatvedībā: 
starptautiskie 
grāmatvedības 
standarti; 
informāciju 
tehnoloģijās: 
jaunās informācijas 
tehnoloģijas 
uzņēmējdarbībā, 
vadības 
informācijas 
sistēmas, 
elektroniskās 
biznesa sistēmas 
u.c.; 

Risku analīze un 
vadīšana 
Tūrisma 
stratēģiskā 
plānošana 

starptautiskajā 
biznesā, 
ES iekšējā tirgus 
tiesības. 
 

Maģistra darbs 20 20 20 20 
Brīvās izvēles 
kursi 

Vides vadība 
Tūrisms un 
antropoloģija 
Tūristu mītņu 
vadība 
E- tūrisma 
mārketings 
E-komercija 
tūrismā 
Konferenču un 
semināru 
organizācija un 
vadība 
Speciālo pasākumu 
tūrismā 
organizācija un 
vadība 

lēmumu 
pieņemšanas 
kvantitatīvās 
metodes, 
monetārās teorijas 
modeļi, biznesa 
svešvaloda, 
ģeopolitika u.c. 

Komercdarbība 
tūrismā 
Tūrisma un 
viesmīlības 
mārketings 
Ekonomikas teorija 
Personālvadība 
Kvalitātes sistēmas 
Reģionālā 
ekonomika 
Komerctiesības 
Ilgtspējīgā attīstība 
un tūrisms 
Viesnīcu sistēmu 
vadība 
Lietišķā angļu 
valoda 
Projektu vadība 
tūrismā 
Vadības 
informācijas 
sistēmas 

ES uzņēmumu 
tiesības, 
Starptautiskais 
mārketings, 
ES darba tiesības,
Globālā loģistika,
Kvantitatīvās 
analīzes metodes,
Naudas, banku un 
vērtspapīru tiesības 
ES, 
Darba resursu 
menedžments Eiropā,
Vadības ekonomika,
Starptautiskā valūtas 
sistēma un 
starptautiskās 
finanses, 
Starptautiskās 
investīcijas un 
investīciju projektu 
vadība, 
ES darba un sociālās 
tiesības 

 Studiju ilgums ViA ir 3 (ar iepriekš iegūtu 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju) semestri 
tāpat kā RSU, savukārt VeA un Turībā ir 4 semestri. ViA 4 semestri pilna laika studijās ir 
studentiem bez iepriekš iegūtas 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas. Obligāti apgūstamie 
studiju kursi ir līdzīgi, īpaši VeA un Turības studiju programmās, jo studiju programmas 
šajās augstskolās ir izstrādātas ievērojot profesionālās kvalifikācijas standartu uzņēmuma un 
iestādes vadītājs. 
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Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs 
 
Pasaulē piedāvātās maģistratūras programmas ar ievirzi tūrisma stratēģiskā vadībā ir gan 
saistībā ar nozares kopējo attīstību nacionālā un starptautiskā līmenī, gan tikpat labi – 
specifisku tūrisma veidu attīstību.   
2007. g. pavasara semestrī studiju programmas direktore ES Socrates Erasmus docētāju 
mobilitātes ietvaros apmeklēja Birmingemas Universitāti Lielbritānijā, jo ar šo augstskolu ir 
noslēgts sadarbības līgums, kurā ir paredzēta maģistru studiju apmaiņa. Apmaiņas vizītes 
mērķis bija nostiprināt praktisko sadarbību starp ViA un Birmingemas maģistra studiju 
programmām. Tādēļ viena no salīdzināmajām studiju programmām ir izvēlēta tieši 
Birmingemas Universitātes studiju programma. 
 
 Vidzemes augstskola Bredas Universitāte 

(Nīderlande) 
Birmingemas 
Universitāte 
(Lielbritānija) 

Studiju programmas 
nosaukums 

Tūrisma stratēģiskā 
vadība 

Eiropas tūrisma vadība Tūrisma biznesa vadība 

Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra 
grāds uzņēmējdarbības 
vadībā 

Master of arts Eiropas 
tūrisma vadībā 

Maģistra grāds tūrisma 
vadībā 
Master of arts in tourism 
business administration 

Studiju ilgums 1, 5 (2) gadi vai 2 (2.5) 
gadi jeb 
3 (4) vai 4 (5)semestri 

1 kalendārais gads; 3 
daļās sadalīts 

1 gads līdz 1,5 gadi 
atkarībā no tā, cik ilgā 
laikā uzraksta maģistra 
darbu 

Studiju forma Pilna laika studijas 
Nepilna laika studijas 

 Pilna laika studijas 
Nepilna laika studijas 

Studiju apjoms (Kp) 60kp jeb 90 ECTS vai 80 
kp jeb 120ECTS 

40 90 ECTS 

Obligāti apgūstamie 
kursi 

Finanšu un risku vadība 
Kvalitātes vadību 
sistēmas  
Cilvēkresursu vadība un 
analīze 
Tūrisma mārketinga 
vadība  
Tūrisma pētījumu 
metodoloģija  
Tūrisma uzņēmumu 
stratēģiska vadība  
Zināšanu ekonomika un 
pārvaldība  
Starpkultūru 
komunikācija 
Semantika un tūrisms 
Starptautiskā projektu 
vadība 

Pētījuma metodes 
Biznesa stratēģijas 
Tūrisma principi un 
pieredze 
Eiropas tūrisma politika 
un plānošana 
Valodas 
Tūrisma un viesmīlības 
mārketings 
Vadības organizācija 
 

Vadības komunikācija 
Pakalpojumu vadība 
Tūrisma resursu vadība 
Pētījumu metodoloģija 
Tūrisma dinamika 
Vadība lēmumu 
pieņemšana 
Live project 

Maģistra darbs 20 20 30 ECTS 
Brīvās izvēles kursi Vides vadība 

Tūrisms un antropoloģija 
Tūristu mītņu vadība 
E- tūrisma mārketings 
E-komercija tūrismā 
Konferenču un semināru 
organizācija un vadība 
Speciālo pasākumu 
tūrismā organizācija un 
vadība 

Gadījuma analīze 
Eiropas Tūrisma 
politikas konsultācijas 
projekts 

- 
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Salīdzinot ViA studiju programmu ar citām ārvalstu studiju programmām, ViA ir lielāks 
studiju apjoms pēc iegūstamajiem kredītpunktiem un laika apjoma. Pēc obligātajiem studiju 
kursiem saturs ir līdzīgs ViA un ārvalstu studiju programmām. 
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12. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 
Tūrisma stratēģiskās vadības maģistra profesionālās studiju programmas tālākās attīstības 
virzību un perspektīvu nosaka ārējo apstākļu izmaiņas tūrisma nozarē pasaulē un tajā skaitā 
tūrisma politikas plānošanas dokumentu aktualitātes Latvijā Lai turpinātu un veicinātu studiju 
programmas tālāko attīstību, studiju programmas akadēmiskajam personālam nepārtraukti 
jāseko līdzi, piedaloties starptautiskos un Latvijas mēroga pasākumos- konferencēs, semināros, 
kongresos, kas ir saistīti ar tūrisma nozares problēmām un risinājumiem. 

 

Studiju programmas 
pilnveides virzieni 

Veicamie pasākumi Izpildes laiks 

1.Studiju 
programmas mērķi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Studiju 
programmas saturs 
 
 
 
 
 
3. Sadarbība ar 
ārvalstīm 
 
 
 
 
 
4. Pētnieciskais 
darbs 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Studiju materiāli 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Analizēt darba resursu pieprasījuma izmaiņas tūrisma 
tirgū un atbilstoši tam koriģēt studiju programmas 
mērķus; 

1.2. Docētājiem regulāri paaugstināt savu kvalifikāciju, 
iepazīstoties ar jaunākajām publikācijām nozarē, 
apmeklējot un piedaloties semināros, konferencēs; 

1.3. Sekmēt TOV nodaļas docētājus disertācijas sekmīgai 
pabeigšanai ,atbalstot akadēmisko atvaļinājumu 
piešķiršanu disertācijas sagatavošanai 

1.4. Uzlabot nodarbību grafika sastādīšanu, tā lai vienlaicīgi 
visos studiju kursos nenotiktu gala darbu iesniegšana un 
aizstāvēšana 

2.1. Uzlabot anketēšanas procesu, noslēdzot studiju kursus, 
lai sasniegtu vismaz 70 % aptaujātos studentus; 

2.2. Pārstrukturizēt studiju programmas B daļas 
specializācijas piedāvājumu, palielinot A daļas kursu 
apjomu un atsakoties B daļā no specializācijas 
virzieniem. 

 
3.1. Nodibināt partnerattiecības ar ES valstu augstskolām, 

īpaši jaunajām ES dalībvalstīm pēc ES 
paplašināšanās, kuras īsteno līdzīgas studiju 
programmas; 

3.2. Organizēt maģistrantu apmaiņas programmas ar ES 
valstu augstskolām, kurās apgūst līdzīgas programmas. 

 
4.1. Iesaistīt maģistrantus tūrisma aktuālu problēmu izpētē – 

to saistot ar maģistra darbu izstrādi; 
4.2. Attīstīt tūrisma nozarē pētniecisko darbu mācībspēkiem, 

iesaistoties Latvijas Zinātņu akadēmijas un ES pētniecības 
programmu un projektu aktivitātēs, piedaloties kā 
partneriem; 

4.3. Mācībspēkiem ievirzīt studentus pētniecisko darbu 
prezentācijā dažādos vietēja un starptautiska mēroga 
konferencēs un semināros. 

 
5.1. Veicināt docētājiem pamatdarbā un viesdocētājiem  darbā 

izmantot pēc iespējas plašāk ViA e vides iespējas 
(Dokeos vidē); 

5.2.Papildināt ViA bibliotēku ar studiju kursu satura apguvei 
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem katrā studiju 
kursā; 

5.3. ViA mācībspēkiem piedalīties mācību līdzekļu izstrādē. 
 
6. Katrā studiju kursā precizēt prasības studentiem un  

Regulāri 
 
Regulāri 
 
 
Atbilstoši aktualitātei 
 
 
 
2007.g. 
 
 
2006./2007.g. realizēt 
 
2006./2007.g. 
 
 
 
 
2008.g. 
 
 
Uzsākt 2007.g. 
 
 
 
Regulāri 
 
Regulāri 
 
 
Regulāri 
 
 
 
 
Regulāri 
 
 
Regulāri 
 
Regulāri 
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6. Vērtēšana 
 
 
7. Studiju 
programmas 
akreditācija 

      vērtēšanas kritērijus. 
 
7.Veikt studiju programmas atkārtotu akreditāciju. 

Regulāri 
 
 
2007. gada maijs 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

II. PIELIKUMI 



 
 
 
 
23.05.2007. Nr. 2-6/35 Valmierā 
 
 
 

IZZIŅA 
Par ievēlēto akadēmisko personālu 

 
Profesionālajā maģistra studiju programmā „Tūrisma stratēģiskā vadība” studiju 
kursus obligātajā un brīvās izvēles studiju daļās nodrošina kopā 18 docētāji, no 
kuriem Vidzemes augstskolā ir ievēlēti 11 docētāji jeb 61.1%. 
 
Vidzemes augstskolā ievēlētie docētāji: 

1. Sarma Cakula pedagoģijas doktors, asoc. profesore 
2. Jānis Kalnačs mākslas doktors, profesors 
3. Agita Šļara ekonomikas doktors, docente 
4. Sarmīte Rozentāle ekonomikas doktors, docente 
5. Maira Leščevica ekonomikas doktors, docente 
6. Inita Sakne sociālo zinātņu maģistrs, docente 
7. Iveta Druva-Druvaskalne ģeogrāfijas maģistrs, docente 
8. Juris Smaļinskis bioloģijas maģistrs, docents 
9. Andris Klepers ģeogrāfijas maģistrs, lektors 
10. Inese Ebele sociālo zinātņu maģistrs, lektors 
11. Aigars Andersons nekustamo īpašumu jomā maģistrs, lektors 

 
Papildu Vidzemes augstskolas Senāts 2007. gada 23. maijā ir izskatījis un akceptējis 
Vijas Daukštes (vēstures doktors) kandidatūras virzīšanu asociētā profesora 
akadēmiskajam amatam Vidzemes augstskolā. 
 
 
 
Personāla un lietvedības daļas vadītājas p.i.   Evija Cīrule 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 
ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS 

BIOGRĀFIJAS 
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Europass 
Curriculum Vitae 

Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Inese Ebele  

Adrese Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Tālrunis Mobilais tālrunis +37129466525  
E-pasts Inese.ebele@va.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 11.08.80 

Dzimums Siev. 

Darba pieredze  

Laika periods No 2006 

Profesija vai ieņemamais amats Tūrisma organizācijas un vadības profesionālās bakalaura programmas direktore 

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs 

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

Nozare   Ekonomika/Tūrisms 
 

Laika periods No 2005 

Profesija vai ieņemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

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

Nozare   Ekonomika/Tūrisms 
 

Laika periods No 2004 -2006 

Profesija vai ieņemamais amats izglītības metodiķe 

Galvenie pienākumi Projektu vadība un sadarbības tīkla veidošana 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte, Psiholoģiskās konsultēšanas centrs, 
Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV – 1007, Latvija 

Nozare  Psiholoģija 
 

Laika periods No 2004 - 2005 

Profesija vai ieņemamais amats vieslektore 

Galvenie pienākumi Lekciju pasniegšana 

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

Nozare  Ekonomika/Tūrisms 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieņemamais amats projektu vadītāja 
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Curriculum Vitae 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jānis Kalnačs   

Adrese L.Laicena 9-120 
Tālrunis 4207348   
E-pasts Janis.Kalnaca@va.lv 

 

 

Pilsonība Latvijas 
 

 

Dzimšanas datums 09.03.1956. 
 

 

Dzimums Vīr 

Darba pieredze  
 

 

Laika periods No 1997 

Profesija vai ieņemamais amats Tūrisma organizācijas un nodaļas vadītājs  kopš 2006.g., Tūrisma organizācijas un 
vadības nodaļas 
 asociētais profesors   kopš 2004.g., docents no 2001.līdz 2003.g., lektors no 
1996.līdz 2001.g.  

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

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 
 

Laika periods No 1994.gada  

Profesija vai ieņemamais amats Valmieras rajona galvenais inspektors  
Galvenie pienākumi Kultūras pieminekļu aizsardzības darba veikšana  Valmieras rajona  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, M.Pils iela 17/19/21  LV-1050  

Nozare   Kultūras mantojuma aizsardzība  
 

Laika periods 1992.-1998.        

Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs  
Galvenie pienākumi Sagatavot kursu un pasniegt  to  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valmieras mākslas vidusskola, V.Baloža  5, Valmiera  

Nozare  Mākslas vēsture  

Laika periods 1980.-1995. 

Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs  
Galvenie pienākumi Sagatavot kursu un pasniegt  to 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valmieras mākslas vidusskola, V.Baloža  5, Valmiera 

Nozare  Mākslas vēsture  
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Laika periods   1993-1995 

Profesija vai ieņemamais amats   kultūras pieminekļu aizsardzības sektora vadītājs 
 

Galvenie pienākumi Kultūras pieminekļu aizsardzības darba veikšana  Valmieras rajonā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Valmieras novadpētniecības muzejs  

Nozare  Kultūras mantojuma aizsardzība 
 

 

Izglītība  
 

 

 

Laika periods 1998-2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

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

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas mākslas akadēmija  

Laika periods 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Mākslas  Maģistra grāds  
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Mākslas akadēmija  

Laika periods 1974-1975 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Filologs/ Latviešu valodas un literatūras skolotājs 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Atbilstoši kursa programmai  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte  

 

 

Prasmes  
 

Dzimtā valoda latviešu 
 

 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valoda   B2  B2  B2  B2  B1 

Krievu valoda   B2  B2  B2  B2  B2 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
 

 

Sociālās prasmes Dalība ATLAS 2006.gada Kultūras tūrisma pētījumā  
Dalība Valsts kultūras fonda Kultūras mantojuma padomē Kopš 2006.gada  
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       Dalība zinātniskās 
konferences  

No 1991.-2007.gadam vairāk nekā 20 konferencēs – Latvijā, Lietuvā. Krievijā, 
Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā,  Kanādā 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet 

Citas prasmes Basketbols  

Vadītāja apliecība   
B kategorija 

Papildu informācija  
Publikācijas 
Minētas tikai nozīmīgākās 

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

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

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

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

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

Acta Universitatis   Stockholmiensis, Studia Baltica 
Stockholmiensia. 23.  Stockholm 

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

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

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

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

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

kultūras mantojuma partnerība. Rīga. Neputns.  
 

 

 



Lapa 4 / 4 - Curriculum Vitae 
Uzvārds Vārds 

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Eiropas Kopiena, 2003    20051110 

 

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos 
 

Vidzemes augstskolas Satversmes loceklis un vairākkārtējs Senāta senators  
Starptautiskās konferences  “Vidzeme. Baznīca. Sabiedrība”. Organizācijas 
komitejas loceklis . Valmierā. 2007 
Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma padomes eksperts (No 2006.gada 
– 
 ATLAS kultūras tūrisma pētījumu grupas dalībnieks (No 2006.gada     
6. Baltijas pētījumu Eiropā   konferences Eiropā  “Evolūcija un revolūcija Baltijas 
valstu ceļš 

  organizācijas komitejas loceklis,  kultūras un mākslas sekcijas vadītājs. Valmierā. 
2005. 
  Valmieras pilsētas domes vizuālā noformējuma padomes priekšsēdētājs. 1998.-

2006. 
   Valmieras pilsētas domes   Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs 1994.-

1997. 
 

Apbalvojumi  2004.g.                 „Kultūras mantojuma Gada balva 2003” par Piebalgas mākslas 
muzeja  bijušās Piebalgas muzeja vērtību izpētē un tā vēstures 
izzināšanā. 

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

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

 
 

 
 
2007.gada 8.maijā.  
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E I R O P A S

C U R R I C U L U M  V I T A E
F O R M Ā T S

 

 
 
 

PERSONAS INFORMĀCIJA
 

Vārds, uzvārds  Vija Daukšte 
Adrese  Upesciema iela 24 dz. 2, Rīga LV - 1024 

Tālrunis  Fiksētais: 4207230 Mobilais: 26173300 
E-pasts  Vija.Daukste@va.lv 

 
Nacionalitāte  Latviete 

 

Dzimšanas dati  15.12.1950. 
 
 

DARBA PIEREDZE
  

• Laiks (no – līdz)  2007 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Universitāte, Sociālo un politisko pētījumu institūts 

• Biznesa veids vai nozare  Sociālo zinātņu pētījumi  
• Nodarbošanās vai amats  Pārskats par tautas attīstību  - 2 nodaļas darba grupas vadītāja  

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Nodaļas izstrādes zinātniskā vadība  
  

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

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Akadēmiskā darba eksperte  projektā E – studiju risinājumi profesionālās tālākizglītības IT programmas 

moduļu izstrādei un aprobācijai (MULTIMOD) 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  Tālākizglītības studiju programmu izstrāde e – formā  

  
• Laiks (no – līdz)  2006 - 2007 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 
• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Lektore LR Ārlietu ministrijas darbinieku apmācības projektā 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Lekciju kursa Eiropas identitāte vēsturiskā aspektā nolasīšana  
  

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

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Augstākās izglītības likumprojekta izstrādes IZM darba grupas locekle  

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Darbs Augstākās izglītības likumprojekta izstrādes IZM darba grupā 
  

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

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Lektore Leonardo da Vinči projektā Kultūru daudzveidība 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Lekciju kursa Starpkultūru komunikācija nolasīšana  
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• Laiks (no – līdz)  2006 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vīnes Universitāte 

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Vieslektore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Lekciju kurss Baltijas vēsture līdz Pirmajam pasaules karam Eiropas un Krievijas vēstures kontekstā   
  

• Laiks (no – līdz)  2005 – līdz šim brīdim 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Rektore 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Augstskolas stratēģiskā vadība 
  

• Laiks (no – līdz)  2005  
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai nozare  Zinātne 
• Nodarbošanās vai amats  6. Baltijas studiju konference  Eiropā  Baltijas ceļš Eiropā. Revolūcija un evolūcija organizācijas komitejas 

priekšsēdētāja  
• Galvenās aktivitātes un atbildības  Konferences organizācijas vadība  

  
• Laiks (no – līdz)  2005 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 
• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Lektore projektā Trīs stīgas Vidzemē – tūrisma produktu virzība atbilstoši mūsdienu tirgus prasībām  

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Lekciju kursa Starpkultūru komunikācija sagatavošana un nolasīšana  
  

• Laiks (no – līdz)  2005 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Lektore projektā Trīs stīgas Vidzemē – kā sākt darbošanos tūrisma biznesā  

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Lekciju kursa Starpkultūru komunikācija sagatavošana un nolasīšana  
  

• Laiks (no – līdz)  2005 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Lektore projektā Trīs stīgas Vidzemē – tūrisms – daudzu pašvaldību prioritāte 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Lekciju kursa Starpkultūru komunikācija sagatavošana un nolasīšana  
  

• Laiks (no – līdz)  2004 – 2006  
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Konsultante Leonardo da Vinči projektā Competence Network for Introduction of Modern ICTE 

Technologies in Vocational Learning in Social Systems Simulation and Reserach 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  Studiju programmas noformēšana saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem  

 
• Laiks (no – līdz)  2003 – 2005 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 
• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Prorektore akadēmiskajā darbā, pilda rektora pienākumus 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Akadēmiskā un zinātniskā darba stratēģiskā vadība, augstskolas stratēģiskā vadība 
 

• Laiks (no – līdz)  2003 – līdz šim brīdim 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Vidzemes augstskola 

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 



 Vija Daukšte   Curriculum vitae   
  
 

• Nodarbošanās vai amats  Lektore 
• Galvenās aktivitātes un atbildības  Studiju kursa Eiropas politiskā vēsturē 1648. – 1914. sagatavošana un lasīšana  

 
• Laiks (no – līdz)  1976 – 2006 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte 
• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Vecākā pasniedzēja, docente, prodekāne, dekāne, senatore, studiju programmas direktore 

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

  
• Laiks (no – līdz)  1999 – 2000 

• Darba vietas nosaukums un adrese  Ventspils novadpētniecības un mākslas muzejs 
• Biznesa veids vai nozare  Muzeoloģija 
• Nodarbošanās vai amats  Direktora vietniece zinātniskajā darbā 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Muzeja zinātniskā darba organizācija un vadība 
   

• Laiks (no – līdz)  1974 – 1976 
• Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas 5.vidusskola 

• Biznesa veids vai nozare  Vidējā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Skolotāja 

• Galvenās aktivitātes un atbildības  Vēstures priekšmeta pasniegšana un klases audzināšana 
  

 
IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

 
• Laiks (no – līdz)  2000 

• izglītības organizācijas nosaukums  Rostokas universitāte, Vācija 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati vai 

profesionālās spējas
 Materiālu vākšana un apkopošana un studiju kursu izstrāde Eiropas viduslaiku vēsturē 

  
• Laiks (no – līdz)  1993 

• izglītības organizācijas nosaukums  Latvijas Zinātņu akadēmija, Vēstures institūta Vispārējās vēstures zinātniskā padome 
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums  Piešķirts doktora grāds vēstures zinātnē, disertācijas tēma: Baltijas muižniecības skolu un izglītības 

politika Vidzemē un Kurzemē 19.gs. 30-60 gadi 
  

• Laiks (no – līdz)  1992 
• izglītības organizācijas nosaukums  J. Gūtenberga universitāte Maincā, Getingenas universitāte, Ziemeļaustrumu vācu kultūras un pētniecības 

institūts Lineburgā, Herdera institūts Marburgā, Vācija 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati vai 

profesionālās spējas
 Darbs arhīvos un bibliotēkās, zinātnisku publikāciju un lekciju kursu sagatavošana 

   
• Laiks (no – līdz)  1989 

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

profesionālās spējas
 Disertācijas izstrāde 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums  Vēstures zinātņu kandidāte 
 

• Laiks (no – līdz)  1978 – 1982 
• izglītības organizācijas nosaukums  Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultāte, aspirantūra 

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas

 Doktora studijas 

 
• Laiks (no – līdz)  1969 – 1974 



 Vija Daukšte   Curriculum vitae   
  
 

• izglītības organizācijas nosaukums  Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures nodaļa 
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati vai 

profesionālās spējas
 Vēsture, kultūras vēsture, vēstures pasniegšanas metodika 

• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums  Vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja 
 

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  
 

Vācu   C1 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs B1 Pastāvīgs lietotājs 

 Angļu  A2 Pamata lietotājs A2 Pamata lietotājs A1 Pamata lietotājs A1 Pamata lietotājs   

Krievu  C2 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs C1 Profesionāls lietotājs 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 

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

 
ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 

KOMPETENCES 

 Vadītāja spējas 

 
TEHNISKĀS SPĒJAS UN KOMPETENCES  Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, PowerPoint) un Internetpārlūkprogrammām 

  

BRAUKŠANAS TIESĪBAS  B kategorijas vadītāja tiesības  
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Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Sarma Cakula  

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

Tālrunis Mobilais tālrunis 9620986  
E-pasts Sarma.cakula@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 13.12.1960 
  

Dzimums Siev. 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieņemamais amats IT nodaļas vadītāja, IT profesionālā bakalaura programmas dierektore 

Galvenie pienākumi Admnistratīvais darbs, metodoloģiskais darbs, projektu vadība 

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

Nozare   IT 
 

Laika periods No 2002 

Profesija vai ieņemamais amats asociētā profesore, Vidzemes augstskolas Senāta locekle 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

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

Nozare   IT 
 

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieņemamais amats IT nodaļas vadītāja, IT profesuionālā bakalaura programmas direktore 

Galvenie pienākumi Organizatoriskais un metodiskais darbs darbs 

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

Nozare   IT 
 

Laika periods No 1998 

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzēja 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

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

Nozare   IT 
 

Laika periods No 1996 - 1997 

Profesija vai ieņemamais amats datorspeciāliste  
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Galvenie pienākumi Datortīklu un datorsistēmu uzturēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes ausgtskola 

Nozare  IT 
 

Laika periods 1988-2003 

Profesija vai ieņemamais amats informātikas skolotāja 

Galvenie pienākumi Stundu pasniegšana, pedagoģiskais darbs, datorkabineta uzturēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras 1. Vidusskola ( tagad Valmieras ģimnāzija ),  

Nozare   IT 
 

Laika periods   1984-1888 

Profesija vai ieņemamais amats   inženiere 

Galvenie pienākumi  Sistēmadminitratore, programmēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese  Valmieras rajona skaitļošanas centrs, Meža 7, Valmiera, Lv 4200 

Nozare   IT 
 

Laika periods 1983 - 1984 

Profesija vai ieņemamais amats vecākā tehniķe – programmētāja 

Galvenie pienākumi programmēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas lauksaimniecības un  zemkopības attīstības institūts, 

Nozare   IT 
 

Laika periods  1981.-1983 

Profesija vai ieņemamais amats  laborante 

Galvenie pienākumi  Programmu izpilde, sistēmas uzturēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Valts P. Stučkas vārdā nosauktā unoiversitāte   

Nozare  IT 
  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1999-2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija

 Doktora grāds pedagoģijā. Diploms C-D Nr.001618 

 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1996-1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija

 Maģistra grāds pedagoģijā. Diploms Nr. 005115 
 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Maģistratūra 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas universitāte.Pedagoģijas fakultāte 

Laika periods 1979-1984 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija

 Diploms – matemātiķis, lietišķā matemātika. Diploms ИB Nr.366203 



Lapa 3 / 6 - Curriculum Vitae 
Uzvārds Vārds 

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Eiropas Kopiena, 2003    20051110 

 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes

Augstākā izglītība datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. Lietišķā matemātika. 

Sertifikāti  

Laika periods 2006 

Sertifikāts  2543 Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 

 

Laika periods 2006 

Sertifikāts  2544 Advanced Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 

 
  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B1  C1 

Krievu valoda   B1  B2  B1  B2  B2 

Vācu valoda   A2  A1  A1  A1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes Dalība projektos, projektu vadīšana. 
Pedagoģiskais darbs. Skolēnu un studentu zinātnisko darbu vadīšana. Studentu bakalaura darbu vadīšana, 
piedalīšanās diplomdarbu aizstāvēšanas komisijās. Pasniedzēja darbs. 
Piedalīšanās profesionālās asociācijās: 
Latvijas augstskolu profesoru asociācija (LAPA) no 2002.gada 
LITTA no 2002.gada 
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Organizatoriskas prasmes  
Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle 
Sekcijas vadītāja 2006.gada 29.09 Vidzemes augstskolas studentu zinātniskajā konferencē 
Vidzemes augstskolas zinātnisko rakstu recenzēšanas redkolēģijas locekle 2006 
Sekcijas vadītāja 2005. 17.06-19.06. International conference The 6th Conference on the Baltic Studies in Europe. 
The Baltic Way in Europe. Revolution and evolution.  
IKT sekcijas vadītāja studentu zinātniskajā konferencē 2006.gada 29.09 Vidzemes augstskolā
No 2002.gada Vidzemes augstskolas Senāta locekle 
Dalība ESF projektā „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču 
paaugstināšana atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām” Nr.2006/0094/ 
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094), 
Dalība ESF projektā „Datorzinātņu studiju programmu modernizēšana Latvijas Universitātē” 
Nr. 2005/0111/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0069/0063,  
Dalība ESF projektā  “Profesionālās tālākizglītības kursa “Organizācijas brieduma modelis” 
metodisko materiālu izstrāde un aprobācija” Nr. 
2006/0019/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0094/0160, 
 „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs” projekta „Inženieru 
apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD projektēšanas programmām (IAP CAD)” 
Nr. 2006/0036/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0055/0199, 
Dalība ESF projektos RTU, Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, Ventspils augstskolā, Rēzeknes 
augstskolā 
IKT sekcijas vadītāja starptautiskā konferencē  6th conference of Baltic Studies in Europe. 
Revolution and Evolution. 17.06-19.06. 2005. Valmiera 
ESF projekta vadītāja „Informācijas Tehnoloģiju  profesionālā bakalaura programmas sagatavošana nepilna 
laika studijām Vidzemes augstskolā”  Nr. 2005/0134/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0046/0122 no 2005.gada
No 2005. Comenius I projekts Network. Projekta koordinators  
2005.g. 6th Framework SocSimNet dalībnieks. 
2004.g. Leonardo da Vinči pasniedzēju mobilitātes projekts. Dalībnieki Vidzemes augstskola, Eiropas Savienības 
valstis, kas piedalās Leonardo da Vinči projektos. Sadarbības attīstība un IT programmu attīstības perspektīvas 
sadarbībā ar Siegenas universitāti Vācijā un Balea universitāti Spānijā.  
2003.gada septembris, oktobris. Fullbright stipendija. Dalībnieki Vidzemes augstskola, Viskonsinas universitāte 
ASV. Pētījumi par e-learning. Sadarbības organizēšanas starp VIA un Viskonsinas universitāti. 
Zinātnisko rakstu recenzēšana AATE starptautisai konferencei 2002.g. Rīgā 
2001.gada februāris. Dalībnieki Vidzemes augstskola, Lillehammeres universitāte Norvēģijā. Ziemeļvalstu atbalsta 
fonda stipendija (vai kas taml. – diemzzeel vairs neatceros). Pētījumi disertācijai. Sadarbības organizēšanas 
starp VIA un Lillehammeres universitāti. 
IT profesionālā bakalaura un IT koledžas programmas izstrādes komisijas vadītāja, piedalīšanās sociālo zinību 
pedagogu programmas izstrādē.  
IT nodaļas vadība. 
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Starptautiskā Latvijas – Zviedrijas sadarbības projekta (Vaxjo universitāte Zviedrijā, Zviedrijas izglītības ministrija 
un Vidzmes augstskola, Latvijas izglītības miistrija) skolotāju tālākizglītībā „Vērtības Baltijas jūras reģiona 
perespektīvā” vadības grupa. 1999-2002.g 
1999. gada maijs – Arhus universitāte Dānijā. Ziemeļvalstu atbalsta fonda stipendija.Mācību grāmata „Būsim 
draugos ar datoru un Internet”, pētījumi disertācijai.  
Piedalīšanās skolu starptautiskajā projektā I*EARN. Projektu veidošana.  

  

Tehniskas prasmes Datoru apkalpes sistēmserviss. Darbs datortīklos. 
  

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

  

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

Citas prasmes Orientēšanās sports, kalnu tūrisms, riteņbraukšana 
  

Vadītāja apliecība  AV096367, B kateogorija 
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Papildu informācija  
Publikācijas 

Vispāratzītos recenzējamos 
izdevumos:

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

2. Cakula. S. Studentu patstāvīgā darba organizācija Informācijas tehnoloģiju studiju programmā.//Studentu 
patstāvīgā darba organizācija studiju procesā. LR Izglītības un zinātnes ministrija. Vidzemes augstskola. 2006, 
38-42 lpp. 

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

4. Cakula S. E-Learning in Regional Development Perspective  ICTE in Regional Development. Annual Proceedings 
of Vidzeme University Collegue.  Valmiera, 2005. pp. 127-131. 

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

6. 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. 

7. 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 

8. 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 

9. S.Cakula. Studentu mērķa apzināšanās un satura apguves produktivitātes pretruna studijās. // Konflikta 
teorija un prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. lpp. 

10. S. Cakula. Teacher in Changing Information Society.// Realising Educational Problems. ATEE Spring University. 
Klaipeda: 2001, pp. 94 – 101. 

11. S.Cakula. Productivity of studying process using IT. // Vide.Tehnoloģija. Resursi. Rēzekne, 2001, 250 – 257 
lpp. 

12. 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. 

13. S. Cakula. IT in Teacher Education. // Society for Information Technology and Teacher Education 12th 
International Conference. Orlando: Florida. 2001. pp 803 - 808 

14. 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. 

15. Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē augstskolā. // Komunikācija un 
kopība. Starptautiskā konference LLU. 2001, 373.-379. lpp. 

16. Cakula S. Studenta pieeja studijām un viņa radošās pieredzes veidošanās mijsakarības.// LU PPI 
Starptautiskā konference 2001.gada 6.-7.06. (10 lpp.) 

 

Papildu informācija: Publikācijas 
Konferenču  un kongresu tēzes. 
 

1. S. Cakula. “Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu radošās pieredzes 
pilnveidošnas līdzeklis”. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. Tēzes. Pedagoģija, 78.lpp 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 (2001) Studentu sadarbības īpatnības informāciju tehnoloģijas apguvē augstskolā. Starptautiska 
zinātniskā konference “Komunikācija un kopība” Tēzes. Peadagoģiskie jautājumi. 1.lpp. 

3. S.Cakula.(2001) IT in Teacher Education . Abstracts of papers from Baltic IT&T’2001 Conference pp.220 - 225
4. S.Cakula (2001) IT in Teacher Education. Society for Information Technology and Teacher Education 

International Conference (Orlando, Florida). 2001. 5. – 10.03. CD-ROM 
5. S. Cakula (1999) Informācijas tehnoloģiju izmantošana ārvalstīs. Konferences lasījumi. LATSTE’99S. Cakula 

(1998)  Kā veidot WWW lapas atbilstoši konkrētajiem mācību mērķiem. Konferences lasījumi LATSTE’98. 63.-
65.lpp. 

6. S. Cakula (1998) Internet citu valstu izglītībā. Konferences lasījumi LATSTE’98, LXIII-LXV 
7. 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 
8. S. Cakula. (1999) Internet citu valstu izglītībā. I*EARN (International Education and Research Network) 

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

3.konference. Daugavpils. 28.-29. jūnijs. 
10. S.Cakula. (1998) The Internet in Latvian Schools. Abstracts of papers from Baltic IT&T’98 Conference  p.208 -

211. 
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Papildu informācija: Publikācijas 
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. 
 

Papildu informācija: Publikācijas 
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 

 

Organizatoriskā pieredze un dalība 
starptautiskos projektos 
 

1. ESF projekta vadītāja „Informācijas Tehnoloģiju  profesionālā bakalaura programmas 
sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā” 
2. Dalība 8 ESF zinātniskajos un akadēmiskajos projektos 
3.  IKT sekcijas vadītāja starptautiskā konferencē  6th conference of Baltic Studies in 
Europe. Revolution and Evolution. 17.06-19.06. 2005. Valmiera 
4. No 2005. Comenius I projekts Network. Projekta koordinators 
5. 2005.g. 6th Framework SocSimNet dalībnieks. 
6. 2004.g. Leonardo da Vinči pasniedzēju mobilitātes projekts. Dalībnieki Vidzemes 

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

7. 2003.gada septembris, oktobris. Fullbright stipendija. Dalībnieki Vidzemes 
augstskola, Viskonsinas universitāte ASV. Pētījumi par e-learning. Sadarbības 
organizēšanas starp VIA un Viskonsinas universitāti. 

8. 2001.gada februāris. Dalībnieki Vidzemes augstskola, Lillehammeres universitāte 
Norvēģijā. Ziemeļvalstu atbalsta fonda stipendija (vai kas taml. – diemzzeel vairs 
neatceros). Pētījumi disertācijai. Sadarbības organizēšanas starp VIA un 
Lillehammeres universitāti. 

9. 1999. gada maijs – Arhus universitāte Dānijā. Ziemeļvalstu atbalsta fonda stipendija 
(vai kas taml. – diemzzeel vairs neatceros). Rezultātā tika uzrakstīta grāmata „Būsim 
draugos ar datoru un Internet”, pētījumi disertācijai.  

10. 1999.gada decembris, 2001.gada marts, aprīlis Vaxjo universitāte Zviedrijā, 
Zviedrijas izglītības ministrija. Sadarbības projekts skolotāju tālākizglītībā „Vērtības 
Baltijas jūras reģiona perespektīvā”. Vadības grupas sastāvā, pasniedzēju  grupas 
sastāvā, kas apmācīja Latvijas un Zviedrijas skolotājus, izstrādāju sadarbības 
programmu un saturu. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Agita Šļara  

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

  

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Akadēmiskā prorektore (Kopš 2005.g.), studiju programmas direktore (kopš 2004.g.), 
docente (2003.g.) Tūrisma organizācijas un vadības nodaļā 
Lektore no 2001-2003 

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs saistīts ar studiju darba organizāciju augstskolā, Tūrisma stratēģiskās 
vadības maģistra programmas organizācija, studiju kursu vadīšana un studentu pētniecisko 
darbu vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 
 

Laika periods 1998-2003 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Direktore, konsultante 

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

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare   Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana 
 

Laika periods 1998 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

konsultante 

Galvenie pienākumi Mērķprogrammu sagatavošana, darbs ar NVO sektoru 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Sabiedriska organizācija “Latgales attīstības padome”, Rēzekne, Latvija 

Nozare   Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana 
 

Laika periods No 1995 - 1998 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Referente, vecākā referente 

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

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās attīstības departaments, 
Rīga Peldu iela 25 

Nozare  Reģionālā attīstība 

Laika periods 1994 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Ģeogrāfijas skolotāja 

Galvenie pienākumi Stundu pasniegšana pasaules ekonomiskajā ģeogrāfijā, Latvijas ģeogrāfijā, Rīga 
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas 6. vidusskola 

Nozare  ģeogrāfija 

Laika periods   1993-1995 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

  tulks 

Galvenie pienākumi  Dokumentu sagatavošana juridiskam biļetenam, datu vākšana, tehniskais darbs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 LR Augstākā tiesa, Civillietu kolēģija, Rīga 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1999-2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Doktora grāds ekonomikā. Diploms D Nr.0012 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 1995-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Maģistra grāds ģeogrāfijā. Diploms Nr. 002538 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Laika periods 1991-1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Diploms nr. 002214 
 Bakalaura grāds vides zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Papildus izglītība  
Laika periods 09/1996-12/1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

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

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

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

Laika periods 03/1995-05/1995 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Vides politika, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Berlīnes Brīvā Universitāte, Vācija, ES Tempus programmas ietvaros 

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B1  B1 

Krievu valoda   B1  B2  B1  B1  B1 
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 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

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

  

Organizatoriskas prasmes    Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle kopš 2005. gada 
Vidzemes augstskolas Šķīrējtiesas locekle 2004-2005 
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Tūrisma nozares sekcijas vadība starptautiskā zinātniskā kongresā 2005. gadā Nīderlandē  
un 2006. gadā Grieķijā 

  

Tehniskas prasmes Pieredze Baltijas koordinācijas komitejas ekspertu grupā par reģionālo attīstību, Baltijas mazo 
projektu fonds (Brisele); 
2003.gada decembris, LU sertifikāts nr. 0291 programmā “Augstskolu didaktika: 
mūsdienu teorijas un prakse” 

  

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

  

Citas prasmes Orientēšanās sports, kalnu tūrisms, slēpošana 
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Publikācijas 
 

1. Co-author. Latvia Tourism:Decisive Factors and Tourism Development//Tourism in 
the New Europe. The Challenges and Opportunities of EU Enlargement. Ed. Hall D., 
Smith M., Marciszweska B. –CAB International 2006 

2. Strategic planning appoach in sparsely populated local municipalities: (case of 
Latvia).//Studia Regionalia Volume 18. New Members-New Challenges for the 
European Regional Development Policy. Ed. Markowski T., Turala M. –Warszawa: 
Polish Academy of Sciences Comittee for Spatial Economy and Regional Planning, 2006 

3. Co-author. Tourism Challenges in the Baltic States Since EU Enalrgement// 
European Regional Sciences Association congress 2006 Grieķija: Volosa, 2006.g. 28. 
Augusts-2. septembnris. (CD, www.ersa.org)  

4. Lack of Integrated competences in regional and local planning// Annual proceedings 
ICTE in Regional Development. –Valmiera: Vidzeme University College, 2005, pp.1-7. 

5. Līdzautore reģionu atvērumam. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/05. 
Rīcībspēja reģionos. –Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu 
institūts, 2005 

6. Personality role in socio economic program implementation in rural 
areas//International scientific conference on “Use of local and regional factors in social-
economic activation of rural areas” proceeding. – Polija: Ščecinas Lauksaimniecības 
Universitāte, 2002. 

7. Possibilities of the increasing impact of development planning on rural 
municipalities in Latvia//7th Baltic –Nordic conference in Ystad, 2002, 8 p. (with co-
author) (Electronic format on web.nordregio.se; CD). 

8. Diversification of rural economies on all decision making levels//Estonian 
Agricultural University international scientific conference “Agriculture in globalising 
world” proceeding. – Tartu: Tartu Lauksaimniecības universitāte, 2001. –lpp. 272-280. 

9. Value of territorial development planning//“Youth seeks progress 2001” paper 
collection of scientific conference of PH.D. students. – Kauņa: Lietuvas 
Lauksaimniecības universitāte, 2001 –lpp. 173-177. 

10. Teritoriju attīstības sekmēšana, mazinot reģionu atšķirības// Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Zinātne lauku attīstībai” referāti. – Jelgava: Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2001 –lpp. 103-107. 

11. The importance of the level of local government participation in territorial 
development planning//Humanities and Social Sciences. Latvia, 1(30), University of 
Latvia, 2001 –lpp. 153-161. 

12. Cross border cooperation- promoter of tourism development// European Regional 
Sciences Association congress 2004 Portugālē: Porto, 25.-28. Augusts 2004. (CD, 
www.ersa.org) Abstraktu krājums, lpp. 333-334. 

13. Regional strategies in Baltic countries// European Regional Sciences Association 
congress 2003 Somijā, Jīvaskila, 27.-30. Augusts 2003. Somija: Jīvaskilas universitāte 
(CD, www.ersa.org) Abstraktu krājums, lpp. 296-297. 

14. Development planning regions and their activities in Latvia// Rural development: 
contents, models and policies in the E.U. towards the 21st century. ES starptautiska 
projekta HELP seminārs, Perudžia, Itālija, 1999.g. 18-19.jūnijs: semināra rakstu krājums. 
–Perudžia: Perudžia universitāte, 1999 - lpp. 46-49.  

15. Pašvaldību attīstības programmu izvērtēšana//II. Pasaules Latviešu zinātnieku 
kongress, Rīga, Latvija, 2001. g. 14. un 15. augusts: kongresa tēžu krājums. – Latvija: 
Rīga, 2001, 187 -188. lpp 

16. Core competences in evaluation system of local planning//The 6th International 
Conference on the Baltic Studies in Europe. The Baltic Way in Europe. Revolution and 
evolution. - Valmiera, June, 2005, 76. lpp. 

17. Strategic planning approach in sparsely populated local municipalities//18th 
European Advanced Studies Institute on Regional Science. - Polija: Lodza, Krakova, 
2005. gada 30. jūnijs-9. jūlijs. – 10. lpp (pilns raksts CD formātā) 

18. Evaluation of regional development policy in Latvia//17th European Advanced 
Studies Institute on Regional Science. - Horvātija: Splita, 2004. gada 28. jūnijs-4. jūlijs. 
– 18. lpp (pilns raksts CD formātā). 

19. Tūrisms un atpūta vietējo pašvaldību attīstība programmās//Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas” 
rakstu krājums. - Rīga: Biznesa augstskola “Turība”. 2003, 287 –295. lpp.  

20. Inovatīvais klāsters Latvijā: Teritorijas attīstības programma//Rēzeknes augstskolas 
starptautiskā zinātniskā konference “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 
ilgtspējīgā attīstībā”. - Rēzekne, 2002. – 419. – 425. lpp.  

21. Choice factor in tourism planning//10 Nordic Tourism Research Symposium. - 
Somija: Vasa, 2001. 11p. (with co-author) (elektroniskais rakstu krājums). 

22. Sakrālā tūrisma informatīvā un telpiskā pieejamība Latgalē//  III. Latvijas 
ģeogrāfijas kongress. Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās. – Rīga: Latvijas 
Universitāte,  2004. – 73. -75. lpp  

23. Financial investments in specially supported areas// International Conference 
“Information Society and Modern Business”. – Ventspils:Ventspils augstskola,  2003. – 
293. -299. lpp. 

24. Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas problēmas//Nacionālā ekonomika un 
izglītība, integrējoties EK. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. – 
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Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
 projektos 
 

Dalība 18 starptautiskās zinātniskās konferencēs, kongresos, simpozijos un vasaras 
institūtos, no tiem 11 ziņojumi ārvalstīs (Grieķijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā, Portugālē, 
Polijā, Horvātijā, Igaunijā un Lietuvā). 

Autores raksts “Regional strategies in the Baltic states” divas reizes ir iekļuvis Eiropas 
Reģionālās zinātnes asociācijas skatītāko rakstu “top 10” „RePec” sarakstā. 
2007. gada aprīlī ES Erasmus docētāju apmaiņas programmas ietvaros vizīte Birmingemas 
Universitātes Tūrisma koledžā: vieslekcijas partnerība un sadarbība tūrismā, diskusijas un 
pārrunas par studiju programmas administrēšanu un akadēmisko attīstību. 
2006.-2007.g. institucionālās un politikas alternatīvu analīzes grupas vadītāja ES struktūrfondu 
nacionālās programmas  projektā “Latvijas un tās reģiona darba tirgus specifiskās problēmas” 
2004.g. Leonardo da Vinči docētāju mobilitātes projekts. Dalībnieki Vidzemes augstskola, 
Eiropas Savienības valstis, kas piedalās Leonardo da Vinči projektos. Sadarbības attīstība un 
IT programmu attīstības perspektīvas sadarbībā ar Siegenas universitāti Vācijā un Balea 
universitāti Spānijā.  
2004. gada jūnijs-novembris vecākais vietējais eksperts – apmācību vadīšana ES Phare 
projektā “ Ekonomiskā un sociālā kohēzija Latvijā Biznesa vides uzlabošana Latvijā” 
2005.gads marts-jūnijs eksperte Apvienoto nāciju attīstības programmas projektā Integrētās 
Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta monitoringa sistēmas struktūras izstrāde 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Sarmīte Rozentāle  

Adrese “Ķīvītes”,Veselavas pag., Cēsu raj., Latvija 
Tālrunis 4192356 29485435  
E-pasts sarmite.rozentale@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2003. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Studiju programmas direktore (kopš 2006.g.), docente (2005.g.) Biznesa vadības nodaļā 
viesdocente no 2003.-2004. 

Galvenie pienākumi Biznesa vadības bakalaura programmas organizācija, studiju kursu vadīšana un studentu 
pētniecisko darbu vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare  Ekonomika, uzņēmējdarbības vadība, izglītība 
 

Laika periods No 2002.- 2007. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Revīziju vadītāja, revidente 

Galvenie pienākumi Darbs komercsabiedrību un pašvaldību revīzijās, konsultācijas grāmatvedības un finanšu 
jomā 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA “Dagnijas Daņēvičas revidentu birojs”, Tērbatas iela, Rīga 

Nozare   Ekonomika 
 

Laika periods 2001.-2002. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

ekonometriste 

Galvenie pienākumi Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
VAS “Latvenergo” filiāle “Latvenergo projekts”, P.Brieža iela 12, Latvija 

Nozare   Ekonomika, finanses 
 

Laika periods No 2000.-2001. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Ekonomikas departamenta direktore 

Galvenie pienākumi Ekonomikas departamenta vadība un darba organizācija, Latvenergo budžeta izstrāde, 
Latvenergo ilgtermiņa un īstermiņa finanšu plānošana, investīciju izdevīguma ekonomiskie 
aprēķini, grāmatvedības un ekonomikas programmnodrošinājuma ORACLE   ekonomiskās 
un finanšu daļas ieviešana un galvenā lietotāja pienākumi. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

VAS “Latvenergo” , P.Brieža iela 12, Latvija 

Nozare  Ekonomika, finanses 

Laika periods 1999.-2000. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Latvijas universitātes vieslektore 

Galvenie pienākumi Studiju kursu vadīšana un studentu pētniecisko darbu vadība, Aspazijas bulvāris 5, Rīga 
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Universitāte 

Nozare  ekonomika 

Laika periods   1998.- 2000. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

  VAS ”Latvenergo” filiāles “Latvenergo projekts” attīstības stratēģijas direktore 

Galvenie pienākumi  “Latvenergo ” attīstības stratēģijas izstrāde, ilgtermiņa ekonomisko procesu modelēšana,   
investīciju novērtēšana, elektroenerģijas tarifu aprēķinu metodikas izstrāde 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 VAS “Latvenergo” filiāle “Latvenergo projekts”, P.Brieža iela 12, Latvija 

Laika periods  1994.-1997. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

VAS ”Latvenergo” filiāles “Latvenergo projekts” galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi  Filiāles finanšu un grāmatvedības darba vadība un organizēšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
VAS “Latvenergo” filiāle “Latvenergo projekts”, P.Brieža iela 12, Latvija 

Laika periods 1991.-1992. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

 Tirdzniecības nams “Baltija” galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi  Finanšu un grāmatvedības darba vadība un organizēšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Tirdzniecības nams “Baltija”, Rūpniecības iela 5, Rīga 

Laika periods  1982.-1989. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

 programmētāja 

Galvenie pienākumi  ES un SM programmu izstrāde    
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
VU “Latvenergo” , P.Brieža iela 12, Latvija 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 1997.-1999. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Doktora grāds ekonomikā. Diploms C-D Nr.001536 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas  Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1994-1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Maģistra grāds biznesa vadībā. Diploms Nr.001819   
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1991-1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

  
 Starptautisko ekonomisko attiecību speciālists Diploms nr.  126 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Starptautisko Attiecību Institūts 

Laika periods  1977.-1982. 



Lapa 3 / 4 - Curriculum Vitae 
Uzvārds Vārds 

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Eiropas Kopiena, 2003    20051110 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomists- matemātiķis 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultāte, Kibernētikas specialitāte 
Diploms nr.355555 

Papildus izglītība  
Laika periods 2002.-2006. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāti par regulāriem kursiem un semināriem uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, finansēs, 
auditā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Zvērinātu Revidentu Asociācija 

Laika periods  2000. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Sertifikāts par starptautisko grāmatvedības standartu apguvi  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Arthur Andersen, Antālija, Turcija 

Laika periods 1995.-1996. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Nekustamā īpašuma novērtētājs, atestāts nr.82, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte “Nekustamo īpašu vērtēšanas skola” 

Laika periods  1994. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Sertifikāts nr. 2-12 “Mazo uzņēmumu vadīšana” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Sorbonas Universitāte 

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   B2  B2  B2  B2  B2 

Angļu valoda   B1   B1   B1   B1   B1  

Krievu valoda   B2   B2  B2  B2  B2 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes Dalība Latvijas un starptautiskos projektos, darba grupās Latvijas energoapgādes regulēšanas 
padomē, Latvenergo, Leonardo da Vinči projektos. 
  

  

Organizatoriskas prasmes    Vidzemes augstskolas Satversmes  locekle kopš 2005. gada 
   Vidzemes augstskolas iekšējās revīzijas grupas vadītāja 2006. gadā 

 Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Biznesa vadības programmas organizācija. 
Latvijas komercsabiedrību un pašvaldību revīziju organizēšana un vadība 
Projektu vadīšana VAS Latvenergo (finansiālie modeļi, tarifu aprēķini)  
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Tehniskas prasmes Grāmatvedības un ekonomikas programmnodrošinājuma ORACLE   ekonomiskās un finanšu 
daļas ieviešana VAS “Latvenergo” 2000.- 2001. gadā 

  

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

  

Citas prasmes Autovadīšana, slēpošana, cigun   
  

  

Publikācijas 
 

1.  Finanšu analīzes metožu pielietojums uzņēmumu finanšu pārskatu auditā// Latvijas 
Universitātes 63. konference, 2005. gada janvārī- aprīlī 

2. Revīzijas pakalpojumu tirgus attīstība Latvijā // LU Raksti, 671. sējums Ekonomika, 
III, 2004. 48.-53. lpp. 

3. Auditing after Poland`s accession to the European Union //, International Conference, 
Warszava, 2004. 

4. Kā veidojas budžets? // “Enerģētika un sabiedrība”// 2000. gada rudens 
5. Energouzņēmuma finansiālās attīstības modelēšana // Starptautiska konference 

“Investīcijas enerģētikā Baltijas jūras reģionā”, Rīga, Kongresu nams, 1999. 
6. Elektroapgādes uzņēmuma finansiālās attīstības modelēšana // “Enerģētika un 

sabiedrība “   1999. gada rudens. 
7. Latvenergo privatizācijas tiesiskie aspekti // konferences materiāli, Rīga, Reiterna 

nams, 1999.  
8. ES direktīvu prasības saistībā ar Latvenergo // Latvijas Enerģētiķu biedrība, 1999.  
9. Restructuring & Privatisation of the Electricity Industries in Central & Eastern 

Europe, International Conference, Prague, 1998. 
10.  Electricity Tariffs // Materials of International Conference Restructuring & 

Privatisation of the Electricity Industries in Central & Eastern Europe , Prague, 1998., 2 
lpp. 

11. Electricity Markets (Baltic States)// Materials of International Conference Strategic 
Opportunities in the Developing Electricity Markets, London, 1998. 

12. Kā sekmīgi vadīt pārmaiņas // “Enerģētika un sabiedrība” 1998. gada pavasaris 
13. Monopols, kas tajā labs, kas slikts?// “Enerģētika un sabiedrība”, 1998. gada vasara. 
14. Elektrotīklu struktūras izvēle, izmantojot Delfi metodi // “Enerģētika un sabiedrība”, 

1997. gada ziema. 
 

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
 projektos 
 

1. ViA BV maģistru programmas izveide (līdzdalība) 
2. Latvijas Energoapgādes regulēšanas padomes projekts // Energopakalpojumu uzņēmumu 

izmaksu sadalījums. Elektroenerģijas tarifu metodikas izstrāde 2001. 
3. Latvenergo // Filiāļu savstarpējo elektroenerģijas pirkšanas un pārdošanas tarifu aprēķins 

2001. gadā. 
4. Latvenergo attīstības programma līdz 2010. gadam. Investīciju apjomi ģenerēšanai, 

pārvadei, sadalei, 2001. 
5. Latvenergo // Elektroenerģijas pa patēriņu grupām elastības analīze, 2001. 
6. Latvenergo Elektroenerģijas tarifu ilgtermiņa politika, 2000. 
7. Leonardo da Vinči projekts Vidējo speciālo mācību iestāžu enerģētiķa un elektriķa 

profesijas standarta izveidošana, projekta vadība, 2001. 
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Europass 
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 Uzvārds / Vārds   Maira Leščevica  

Adrese Cēsu ielā 4, Valmiera, Latvija, LV-4201 
Tālrunis 9295005 
E-pasts maira.lescevica@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 24.06.1968 
  

Dzimums Sieviete 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2005 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare   Biznesa vadība 
 

Laika periods No 2006 

Profesija vai ieņemamais amats Attīstības un apmācību nodaļas vadītāja 
Galvenie pienākumi Darba procesu aprakstu izstrāde un ieviešana, kursu un semināru vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA DEPO DIY, Ulmaņa gatve 96, Rīga, LV-1046, Latvija 

Nozare   Mazumtirdzniecība, Veikalu ķēde 
 

Laika periods No 1997-2006 

Profesija vai ieņemamais amats Konsultants, Moderators, Pasniedzējs, Mācību centra vadītāja 
Galvenie pienākumi Kursu vadīšana. Organizātorisks darbs. Projektu vadība, Moderācija, Mērķa 

orientētu projektu plānošana (MOPP), Veiksmīga uzņēmējdarbība, Starptautiska 
projektu vadība, Klientu apkalpošana, Pārdošanas loma biznesā, Mārketinga 
vadība, u.c. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA BIZNESA KONSULTANTU GRUPA BKG, 

Nozare   Biznesa vadība 
 

Laika periods No 1994-1996 

Profesija vai ieņemamais amats vadības konsultants, apmācību procesa vadītājs 
Galvenie pienākumi Kursu vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas UAC 

Nozare   Biznesa vadība 
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Izglītība  
 

  

Laika periods 2001-2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Zinātņu doktors Ekonomikā, Nr.0003 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Doktorantūras programma 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 1991-1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu maģistrs, Nr. 000043 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Maģistra programma 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 1986-1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomists organizators 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Bakalaura programma 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

Krievu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Labi 

Dāņu valoda   Labi  Vidēji  Vidēji  Vidēji  Vāji 

  

Datora lietošanas prasmes Datorzināšanas: SPSS, Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft 
Works, Internet Explorer, u.c. 

  

  

Papildus izglītība un projektu 
prasmes 

 

Iestāde Apmācību kursa vadība topošajiem uzņēmējiem par savas uzņēmējdarbības 
sākšanu, Jelgavas dome un Jelgavas PIC projekts 

Laiks 2007. gada janvāris – maijs 
Iestāde Konsultācijas Latvijas SVID analīzes izstrādē un Nacionālā Attīstības plāna 

izstrādē, RAPLM projekts 
Laiks 2006. gada janvāris – 2006. gada maijs 
Iestāde Konsultācijas Attīstības stratēģiju izstrādei 2007.-2013. gadam Jelgavas rajona 

pašvaldībai, Ogres rajona pašvaldībai un Cēsu pilsētas domei, LPS projekts 
Laiks 2006. gada janvāris – 2006. gada oktobris 
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Iestāde Rokasgrāmatu izstrāde Jelgavas domes un Jelgavas PIC vajadzībām. 
Rokasgrāmatas studentiem un kursu vadītājiem „Pieci soļi līdz savam 
uzņēmumam”, Jelgavas dome un Jelgavas PIC projekts 

Laiks 2006. gada janvāris – 2006. gada oktobris 
Iestāde Interreg III B projekta „Bijušo militāro teritoriju reintegrācija kā pārmaiņu iespēja 

reģionālajā attīstībā” konceptuālā ietvara izstrāde un kopīgas izpratnes 
panākšana. VA „Mājokļu aģentūra” 

Laiks 2005. gada decembris – 2006. gada janvāris 
Iestāde Interreg projekta pieteikuma sagatavošana "Pārmaiņas un iespējas ilgspējīgai un 

sabalansētai bijušo dzīvojamo teritoriju attīstībai un reģenerācijai" (Challenges and 
opportunities for sustainable and balanced settlement development and 
regeneration of degradeted areas). VA „Mājokļu aģentūra” 

Laiks 1.11.2004 - 4.03.2005 
Iestāde EM projekts. Zinību diena uzņēmējiem semināra vadīšana; Reģionālās Zinību 

dienas uzņēmējiem, 2005 
Laiks 2005. gada septembris - decembris 
Iestāde EM projekts. Semināri par ES likumdošanas prasībām un ieteikumiem to 

turpmākam darbam ES. Semināru vadīšana pa visu Latviju. 
Laiks 2004. gada novembris - decembris 
 EM projekts. Komercdarbības uzsākšana. Bukleta, brošūras un portāla izstrāde 

EM vajadzībām. Sadarbībā ar LBKA 
Laiks 2004. gada jūnijs – septembris. 

Iestāde Phare projekts “Institutional development, regional development agency 
capacity building, Phare 2002 project preparation facility”. Konsultācijas 
projekta pieteikumu izstrādē. 

Laiks 2004. gada maijs – jūlijs. 
Iestāde Daugavpils Biznesa un Inovāciju centrs. Projekta realizācija, Tirgus analīze, 

semināru organizēšana un vadīšana 
Laiks:  2003-2004 
Iestāde Rēzeknes biznesa centra (RBC) izveidošana. Phare projekts. Darba uzdevums - 

Izstrādāt un ieviest RBC un tā koncepciju 
Laiks:  2003 
Iestāde SO Tirgus pētījums par naudas līdzekļu piesaistīšanu labdarībai Baltijā.  
Laiks 2002 - 2003 
Iestāde Kandavas Sociālās Palīdzības centra pilotprojekta novērtēšana. EM projekts. 

Kandavas un Bebru novados veikta respondentu aptauja, veikta datu apstrāde, 
analīze un interpretācija 

Laiks 2002.gada oktobris – 2003.gada maijs  
Iestāde Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē apmācību kurss Jaunākās 

pētījumu metodes vadības un ekonomikas zinātnēs. Kursa laikā darbs pie 
doktora disertācijas datu apstrādes un analīzes 

Laiks 2002.gada februāris – 2002.gada maijs 
Iestāde Doktora disertācijas pētījuma ietvaros izstrādātas aptaujas anketas, apkopoti un 

analizēti dati. Intervijas ar mērķa grupas dalībniekiem. 
Laiks 2002.gada februāris – 2002.gada maijs 
Iestāde Projekta ietvaros organizēta investīciju projektu novērtēšanas sistēmas izstrāde; 

sagatavota novērtēšanas rokasgrāmata; apmācīti VOVAA darbinieki. Valsts 
obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras apmācība investīciju projektu 
novērtēšanā 

Laiks:  2001 
Iestāde Dalība projektā Veselības aprūpes attīstības plānu sagatavošana, 

koordinācijas un ieviešanas uzraudzība. Projekta ietvaros tika veikta Latvijas 
slimnīcu ārstu un pārējā medicīniskā personāla apmācību vajadzību novērtēšana 
un ieteikumu izstrāde - tika apstrādātas aptaujas anketas datu apkopošanai, 
veikta datu analīze un plānošana. 

Laiks 2000.gada jūlijs – 2002.gada jūlijs 
Iestāde Apmācību vadīšana un piedalīšanās apmācībās. Projekta vadīšana. Projektā 

“Business Development Project Electronics Industry darbs kopā ar Dānijas 
konsultantu firmu Execon DOR Management A/S, Denmark. 

Laiks 2000.gada februāris – 2001.gada jūnijs 
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Iestāde Projekts Valsts Veselības apdrošināšanas aģentūras (VOVAA) darbības jaudas 
stiprināšana. Moderatora darbs, lai sagatavotu, apspriestu un vienotos par 
aģentūras lomu investīciju pārraudzības jomā, tehniski redakcionāls darbs pie 
metodiskā materiāla “Investīciju projektu finansiāli - ekonomiskās novērtēšanas 
metodika” sagatavošanas. Organizēta VOVAA Investīciju pārraudzības nodaļas 
darbinieku apmācība. Veikta VOVAA darbinieku mācību vajadzību noteikšana 
un analīze, un sagatavots priekšlikums ilgtermiņa personāla apmācības 
plānam. 

Laiks 2000.gada marts – 2001.gada maijs 
Iestāde Konsultācijas un uzņēmuma analīze, plānošana mārketinga jautājumos. Projektā 

darbs kopā ar Somijas konsultantu firmu Executive Partners Group OY, Finland. 
Laiks 2000.gada oktobris – 2001.gada janvāris 
Iestāde LR Izglītības un Zinātnes ministrijas reorganizācijas process: Apmācība. Projekta 

ietvaros veiktas ministrijas vadītāju un darbinieku intervijas, noteiktas mācību un 
konsultāciju vajadzības, sagatavota mācību semināru programma; veikta visu 
ministrijas darbinieku apmācība saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto mācību un 
attīstības plānu, sniegtas individuālās konsultācijas saskaņā ar personīgajiem un 
nodaļu attīstības plāniem. Atlasīti un apmācīti mentori IZM iekšējām 
vajadzībām. 

Laiks 1999.gada oktobris – 2000.gada oktobris 
Iestāde Apmācība Sertificētiem Latvijas Biznesa Vērtētājiem, Biznesa Vērtētāju asociācija. 

Sertifikāts. 
Laiks 1999 - 2000 
Iestāde Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras (VSAA) darbinieku apmācība. Projekta 

gaitā izstrādāta un novadīta apmācības programma par tēmu "Biznesa plāns - 
novērtējums - uzraudzība - kontrole - vadīšana" 

Laiks 1999.gada augusts- septembris 
Iestāde Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas organizēta apmācība par Apmācību 

vajadzību noteikšanu. 
Laiks 1999. gada jūnijs- augusts 
Iestāde Tālmācības kursa izstrāde kopā ar RTU Tālmācības studiju centru “Biznesa 

Plānošana Brīvam Tirgum” (latviešu un angļu valodā 
 1998 - 1999 
Iestāde Latvijas uzņēmumu atlase un analīze; apmācību programmas veidošana un 

pasniegšana pārtikas pārstrādes nozarē. Biznesa attīstība Austrumeiropā 
(pārtikas nozare) RAMBOLL, Dānija 

Laiks:  1998-1999 
Iestāde Kursi Learning About Open Learning (pirmie Latvijā), kuru laikā tika apgūts 

Tālmācības un Brīvās jeb Atvērtās mācības metodika un pielietošana speciālu 
mācību kursu veidošanai. Sertifikāts. 

Laiks 1999.gada oktobris – 2001.gada maijs 
Projekts Konsultācijas privatizētiem uzņēmumiem: uzņēmuma  vadība, mārketings, kvalitāte, 

finanses, biznesa plānošana, investīciju piesaiste. TRANSFORM Konsultācijas 
privatizētiem uzņēmumiem/GFA – IMC, Vācija 

Laiks:  1997-1999 
Iestāde Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras organizēts starptautiskais seminārs 

“Profesionālā tālākizglītība – uzņēmējdarbību veicinošs faktors”. Piedalīšanās 
seminārā - Moderatora darbs pie faktoru formulēšanas un informācijas 
apkopošanas. 

Laiks 1998. gada 10.septembris. 
Iestāde Dānijas Tehnoloģiskais Institūts (DTI) apmācība Latvijā, Ražošanas plānošana un 

loģistika. Sertifikāts. 
Datums 1998. gada novembris  
Iestāde MEGAPESCA projekts Pārtikas Kvalitātes vadība, Konsultācijas Kvalitātes vadībā 

un HACCP plānošana un ieviešana Latvijas Pārtikas pārstrādes uzņēmumos 
Datums 1998. gada oktobris līdz 1999. gada marts 
Iestāde Latvijas Komercbanku Asociācija un Konsultāciju firma  Carl Bro (Dānija), Latvijā, 

Apmācību vadītāju un pasniedzēju apmācība. Speciāli kursi pirmo reizi Latvijā – 
kā veidot un kā vadīt labu apmācību programmu jebkurai mācību grupai 
Sertifikāts. 

Datums 1998. gada marts 
Iestāde Tehniskā sadarbība Latvija-Vācija (GTZ) LUSO CONSULT GmbH, Hamburg 

(Vācija), “Mērķa Orientēta Projekta Plānošana” (MOPP) -  "Goal oriented project 
planning" (GOPP), sertificēts moderators. Sertifikāts. 
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Datums 1998. gada janvāris un oktobris 
Iestāde Pārtikas nozares analīze, uzņēmumu analīze; attīstības plānu izstrāde; 

investīciju projektu analīze; konsultantu apmācība. PHARE SME Project 3rd and 
4th phase/ Helsinki University Knowledge Services Ltd, Somija 

Laiks:  1997-1998 
Iestāde 27th European Small Business Seminārs “Change & Innovation: The Challenge 

for Small Firms”, Rhodes, Greece. 
Datums 1997. gada 17.-19. septembris 
Iestāde ALIMENTA Projekts, Apmācību programma Agrorūpnieciskajiem uzņēmumiem 

Latvijā: 
• Pārtikas ražošanas vadīšana; 
• Pārtikas kvalitāte un kontrole, HACCP; 
• Pārtikas pārstrādes Mārketings; 
• Finansu vadība; 
• Personāla vadīšana. 

Datums 1997 
Iestāde PA Consulting Group Diseldorf (Vācija), Personāla vadības programma 

uzņēmumu vadītājiem 
Datums 1997. gada oktobris 
Iestāde “Mikrokredīti sievietēm un Skandināvijas un citu Eiropas valstu pieredze” 

konference un seminārs (Trondheima, Norvēģija)  
Datums 1996 
Iestāde CER Center for Small Business Counselling, Education and Research (Zviedrija), 

Vadības Konsultāciju apmācības programma “Stratēģiska Biznesa attīstība”  
Datums 1995. gada augusts – 1996. gada maijs 
Iestāde The Black Sea University (Rumānija), “Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība” 

konference un seminārs (dalībnieki no Austrum- un Rietumeiropas) 
Datums 1995. gada 30. jūlijs līdz 5. augusts 
Iestāde “Viru pagasta sieviešu uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Iespējamais atbalsts” 

konference (Igaunija) 
Datums 1995. gada oktobris 
Iestāde Teeside Training and Consultancy enterprise (Apvienotā Karaliste), Kopīgā 

Rūpnieciskā un komerciālā apmācības programma (JICAP), Vadības apmācība un 
prakse vidējiem un lieliem uzņēmumiem (Anglija) 

Datums 1994. gada septembris-oktobris. 
Iestāde British Council (Latvija) & Springboard Consultancy (Apvienotā Karaliste), 

Personīgās Attīstības Programma. 
Datums 1994. 
Iestāde Durham University Business School (Apvienotā Karaliste), Specializēta Apmācību 

Programma Apmācību vadīšanā 
Datums 1993/1994. gadā 6 nedēļas 
Iestāde Durham University Business School (Apvienotā Karaliste), Specializēta Apmācību 

Programma Vadības konsultāciju (Management Consultancy) vadīšanā 
Datums 15 nedēļas 1993. gadā 
Iestāde Cork University (Īrija), studijas un eksāmeni sekojošos priekšmetos: 

• Kooperācijas kustība un attīstība Īrijā un Anglijā; 
• Pārtikas produktu Mārketings mazum- un vairumtirdzniecībā; 
• EEC Pārtikas Politika un Pārtikas kvalitāte 

Datums 06.01.93 – 06.04.93 
Iestāde 
 

“Biznesa plānošana un vadība”  
The University of Western Ontario (Kanāda) Biznesa administrācijas skolas 
kursi 

Datums 1991 
 
 

Pielikums:   Zinātnisko un citu publikāciju, dalības konferencēs un projektos saraksts 
 
 
 
22.05.2007    Maira Leščevica 
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Pielikums 
Zinātnisko un citu publikāciju, dalības konferencēs un projektos saraksts 

Zinātniskās publikācijas 
1. Факторы успеха в развитии сельского предпринимательства в Латвии (Success factors in the 

development of rural entrepreneurship in Latvia). // Occasional papers, proceedings of Kaliningrad university, 
"Region of Cooperation".- Kaliningrad (Russia): Kaliningrad university, 2004, p. 35 - 46. 

2. Factors influencing rural entrepreneurship success. // Rural development possibilities and solutions at the 
beginning of XXI century: Proceedings of International Scientific conference; Latvia University of Agriculture, Faculty 
of Economics,- 2002.- p. 60 – 69 (with co-author). 

3. Cooperation as Success and Competitiveness Factor in Rural Entrepreneurship in Latvia, International 
conference “Landwirtschaftliche Unternehmen in der Transformation: Parallelen und Divergenzen in den neuen 
Bundesländern, Polen und Ungarn”.- Halle (Germany): Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, 2002, 
p.390. – 393. 

4. Linkage between rural entrepreneurship success and failure and cooperation. // Proceedings of the Latvia 
University of Agriculture Nr. 6 (301), 2002.- p. 74 – 81. 

5. Rural Development and Rural Entrepreneurship in Latvia. // Eurokonference, “European Integration, Regional 
Convergence, Location of Industrial Activity and Labour Market Adjustment”.- Jasi (Romania): Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universitat Bonn, 2002, 24 p. (CD). 

6. Rural Entrepreneurship Success Determinants. // Jönköping International Business School, Jönköping 
University, Eksjö Summer Institute (proceedings).- 2002.– 22 pages. 

7. Factors in the Success and Failure of Business Activities. // Humanities and Social sciences Latvia, 1(30), 
University of Latvia, 2001. - p. 130-140. 

8. The role of Science and education at the turn of the century in Latvia and Europe. // International Scientific 
conference “Science for rural development”.- Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2001.- p.99 – 102. 

9. Searching for Rural Entrepreneurship development solutions – UK experience. // International Scientific 
Conference “Agriculture in Globalising World”. – Tartu (Estonia): Estonian University of Agriculture, 2001.- p.281 – 
288. 

10. Science and education significance at the beginning of 21 century in Europe and Latvia. // 2. World Latvian 
Scientists congress, Section Humanitarian science.- 2001.- p.177 – 178. 

Publikācijas citos izdevumos: 
1. Attiecības uz mūžu!?... // žurnāls „Biznesa Psiholoģija”, 2007.gada aprīlis/maijs, 4 lpp. 

2. Atlūguma stāsts: speciālista komentārs. // žurnāls „Biznesa Psiholoģija”, 2006.gada decembris, 2007.gada 
janvāris, 1 lpp. 

3. Kāpēc man vajag kooperatīvo sabiedrību. // Informatīvais materiāls, 800 eksempl., 2002, 6 lpp. (ar 
līdzautoriem) 

4. Izdales materiāli aprobācijas semināram “Kooperācija un veiksmes faktori uzņēmējdarbībā”. // LLKC biroju 
vadītāju un centrālā biroja vadības un vadošo speciālistu apmācības materiāli.- 2002, – 35 lpp. 

5. Cīņa par dzimumu vienlīdzību jeb vienkārša pašapliecināšanās // Izglītība un kultūra, raksts par Zviedrijas 
Starptautisko zinātnisko konferenci “Women in the Life Sciences: Tools for Successful Research Careers”.- 2002 10 
lpp. 

6. Recenzija Prof. Ķeniņa Kinga grāmatai “Ātrāk, augstāk, tālāk”.- // Lauku Avīze, 2002, 2 lpp. (ar līdzautoru). 

7. Jaunums biznesa projektu plānošanai: pirmais latviešu multimēdiju un Interneta tālmācības kurss 
“BPOM”. // Starptautiskā konference “Forum 99’”, Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas un Latvijas 
universitātes pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs.- 1999, 2 lpp. (ar līdzautoriem). 

8. Uzņēmējdarbības atbalsta centru (UAC) nozīme lauku biznesa attīstībā. // Starptautiska konference 
“Ekonomiskā izglītība pārejas periodā (problēmas un risinājumi)”, 4. sekcijas ziņojumi “Ekonomiskā izglītība 
laukiem”.- Rīga, 1995.- 2 lpp. 

9.  “Muitas noteikumi”, LLU, 1993, red.doc. J. Kaktiņš, 20 lpp. 

10. “Kā panākt preces pievilcību”, Labrīt, 1994.g. 15.jūlijs, 7 lpp. 

11. “Kā atrast informāciju par tirgu jauna produkta ieviešanai”, Labrīt, 1994.g. 30.jūnijs, 5 lpp. 
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Piedalīšanās un referāti 5 nacionālās un 14 starptautiskās zinātniskajās konferencēs: 

1.  “Sadarbības piemērotākā forma lauku uzņēmējiem”, uzstāšanās konferencē “Kooperatīvi – izaicinājumi un 
perspektīvas”, ko organizē LHZB, kā arī darba grupas vadīšana par tēmu “Mūsdienu kooperācijas iespējas”, 
2004.gada 14. oktobrī. 

2. “New multidisciplinary challenges in modelling the business environment”, starptautiska konference, 
Ventspilī, organizē Ventspils augstskola, piedalīšanās diskusijās, darba grupā – “Specific needs of Baltics for 
business modelling”, 2004.gada 2.augusts. 

3. “Aspects of Women Entrepreneurship”, uzstāšanās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu starptautiskajā sadarbības 
projektā “From micro-credit project to resource centres for women”, ko sponsorēja Ziemeļvalstu ministru padome, 
Rīgā, LU, 2003. gada 24. – 25. februāris.  

4.  “Rural Entrepreneurship Success Determinants”, Jönköping International Business School, Jönköping 
University, Eksjö Summer Institute, 10. – 16. jūnijs, 2002. 

5. “Rural Development and Rural Entrepreneurship in Latvia”, Eirokonference, “European Integration, Regional 
Convergence, Location of Industrial Activity and Labour Market Adjustment”, raksta prezentācija un aizstāvēšana, 
Jasi, Rumānija, 2002, 9. – 13. oktobris. 

6. Tika prezentēts stends par tēmu “Cooperation as Success and Competitiveness Factor in Rural 
Entrepreneurship in Latvia”, Starptautiskajā konferencē “Landwirtschaftliche Unternehmen in der Transformation: 
Parallelen und Divergenzen in den neuen Bundesländern, Polen und Ungarn” (Agricultural Enterprises in Transition: 
Parallels and Divergences in Eastern Germany, Poland and Hungary), ko organizēja Institut für Agrarentwicklung in 
Mittel- und Osteuropa (Vācija, Halle), 2002.gada 29. – 30. septembris. 

7. Kooperācijas kustības attīstības aģentūras un kooperatīvu apmeklējums Zviedrijā. Intervijas 2002. gada 
17.jūnijs, case studies un uzstāšanās izbraukuma seminārā 2002.gada 18.,19.jūnijs. Intervija ar Birgittu Wibergu 
(Kooperācijas kustības aģentūras konsultante) par sociālās ekonomikas nozīmi Zviedrijas un Latvijas attīstībā, 
2002.gada 20.jūnijs. 

8. “Lauku uzņēmējdarbības veiksmi ietekmējošie faktori”. Darbs prezentēts plenārsēdē, starptautiskajai 
zinātniskajai konferencei “Lauku attīstības iespējas un risinājumi XXI gadsimta sākumā”, LLU EF, 2002.gada 
18.,19.aprīlī. 

9. Piedalīšanās kopā ar Ņ.Rakstiņu, ZM Lauku attīstības departamenta direktori, pasākumā LLU “Par kooperācijas 
attīstību Latvijā”, ko organizēja LLU Lauksaimniecības fakultāte, 2002.gada aprīlī. 

10. Uzstāšanās Active Participants Panel - sekcijā “Tools for Successful Scientific project presentation”, 
Piedalīšanās Eiropas konferencē “Women in the Life Sciences: Tools for Successful Research Careers”, 
www.ki.se/wistool. Stokholmā (Zviedrijā), 2001. gada 2.-4. decembrim.  

11. Piedalīšanās koferencē un debatēs “Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta nosacīti 102 
vietējās pāsvaldībās realizācijas problēmas” 2001. 23.novembris. 

12. Mazās Darba grupas vadīšana un prezentācija par tēmu “Uzņēmējdarbības vide Latvijā, Zemgalē”, kopā ar M. 
Krūzmētru un B. Rivžu “Pētījumi un prakse”, 2001. gada 9.novembris. 

13. Uzstāšanās sekcijā “Vadībzinātnes”, darbs sekcijā – humanitārās zinātnes – tēzes par tēmu “Zinātnes un 
izglītības loma 21.gs.sākumā Latvijā un Eiropā”, 2. Pasaules Latviešu Zinātnieku kongresam, 2001. gada 13.-15. 
augusts. 

14.  Pētījuma prezentācija stendā “Searching for Rural Entrepreneurship development solutions – UK experience”, 
Starptautiskā Zinātniskā konference “Agriculture in Globalising World”, Igaunijas Lauksaimniecības universitātē, 
Tartu (Igaunija), 2001.gada 1.,2.jūnijā.  

15.  “Lauku uzņēmējdarbības attīstības risinājumu meklējumi – Anglijas pieredze”, Baltijas valstu un Polijas 
Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas 
starptautiskā zinātniskā konference “Lauku attīstības problēmas un risinājumi”, 2001. gada 5.,6. aprīlī. 
16. “The Organization for Economic Co-operation and Development”, The Baltic Rim Economic Forum. Foreign 

Direct Investment Promotion, Rīga, Starptautiska konference, 1997. gada 24. – 26. novembris. 
17. Izmaiņas & Jaunumi: Pārmaiņas mazās firmās, 27th EUROPEAN SMALL BUSINESS SEMINAR “Change & 

Innovation: The Challenge for Small Firms”, Rhodes, Grieķija, 1997. gada 17. – 19. septembris. 
18. Seminārs “Reģionālās attīstības politika”, LR Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija, 1996. 

gada, 16. – 18. janvāris. 
19. “Uzņēmējdarbība Latvijā un ekonomiskā sadarbība Baltijas jūras reģionā”, piedalīšanās konferences 

organizēšanā, vadīšanā, debatēs un preses konferencē, Starptautiska konference Rīgā,.1995. gada 20. – 22. 
septembris. 

 
 



Lapa 8 / 8 - Curriculum Vitae 
LEŠČEVICA MAIRA 

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Eiropas Kopiena, 2003    20051110 

 

Līdzdalība zinātniski pētnieciskajā darbā un projektos 
 

1. Rokasgrāmatas izstrāde „Pieci soļi līdz savam biznesam”. Rokasgrāmatas klausītājiem un pasniedzējiem, 
Jelgavas domes un Jelgavas PIC pasūtījums, 2006 
2. “Kā uzsākt komercdarbību?”, izglītojošās brošūras, informatīvā bukleta un portāla www.mazaisbizness.lv 

informatīvās bāzes izgatavošana, EM ministrijas valsts pasūtījums, EM 2004/49, 2004. 
3. “Korporatīvās sociālās atbildības komunikācija” darba grupas vadība, LTRK un Amatniecības kameras 

organizētā starptautiskā konference “Korporatīvās Sociālā atbildība”, Rīgā, 2004.gada 3.novembrī. 
4. “Biznesa plānošana brīvajam tirgum” (Business Planning For Open Market), Kā uzsākt veiksmīgi savu 

biznesu, Latvijas pirmā tālmācības kursa koncepcijas izstrādes vadītāja un līdzautore, RE: ETF/97/VET/0080 – 
BPOM, PHARE programma, 1997 – 2005. 
5. “Lauku uzņēmējdarbības veiksmes vai neveiksmes saistība ar kooperāciju”, Latvijas Lauksaimniecības un 

lauku attīstība ES Jaunās lauku attīstības politikas nosacījumos.LZM pētniecības projekts 01. 0013. 1, 2001-2002. 
6. “Lauku sieviešu resursu centru izveidi Baltijas valstīs”, piedalīšanās projekta pieteikuma izstrādē un 

realizācijā ES Interreg, kopā ar prof. B.Rivžu un M. Krūzmētru, 2004/2005. 
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 Uzvārds / Vārds   Inita Sakne 
Adrese Mednieku iela 35, Valmiera, Latvija 

Tālrunis 42 07228   
E-pasts Inita.Sakne@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1999.g. marta 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Administratīvā prorektore (kopš 1999.g.), docente (2004.g.) Tūrisma organizācijas un 
vadības nodaļā 
 

Galvenie pienākumi Augstskolas saimnieciski administratīvās darbības vadīšana un koordinēšana, 
augsstkolas budžeta projekta sagatavošana, budžeta izpildes kontrole. Augstskolas 
saimnieciskās un finansu darbības analīze. Docenta darbs saistīts studiju kursu 
vadīšanu un studentu pētniecisko darbu vadību. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare  Izglītība, finanses 
 

Laika periods 1997-1999 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Budžeta departamenta galvenā ekonomiste 

Galvenie pienākumi Valsts budžeta projekta sastādīšana un plānošana; izpildes analīze; budžeta grozījumu 
veikšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Finanšu ministrija, Smilšu iela 1, Rīga 

Nozare   Valsts pārvalde, finanses 
 

Laika periods 1988- 1996 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Pārvaldniece, revidente 

Galvenie pienākumi Krājbankas nodaļas un filiāļu vadība, noguldījumu operācijas, reviziju veikšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Krājbankas Valmieras nodaļa, 
Rīgas iela 27, Valmiera  

Nozare   Finanses, bankas 
 

Laika periods No 1987 - 1988 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Pārvaldnieces vietniece 

Galvenie pienākumi Sadarbība ar juridiskajām personām, kredītlietu kārtošana. 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas  bankas Gulbenes nodaļa 
Rīgas iela 50, Gulbene 

Nozare Finanses, bankas 
  



Izglītība  
 

  

Laika periods 2002 - pašlaik 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Doktora studijas 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1999-2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. Diploms Nr. 010228 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1998-1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1982-1987 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Ekonomists 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts Universitāte, Finansu un tirdzniecības fakultāte 

Papildus izglītība  
Laika periods 2004.g. maijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāts “ Kvalitātes vadītājs” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Zygon Baltic Center 

Laika periods 1998.g oktobris- novembris 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Sertifikāts “ Sociālās sfēras finansēšana” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Austrija, Joint Vienna Institute 

Laika periods 1997.g janvāris-marts 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Zvērināta revidenta sagatavošanas kursi 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

SIA “ Grāmatvedis 

Prasmes  
 

  



Dzimtā valoda latviešu 
 

 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B2  B2 

Krievu valoda   B1  B2  B1  B1  B1 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes    Vidzemes augstskolas Satversmes locekle kopš 1999.g,  un Senāta locekle no 1999.-
2004.gadam. 
Dalība projektos, darba grupās. 
 

  

Organizatoriskas prasmes Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.    
  

Tehniskas prasmes 2002.gada janvāris-jūnijs, LU sertifikāts programmā “Augstskolu didaktika: 
mūsdienu teorijas un prakse” 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet,  
  

  

Citas prasmes  
  

  

Publikācijas 
 

- Dalība Banku augstskolas rīkotajā konferencē „Augstskolu kvalitatīva izaugsme un  tās 
ietekme uz tautsaimniecības un zinātnes attīstību” 2002.g.12.-13.septembrī ar referātu 
„Reģionālā augstskola – reģiona ilgtspējīgai attīstībai”, kas publicēts ziņojumu 
krājumā. 
- Dalība Latvijas universitātes starptautiskajā konferencē 2003.g. maijā, publikācija 
„Reģionālā Vidzemes augstskola – reģiona ilgtspējīgai attīstībai” LU rakstu krājumā. 
 

Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 
 projektos 
 

- UNDP projekta „Lauku attīstības veicināšana: Izglītības saistīšana ar uzņēmējdarbību” 
direktore , 
- projekta Vasaraudze 25-Phare – LE – PAO/Inst Build „Apraisal of Baltic City Project in 
Vidzeme” reģionālā koordinatore  
 - projekta  VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.5/000008/008  “Renovācijas pasākumu 
īstenošana studiju vietu modernizācijai  informācijas tehnoloģijās Vidzemes augstkolā" 
vadītāja. 
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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Klepers Andris 

Adrese Parka iela 3-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, Rīga sraj., LV-2133 
Tālrunis 29419818   
E-pasts Andris.Klepers@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 28.03.1978. 
  

Dzimums Vīrietis 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2003-2007 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 
Galvenie pienākumi Zinātniskā darbība, Lekciju un nodarbību vadīšana. Studentu gada projektu, 

diplomdarbu, maģistra darbu vadīšana.  
Darba vietas nosaukums un 

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

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 

Laika periods 11/2004-2007 

Profesija vai ieņemamais amats Sabiedrisko attiecību koordinators 
Galvenie pienākumi Komunikācija ar sabiedrību, zemes īpašniekiem īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās, pašvaldībām, medijiem. Prezentāciju, semināru, pieredzes apmaiņas 
braucienu organizēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Dabas fonds, Raiņa bulvāris 31-6 

Nozare Dabas aizsardzība un sabiedriskās attiecības 

Laika periods 05/1997-2007 

Profesija vai ieņemamais amats Tūristu gids 
Galvenie pienākumi Ekskursiju un ceļojumu vadīšana. Reģioni: Latvija, Eiropa, DA-Āzija, Kenija, Peru, 

Venecuēla u.c. 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
SIA Impro Ceļojumi, Merķeļa iela 13-204, Rīga 

Nozare Tūrisms 

Laika periods 10/1999 – 11/2004 

Profesija vai ieņemamais amats Ceļojumu konsultants 
Galvenie pienākumi Ienākošā tūrisma nodaļas izveide, produktu veidošana, attīstīšana un virzīšana 

tirgū. Izejošā tūrisma produktu attīstīšana darījumu tūrisma sektorā. 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
SIA Impro Ceļojumi, Merķeļa iela 13-204, Rīga 

Nozare Tūrisms 
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Izglītība  
 

  

Laika periods 01.09.2000–03.06.2002. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Dabas zinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā,  Diploma Nr. 011735 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Maģistrantūra  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Laika periods 01.09.1996-29.05.2000. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Dabas zinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā, profesionālā kvalifikācija pedagoģijā - 
Diploma Nr.009783 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Pamatstudijas 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Laika periods 01.09.1985. –  08.06.1996. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējās izglītības iegūšanu 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Smiltenes vidusskola 

Papildus izglītība  
Laika periods 03-06.10.2006. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

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

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Uzņēmuma personāla izglītība –„Educatio” 

Laika periods 11/2005 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

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

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

NVO Institūts 

Laika periods 10/2000 – 12/2000 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

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

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Turku Universitāte, Somija 

Laika periods 03/2000 – 05/2000 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

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

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Turku Universitāte, Somija 

Laika periods 11/2000 



Lapa 3 / 4 - Curriculum Vitae 
Uzvārds Vārds 

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Eiropas Kopiena, 2003    20051110 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

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

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Sales & Personnel eksperts, Rīga 

Laika periods 4/2000 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

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

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Nordica konsultantu grupa 

Laika periods 07/1995 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

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

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Jugendforscht, Šveice 

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas      
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana  

Eiropas līmenis (*)  Klausīšan
ās 

Lasīšana Dialogs Monologs   

Vācu valoda  C2 C2 C1 C1 C1  

Angļu valoda  B2 B2 B1 B1 B1  

Krievu valoda  B2 B2 B1 B1 B1  
   

   

Sociālās prasmes Augstas komunikācijas spējas starp kulturālā vidē, dalība starptautiskos projektos, 
darba grupās, diskusijās. Elastība un augsta pielāgošanās spēja dažādiem 
apstākļiem. 

 
  

Organizatoriskas prasmes Ienākošā tūrisma nodaļas vadīšana SIA „Impro Ceļojumi”, regulāra 20-45 personu 
lielu grupu organizēšana un vadīšana gidu prakses darbā, līderspējas. LU 
Ģeogrāfijas fakultātes Studentu padomes vadītājs un LU senators, darbs dažādās 
komisijās (1997-2002) 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office, ArcView, Open Office, Internet & Mājas lapu administrēšana u.c 
  

  

Citas prasmes Prezentēšanas un motivēšanas spējas 
  

Vadītāja apliecība B kategorija - kopš 1996.g. 
  

Papildu informācija  
 

Gidu kursu lektors SIA „Impro Ceļojumi” organizētajos gidu kursos (2003-2007), 
konsultants tūristu ceļvežu un galamērķus veicinošu brošūru izveidē u.c. 
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Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos projektos 
 

2006.gads Limbažu pilsētas domes un Baltijas Jūras reģiona INTERREG III B         
projekts „Vīlandes un Limbažu pārrobežu tūrisma sadarbība dabas tūrisma un Hanzas 
savienības ietvaros”. Tūrisma resursu izpētes, tūrisma attīstības stratēģijas un tūrisma   
mārketinga stratēģijas izstrādes eksperts. 

2006.gads INTERREG IIIC ALICERA projekta sadaļas „Dabas daudzveidības 
saglabāšana un ilgstpējīga attīstība” vadītājs un koordinators 

2004-2006.gads LIFE-Nature projekta „Palieņu pļavu atjaunošana” sabiedrisko attiecību 
koordinators 
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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Iveta Druva-Druvaskalne  

Adrese K.Valdemāra 3-12, Cēsis, Latvija 
Tālrunis 42 07348   
E-pasts iveta.druva-druvaskalne@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 
  

  

  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2004-šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats lektore, docente  
Galvenie pienākumi  Zinātniskā darbība, lekciju un nodarbību vadīšana. Studentu gada projektu, 

diplomdarbu, maģistra darbu vadīšana. 
Darba vietas nosaukums un 

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

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 

Laika periods 2001.-2006. 

Profesija vai ieņemamais amats Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas vadītāja (2001.-2005.),  
profesionālās bakalaura studiju programmas ”Tūrisma organizācija un vadība” 
direktore (2004.-2006.) 

Galvenie pienākumi   Nodaļas attīstības plānošana, darba organizācija, nodaļas budžeta pārraudzība. 
Studiju programmas administrēšana, akreditācijas procesa nodrošināšana. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 

Laika periods 2001.-2005. 

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

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

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare   Izglītība 

Laika periods 1998.-2001. 

Profesija vai ieņemamais amats Vidzemes Augstskolas Studiju informācijas centra vadītāja  
Galvenie pienākumi Studiju procesa nodrošinājums (nodarbību grafika izveide, studentu sekmju 

pārraudzība), iestājpārbaudījumu noteikumu izstrāde, organizēšana, reklāmas par 
studiju iespējām izstrāde (ViA dalība  izstādē ‘Skola”, informatīvās kampaņas 
organizēšana), ViA pasākumu (izlaidumu u.c. organizēšana). 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare    Izglītība 
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Laika periods 1996.-1998. 

Profesija vai ieņemamais amats Direktora vietniece mācību darbā  
Galvenie pienākumi Mācību procesa organizācija, skolas attīstības plānošana, dalība projektu izstrādē. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare  Izglītības vadība 

Laika periods   1990-1998 

Profesija vai ieņemamais amats  Skolotāja ģeogrāfijā (1990.-1998.) un biznesa ekonomiskajos pamatos (1995-1997), 
sportā (1991.-1993.) 

Galvenie pienākumi  Stundu vadīšana, ārpusstundu orientēšanās sporta pulciņa vadīšana. 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Liepas pamatskola, Rūpnīcas 12, LV 4128 

Nozare  Izglītība 
  

Izglītība  
  

Laika periods 01.10.2002-šobrīd 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Laika periods 01.10.1994. līdz 31.05. 1995. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Ģeogrāfijas maģistrs Diploma Nr. 001052 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Maģistrantūra  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Laika periods 01.09.1985. līdz 22.06.1990. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Ģeogrāfs, pasniedzējs Diploma Nr. 981320 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Pamatstudijas  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas fakultāte 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   C1  C1  B2  B1  B1 

Krievu valoda   C2  C2  C1  C1  C1 

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

  

Organizatoriskas prasmes  
2005. –šobrīd Vidzemes Augstskolas TOV nodaļas koordinatore Starptautiskajā 
Tūrisma un atpūtas izglītības asociācijā (The Association for Tourism and Leisure 
Education, ATLAS). 
2002.-2005. Vidzemes Augstskolas TOV nodaļas koordinatore K.Barona mobilitātes 
programmā 
2002.-2004. Vidzemes Augstskolas pārstāve Vidzemes Tūrisma asociācijas valdē. 

Tehniskas prasmes   
E -vides Dokoes sistēmas lietotāja.  

Datora lietošanas prasmes
Vadītāja apliecība

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



Lapa 4 / 4 - Curriculum Vitae 
Iveta Druva-Druvaskalne 

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Eiropas Kopiena, 2003    20051110 

 

Papildu informācija
Publikācijas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stipendijas, stažēšanās 
 

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

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

3. Druva -Druvaskalne, Ābols I.,Šļara A. 2006. Latvia Tourism: Decisive Factors 
and Tourism Development//Tourism in the New Europe. The Challenges and 
Opportunities of EU Enlargement. Ed. Hall D., Smith M., Marciszweska B. –CABI 
International, pp.170-182 ISBN: 1845931173 

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

5. Ābols I., Druva-Druvaskalne I., Šteina M. 2004. Kruīzu tūrisms – ģeogrāfiskā 
redzesloka paplašinātājs. III. Latvijas ģeogrāfijas kongress. Latvijas ģeogrāfija 
Eiropas dimensijās.Rīga,  Latvijas Universitāte,  71. -73. lpp  

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

7. Druva-Druvaskalne I. 1996. Ziemeļvalstis. Lasāmā grāmata ģeogrāfijā. 
Eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga, apgāds Jāņa sēta, 191 lpp. ISBN 9984-
07-004-2. 

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

Universitātes Savonlinnas Tūrisma Studiju departamentā Somijā. 
• 2002. G.Ekerta stipendija un stažēšanās G.Ekerta Starptautiskajā mācību līdzekļu 

institūtā Braunšveigā Vācijā. 
• 1999. Stažēšanās Lillehammeras Augstskolā Norvēģijā. 
• 1995. Ziemeļvalstu Kultūras fonda stipendija grāmatas „Ziemeļvalstis” izdošanai. 
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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Juris Smaļinskis 

Adrese Rīga, Kalnciema iela 39 a -2 
Tālrunis 29395185   
E-pasts Juris.smalinskis@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 1972 
  

Dzimums Vīrietis 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 1994. – 2000.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais referents 
Galvenie pienākumi Saskaņā ar amata aprakstu 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vides ministrijas Dabsaimniecības un valsts kadastru nodaļa, Rīga, Peldu iela 25 

Nozare Dabas resursu aizsardzība, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas izstrāde

Laika periods 2000. – 2003.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais referents 
Galvenie pienākumi Saskaņā ar amata aprakstu 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vides ministrijas Tūrisma attīstības nodaļa, Rīga, Peldu iela 25 

Nozare Tūrisma politikas izstrāde un plānošanas jautājumi 

Laika periods 2003. – 2004.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais referents 
Galvenie pienākumi Saskaņā ar amata aprakstu 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Ekonomikas ministrijas Tūrisma departaments 

Nozare Tūrisma politikas izstrāde un tās īstenošanas pārraudzība 

Laika periods No 2004. g.  

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Valmiera, Cēsu iela 4 

Nozare  

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

Profesija vai ieņemamais amats  
Galvenie pienākumi  
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 

Nozare  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats  
Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 08/1989. - 06/1995. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Latvijas Universitāte, bioloģijas maģistrs 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 

Laika periods 09/1986. - 06/1989. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Rīgas 58. vidusskola 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   4  3  B2  B1  B1 

Krievu valoda   5  5  5  5  4 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

  

Organizatoriskas prasmes Ir 
  

  

Datora lietošanas prasmes Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Open Office 
  

  

Citas prasmes Ir 
  

Vadītāja apliecība Ir 
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E I R O P A S  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

F O R MĀ T S  
 

 
 

Vārds  AIGARS ANDERSONS 
Adrese  “IEVULĪČI”, KUBULU PAGASTS, BALVU RAJONS, LV-4566 

Telefons  (+371) 28233997 
E-pasts  just.human@inbox.lv 

 
Tautība  Latvietis 

 
Dzimšanas datums  1966.GADA 05. SEPTEMBRĪ 

 
DARBA PIEREDZE 

  
• Datumi  No 2004.gada februāra līdz šim laikam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Biedrība “PRO.ini”  (profesionālās iniciatīvas jauniešiem),  
Kubulu pagastā, Balvu rajonā, LV-4566 

• Darbības veids  Darbošanās sabiedrības labā 
• Ieņemamais amats  Valdes priekšsēdētājs 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Organizācijas administratīvā vadība, projektu vadīšana, sadarbības 
nodrošināšana ar citām institūcijām, organizācijas alternatīvā preses izdevuma 
“Bolwi Times” izdošana un rediģēšana, projektu izstrāde. 

 
• Datumi  No 2005.gada janvāra līdz šim laikam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Vidzemes Augstskola,  
Valmierā, Cēsu ielā 4, LV-4201 

• Darbības veids  Docētājs 
• Ieņemamais amats  Lektors 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Nodarbību kursu “Biznesa plāns”, “Web pielietojumi” un  “Nekustamā īpašuma 
investīciju analīze” vadīšana bakalaura un maģistratūras programmu 
studentiem  

 
• Datumi  No 2004.gada janvāra līdz 2004.gada aprīlim 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 SIA “Steķentavas galdniecība”  
Vidzemes ielā 9b, Balvos, Balvu rajonā, LV-4501 

• Darbības veids  Kokapstrāde 
• Ieņemamais amats  Sertificēts darba aizsardzības speciālists 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Darba vides risku audits un novērtējums uzņēmumā. Normatīvo dokumentu 
bāzes sakārtošana un papildināšana, darba vides apstākļu uzlabošana. 

 
• Datumi  No 2003.gada janvāra līdz 2003.gada decembrim 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Dažāda veida brīvprātīgā darba aktivitātes 
Balvu rajonā, Latgalē 

• Darbības veids  Darbošanās sabiedrības labā 
• Ieņemamais amats  Projektu izstrādātājs un vadītājs 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Projektu pieteikumu sagatavošana un projektu vadīšana NUAP 
(nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības), VIP (valsts investīciju programmas), 
PHARE (mazo projektu konkursam), SAPARD (pimsiestāšanās struktūrfondu) 
un citās attīstības projektu programmās. 

 
• Datumi  No 2003.gada augusta līdz 2004.gada janvārim 
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• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Ventspils pilsētas dome 
Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3600 

• Darbības veids  Vietējā pašpārvalde 
• Ieņemamais amats  Ekonomikas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs, vadītājas vietnieks  

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Ventspils pilsētas attīstības stratēģija, pašvaldību iepirkuma organizēšana un 
uzraudzība, investīciju projektu analīze. 

 
• Datumi  No 1999.gada līdz 2002.gadam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Zemes ierīcības katedra 
Lielā iela 1, Jelgavā, LV-3001 

• Darbības veids  Augstākās izglītības iestāde 
• Ieņemamais amats  Starptautisko projektu vadītājs, lektors 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Lekciju pasniegšana mācību priekšmetos “Nekustamā īpašuma pārvalde” un 
“Ģeogrāfiskās informāciju sistēmas”, starptautisko projektu vadīšana, studiju 
programmu akreditācijas sagatavošana un vadīšana.  

 
• Datumi  No 1999.gada līdz 2002.gadam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 ZS “Stirnēni”  
Kubulu pagastā, Balvu rajonā, LV-4566 

• Darbības veids  Mežsaimniecība, tirdzniecība 
• Ieņemamais amats  Mežierīcības inženieris, datorsistēmu administrators, projektu vadītājs 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Mežu apsaimniekošana pēc ilgtermiņa plāna, datorsistēmu administrēšana un 
uzņēmuma datorizētās vadības sistēmas ieviešana, jaunu mārketinga projektu 
realizācija. 

 
• Datumi  No 1994.gada līdz 1999.gadam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Valsts zemes dienesta Balvu rajona nodaļa 
Bērzpils ielā 67b, Balvos, Balvu rajonā, LV-4501 

• Darbības veids  Valsts pārvaldes iestāde 
• Ieņemamais amats  Balvu rajona Zemes strīdu komisijas priekšsēdētājs, rajona nodaļas vadītājas 

vietnieks, datortīkla administrators 
• Darba pienākumi un 

aktivitātes 
 Likumdošanas normu piemērošana nekustamā īpašuma pārvaldes jomā, 

nodaļas personāla(~100 cilvēki) darba administratīvā vadība, nodaļas 
datorsistēmu un programmatūras administrēšana, jaunu projektu ieviešana IT 
un nekustamā īpašuma pārvaldes jomās. 

 
• Datumi  No 1992.gada līdz 1994.gadam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 Žīguru pagasta valde 
Ciemata ielā 4, Žīguros, Balvu rajonā, LV-4584 

• Darbības veids  Pagasta pašvaldības administrācija 
• Ieņemamais amats  Pagasta zemes komisijas loceklis, zemes ierīkotājs 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Žīguru pagasta zemes ierīcības plāna izstrāde, juridiskie jautājumu 
pārzināšana nekustamā īpašuma pārvaldes un zemes reformas jautājumos. 

 
• Datumi  No 1993.gada aprīļa līdz 1993.gada decembrim 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 “Rangedala Plantskola” AB 
Rangedala, Boras, Zviedrijā 

• Darbības veids  Apzaļumošanas stādu audzēšana un teritorijas labiekārtošanas projekti 
• Ieņemamais amats  Praktikants, apzaļumošanas projektu speciālists 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Stādu audzēšana, produkcijas mārketinga pasākumi, apzaļumošanas projektu 
realizācija. 

 
• Datumi  No 1991.gada līdz 1992.gadam 

• Darbavietas nosaukums un 
adrese 

 ZS “Riekstiņi” 
“Riekstiņos”, Balvu pagastā, Balvu rajonā, LV-4530 

• Darbības veids  Lauksaimniecība 
• Ieņemamais amats  Būvniecības un lauksaimniecības darbu vadītājs 

• Darba pienākumi un 
aktivitātes 

 Dzīvojamās un saimniecības ēku būvniecības darbu vadīšana, lauku darbu 
vadīšana, ražotās produkcijas realizācija. 
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• Datumi  No 1989.gada līdz 1991.gadam 
• Darbavietas nosaukums un 

adrese 
 Valsts zemes ierīcības firma “Zemesprojekts” 

Puškina ielā 12, Rīgā 
• Darbības veids  Zemes ierīcība 

• Ieņemamais amats  Mērnieks 
• Darba pienākumi un 

aktivitātes 
 Zemes reformas nodrošināšana, saimniecību robežu uzmērīšanas darbi, 

zemes piešķiršanas lietošanā aktu noformēšana. 
 

IZGLĪTĪBA 
 

• Datumi  2003.gada maijā 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes 
veids un nosaukums  

 Olborgas Universitāte, Olborgā, Dānijā 

• Būtiskākās iegūtās 
zināšanas un praktiskās 

iemaņas  

 Prezentācija “Latvijas nekustamā īpašuma pārvaldes sistēma”. Pabeigts 
doktorantūras (PhD) līmeņa apmācību kurss “Kadastrs un zinātniskā izpēte”. 

• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Nokārtots eksāmens 5 ECTS kredītpunktu apjomā doktorantūras (PhD) studiju 
kursā 

• Apmācību līmenis  Doktorantūra (PhD) 
 

• Datumi  No 1999.gada līdz 2002.gadam 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes 
veids un nosaukums  

 Stokholmas Karaliskā Tehniskā universitāte, Stokholmā, Zviedrijā 

• Būtiskākās iegūtās 
zināšanas un praktiskās 

iemaņas  

 Pabeigts klātienes doktorantūras (PhD) līmeņa 3 gadu apmācību kurss 
ekonomikā, ar specializāciju nekustamā īpašuma pārvaldē un tiesībās 

• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Nokārtoti eksāmeni 35 CP kredītpunktu apjomā doktorantūras (PhD) studiju 
kursā 

• Apmācību līmenis  Doktorantūra (PhD) 
 

• Datumi  No 1999.gada līdz 2002.gadam 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes 
veids un nosaukums  

 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Jelgavā 

• Būtiskākās iegūtās 
zināšanas un praktiskās 

iemaņas  

 Pabeigtas klātienes doktorantūras (PhD) līmeņa teorētiskās apmācības 
ekonomikas  zinātnēs, vairākas starptautiska līmeņa publikācijas 

• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Nokārtoti promocijas eksāmeni datormācībā un svešvalodā 

• Apmācību līmenis  Doktorantūra (PhD) 
 

• Datumi  No 1996.gada līdz 1998.gadam 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes 
veids un nosaukums  

 Stokholmas Karaliskā Tehniskā universitāte, Stokholmā, Zviedrijā 

• Būtiskākās iegūtās 
zināšanas un praktiskās 

iemaņas  

 Pabeigtas klātienes maģistratūras (MSc.) līmeņa studijas, ar specializāciju 
nekustamā īpašuma pārvaldē 

• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Iegūts maģistra grāds (MSc.) nekustamo īpašumu pārvaldē 

• Apmācību līmenis  Maģistratūra (MSc.) 
 

• Datumi  No 1984.gada līdz 1991.gadam 
• Apmācības veikušās 

organizācijas vai iestādes 
veids un nosaukums  

 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Jelgavā 

• Būtiskākās iegūtās 
zināšanas un praktiskās 

iemaņas  

 Pabeigtas klātienes studijas zemes ierīcības specialitātē, papildus iegūstot 
lauksaimniecisko zinātņu bakalaura (BSc.) grādu 
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• Piešķirtais grāds vai 
kvalifikācija 

 Iegūta inženiera- zemes ierīkotāja kvalifikācija un lauksaimniecisko zinātņu 
bakalaura (BSc.) grāds 

• Apmācību līmenis  Augstākā izglītība, bakalaura (BSc.) līmeņa studijas 
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Personīgās iemaņas 
un prasmes 

 
MĀTES VALODA Latviešu 

 
CITAS VALODAS 

 
  Angļu 

• Lasītprasme  teicami 
• Rakstītprasme  teicami 
• Runātprasme  labi 

 
  Krievu 

• Lasītprasme  teicami 
• Rakstītprasme  teicami 
• Runātprasme  teicami 

 
  Poļu 

• Lasītprasme  pamata 
• Rakstītprasme  pamata 
• Runātprasme  pamata 

 
  Zviedru 

• Lasītprasme  pamata 
• Rakstītprasme  pamata 
• Runātprasme  pamata 

 
SOCIĀLĀS IEMAŅAS UN 

PRASMES 
 

Prasme darboties lielās komandās, mazās komandās un individuāli: 
Latvijas studentu čempionātu laureāts futbolā, orientēšanās sportā un grieķu-
romiešu cīņā. 
Komunikāciju prasmes: 
Daudzu sekmīgu attīstības projektu iniciatīvas grupu dalībnieks un vadītājs 
sarunās ar potenciālajiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem. 
Prasme darboties multikulturālos un daudznacionālos kolektīvos: 
Piecus gadus, pateicoties uzvarām starptautiskos atlases konkursos, klātienes 
studijas kopā ar pārstāvjiem no dažādām Eiropas (ieskaitot Austrumeiropas) 
un Āfrikasvalstīm. 
Mērnieku biedrības biedrs, kopš tās dibināšanas. 

 
ORGANIZACIONĀLĀS 

IEMAŅAS UN PRASMES  
 

− Projektu un aktivitāšu veidošanas un organizācijas iemaņas un pozitīva 
prakse, sertificēts projektu vadītājs pēc PPP (Project Planning Process) 
sistēmas, starptautiskajos Sarkanā Krusta apmācību kursos. 

− Projektu vadīšana un finansu administrēšana gan ar maziem, gan arī 
lieliem budžetiem. 

− Brīvprātīgā darba pieredze Latgales nomaļākajās pašvaldībās, īpaši 
palīdzot jauniešiem, skolām un bezdarbniekiem. 

− Apmācību kursu organizācijas pieredze projektu vadīšanā bezdarbniekiem. 
 

TEHNISKĀS IEMAŅAS UN 
PRASMES 

 

− Labas iemaņas darbā ar datoriem un datortīklu administrēšanu, kā arī 
jaunu datorlietotāju sagatavošanas pieredze. 

− Pieredze un prakse gan komerciālo, gan brīvlietojuma programmatūras 
produktu pielietojumam praksē. 

− Darba pieredze darbā ar mērniecības instrumentiem, arī elektroniskajiem. 
− Interneta mājas lapu veidošanas pieredze (HTML un WEB dizains). 
− Iegūta kvalifikācija būvniecības darbu veikšanā. 

 
MĀKSLINIECISKĀS 

IEMAŅAS UN PRASMES 
 

 − Skolas dziedāšanas kora dalībnieks. 
− Augstskolas folkloras kopas dalībnieks. 
− Vairāku dzejas daiļlasīšanas konkursu laureāts. 
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CITA VEIDA IEMAŅAS UN 
PRASMES 

 

− Iegūta Zvērināta mērnieka licence Nr. 110. 
− Iegūta zvērināta tulka kvalifikācija (angļu val., Balvu Notāriālajā 

kantorī). 
− Atestēts kā speciālists darba aizsardzībā. 
− Vietēja mēroga un starptautisko projektu vadīšanas pieredze. 
− Dažādu īstermiņa apmācību kursu pabeigšanas apliecības un 

sertifikāti personāla vadībā, ekonomikā, tūrismā, lietvedībā u.c. 
 

AUTOVADĪTĀJA  APLIECĪBA B kategorija, kopš 1990. gada. 
 

PAPILDUS INFORMĀCIJA Publikācijas: 
Laikaposmā no 1998.gada līdz 2005.gadam publicēta virkne 
starptautisku publikāciju dažādos zinātnisko rakstu krājumos Latvijā, 
Igaunijā, Zviedrijā, Dānijā un Itālijā. Publikāciju galvenās tēmas- 
nekustamā īpašuma ekonomika un zemes pārvaldes sistēma Latvijā. 
 
Vaļasprieki: 
Futbols, orientēšanās sports, kultūras un sporta pasākumu 
organizācija, modernā ekonomika, datortehnoloģijas. 
 
Kontaktpersonas papildus informācijas iegūšanai: 
Agris Balodis, VNĪA Ekspluatācijas departamenta direktors, tālr. 
9138828. 
Ženija Cvetkova, Žīguru pagasta padomes pr-tāja, tālr. 9469453. 

 
 
 
 
 
Ievulīčos, 2007. gada 21. februārī. 
 
 

         A. Andersons 
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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 EF O R MĀ T S

 

 
 

PERSONAS INFORMĀCIJA
 

Vārds, uzvārds  Juris Jerums 
E-pasts  juris.jerums@gmail.com 
Adrese  Kalnu iela 16, Baloži, Latvija, LV 211 

 
Nacionalitāte  Latvietis 

 

Dzimšanas dati  13.05.1979. 
 
 

DARBA PIEREDZE
 

• Laiks (no – līdz)  Kopš 2007.gada februāra 
• Darba vietas nosaukums un 

adrese
 SIA „CLS”, Kalnu iela 16, Baloži, LV 2112 

• Biznesa veids vai nozare  Konsultācijas 
• Nodarbošanās vai amats  Valdes priekšsēdētājs 

• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

 Finansējuma piesaiste: (1) ES finansējums, (2) banku finansējums, (3) riska 
kapitāla piesaiste.   

• Laiks (no – līdz)  Maijs, 2007- Septembris, 2007 
• Darba vietas nosaukums un 

adrese
 RTU Rīgas Biznesa Skola, Skolas iela 11, LV 1010 

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Vieslektors 

• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

 Studiju kursa “Knowledge management” sagatavošana un nolasīšana MBA 
programmas studentiem.  

• Laiks (no – līdz)  Janvāris, 2004- Janvāris, 2007 
• Darba vietas nosaukums un 

adrese
 SIA „NK konsultāciju birojs”, Mūkusalas iela 42, Rīga 

• Biznesa veids vai nozare  Konsultācijas 
• Nodarbošanās vai amats  Projektu vadītājs 

• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

 Projektu vadītāja pienākumos ietilpa patstāvīga projektu sagatavošana un 
vadība, darbs ar klientiem, budžetiem, līgumiem un citas saistītās aktivitātes. 
Dotajā laika posmā notika darbs pie daudziem projektiem, to skaitā: 

- Valkas un Valgas pilsētu Attīstības stratēģijas izstrāde; 
- Bijušā militārā lidlauka „Tukums” teritorijas Attīstības stratēģijas un 

plānojuma koncepcijas izstrāde (skat. www.smardeslidlauks.lv); 
- Sedas pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojuma izstrāde; 
- TEN-T finansējuma piesaiste Rīgas pilsētai Ziemeļu koridora (t.sk. 

Ziemeļu šķērsojuma) projekta priekšizpētēm un projektēšanai (skat. 
www.ziemelukoridors.lv);  

• Laiks (no – līdz)  Septembris, 2006 – Janvāris, 2007 
• Darba vietas nosaukums un 

adrese
 Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera LV 4200 

• Biznesa veids vai nozare  Augstākās izglītības iestāde 
• Nodarbošanās vai amats  Vieslektors 

• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

 Studiju kursa „Zināšanu ekonomika un zināšanu pārvaldība” sagatavošana un 
nolasīšana Tūrisma stratēģiskās vadības nodaļas maģistrantūras līmeņa pilna 
un nepilna laika studentiem.  

• Laiks (no – līdz)  Septembris, 2003 - Decembris, 2003 
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• Darba vietas nosaukums un 
adrese

 Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija, LV 4200 
• Biznesa veids vai nozare  Augstākās izglītības iestāde 
• Nodarbošanās vai amats  Vieslektors 

• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

 Studiju kursa „Zināšanu ekonomika un zināšanu pārvaldība” sagatavošana un 
nolasīšana Komunikācijas un Sabiedrisko attiecību nodaļas bakalaura līmeņa 
studentiem. 

 
• Laiks (no – līdz)  Aprīlis, 2001 - Septembris, 2003 

• Darba vietas nosaukums un 
adrese

 Sabiedriskā organizācija „Baltijas kiberpilsēta”, Cēsu iela 4, Valmiera LV 4200 

• Biznesa veids vai nozare  Nevalstiska organizācija 
• Nodarbošanās vai amats  Projekta vadītājs 

- • Galvenās aktivitātes un 
atbildības 

-  - NVO “Baltijas kiberpilsēta” tika dibināta un finansēta sadarbojoties Valmieras 
pilsētas domei, Vidzemes augstskola, Vidzemes Attīstības aģentūra, citām 
Vidzemes pašvaldībām, kā arī vairākām IT nozares kompānijām un 
privātpersonām, kas bija ieinteresētas reģiona attīstībā. 

- Organizācijas mērķis bija veicināt Zinātnes un tehnoloģiskā parka „Baltijas 
kiberpilsēta” izveidi uz Vidzemes augstskolas bāzes. 

- Projekta vadītāja pienākumos ietilpa vispārējā projekta vadībā, iesaistīto 
personu un organizāciju koordinācija un sadarbības nodrošināšana, 
finansējuma piesaiste, projekta veicināšanas un mārketinga materiālu un 
pasākumu sagatavošana, kontakti ar medijiem, iepirkumi un citas aktivitātes. 

- Projekta vadītāja darbu atbalstīja un pārraudzīja Organizācijas valde un tās 
biedri, kuri ieguldīja savu laiku un pieredzi bez atalgojuma. 

-  
• Laiks (no – līdz)  Janvāris – Aprīlis, 2001 

• Darba vietas nosaukums un 
adrese

 SIA “RMS Forum”, Elizabetes iela. 45/47 , Rīga, LV-1010, Latvija 

• Biznesa veids vai nozare  Personāla atlase, konsultācijas, forumu organizācija. 
• Nodarbošanās vai amats  Projekta asistents 

• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

 Baltijas Jūras partneriāta 2001 Padomnieku sanāksmes sagatavošana. 

 
• Laiks (no – līdz)  Janvāris,1999.- Janvāris,.2001 

• Darba vietas nosaukums un 
adrese

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

• Biznesa veids vai nozare  Augstākā izglītība 
• Nodarbošanās vai amats  Baltijas starptautiskās vasaras skolas organizācijas komitejas vadītājs 

• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

 - Organizācijas komitejas darba organizācija un vadība. 
- Komunikācijas nodrošināšana starp organizācijas komiteju un Vidzemes 

augstskolas iesaistītajām struktūrvienībām. 
- Vasaras skolas lektoru un cita personāla atlase un novērtēšana. 
- Kontakti ar medijiem. 

 
 
 

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
 
 

• Laiks (no – līdz)  2002 - 2005 
• izglītības organizācijas 

nosaukums 
 Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, sadarbībā ar Bufalo 

universitāti (ASV) un Otavas universitāti (Kanāda) 
• Galvenie mācītie priekšmeti, 

temati vai profesionālās 
spējas

 Biznesa vadības maģistra līmeņa studiju programma (MBA) ar kursiem vadībā, 
ekonomikā, finansēs, mārketingā, projektu vadībā, kvalitātes vadībā, līderībā, 
uzņēmējdarbībā, u.c.  

• Saņemtās kvalifikācijas 
nosaukums

 Maģistra grāds Biznesa vadībā (MBA) 

• Stundu vai kredītpunktu 
skaits (ja var norādīt)

  

 
• Laiks (no – līdz)  1997 - 2002 
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• izglītības organizācijas 
nosaukums 

 Vidzemes augstskola 

• Galvenie mācītie priekšmeti, 
temati vai profesionālās 

spējas

 Bakalaura līmeņa biznesa vadības mācību kursi, kas tika kombinēti ar kursiem 
no Komunikāciju un sabiedrisko attiecību mācību programmas. 

• Saņemtās kvalifikācijas 
nosaukums

 Profesionālā kvalifikācija Biznesa vadībā 

• Stundu vai kredītpunktu 
skaits (ja var norādīt)

  

 
• Laiks (no – līdz)  Janvāris - Jūnijs, 2000 

• izglītības organizācijas 
nosaukums 

 Växjö University, Zviedrija 

• Galvenie mācītie priekšmeti, 
temati vai profesionālās 

spējas

 Programma “Doing Business in Europe”, kas fokusējās uz dažādiem Eiropas 
biznesa aspektiem, t.sk. ekonomiku, likumdošanas vidi, kultūras aspektiem u.c. 

• Saņemtās kvalifikācijas 
nosaukums

  

• Stundu vai kredītpunktu 
skaits (ja var norādīt)

  

 
 

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS 

  

• Laiks (no – līdz)  Kopš 2001.gada 
• Organizācijas nosaukums  Latvijas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija (LIKTA) 

• Statuss organizācijā  biedrs 
 
SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras laikā, 

bet nav nepieciešams formāls 
sertifikāts vai diploms 

 
Dzimtā valoda  latviešu 

 

 Citas valodas  
Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  

Angļu valoda  C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

 Krievu valoda  C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C1 Augstākais 
līmenis 

C1 Augstākais 
līmenis 

C1 Augstākais 
līmenis 

Vācu valoda  A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis 

Zviedru valoda  A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis 
 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 

SOCIĀLAS SPĒJAS UN   
 

ORGANIZATORISKĀS 
SPĒJAS UN KOMPETENCES  

  

 
TEHNISKĀS SPĒJAS UN 

KOMPETENCES
 Datorlietošanas prasmes: Windows, MS Office programmas, OpenOffice un 

citas biežāk sastopamās lietojumprogrammas. 
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Papildus infromācija 
 

• Specifiska darba pieredze: 
• Janv. 2007, Latvija- EEZ/Norvēģijas finanšu instruments, projekta pieteikuma 

sagatavošana Dauguļu speciālajai internāpamatskolai (Valmieras raj.). 
Prioritāte „Bērni ar īpašām vajadzībām”. 

• Mar.2006. – Nov.2006, Latvija/Gotlande - Bijušās militārās teritorijas attīstības 
plāna izstrāde ir projekta „ Pārrobežu pieredzes pārņemšana bijušo militāro 
teritoriju attīstības plānošanā un uzņēmējdarbības veicināšanā – bijušais 
militārais lidlauks „Tukums”” ietvaros. Klients: Smārdes pagasta padome 

• Sept.2005 – Janv.2007, Latvija - Projekta “Publiskās informatīvās sistēmas tīkla 
izveide un skolu informatizācijas Ogres rajonā” ieviešana. Klients: Ogres rajona 
padome 

• Okt.2005 – Janv.2006, Latvija - Projekta “Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība Kurzemē” pieteikuma sagatavošana atbilstoši ERAF projektu 
vadlīnijām. Klients: Kurzemes reģiona attīstības aģentūra  

• Jūl.-Dec. 2005, Latvija/Igaunija - Valkas un Valgas kopējās attīstības stratēģijas 
izstrāde Phare CBC projekta ietvaros. Klients: Valkas pilsētas dome  

• Jūm.-Aug. 2005, Latvija - Projekta sagatavošana Phare CBC SPF programmai. 
Klients: Smārdes pagasta dome 

• Jūn.-Aug. 2005, Latvija - Phare CBC 2003 projekta “Ogres novada integrācija 
Baltijas jūras reģiona valstu zinātnes parku tīklā un uzņēmējdarbības 
veicināšana Ogres novadā”. Klients: Ogres pilsētas dome 

• Nov.2004.-Jūn.2005,  Latvija - Projekta pieteikuma sagatavošana Eiropas 
Komisijas TEN-T(Trans-Eiropas Transporta tīkli) programmai. Klients: Rīgas 
pilsētas dome 

• Mar.2005, Latvija – Projekta novērtēšana Vidzemes augstskolas projektam 
“Pievienosim vērtību sociālajām zinībām: sabiedrības integrācijas veicināšana 
sociālo zinību apgūšanas procesā”, ko finansējis Sabiedrības integrācijas fonds. 
Klients: Vidzemes augstskola 

• Okt.2004.- Jan.2005, Latvija – Tehniskā projekta sagatavošana Nacionālās 
programmas projektam “Publiskās informatīvās sistēmas attīstība un skolu 
informatizācija Ogres rajonā”. Klients: Ogres rajona padome. 

• Sept.2004.- Janv.2005, Latvija/Dānija – Latvijas eksperts EK pasūtītajā 
pētījumā par eTEN programmas ieviešanu ES. Dokumentu analīze, situācijas 
analīze Latvijā, intervijas ar nozares ekspertiem. Klients: Dānijas 
Tehnoloģiskais Institūts 

• Sept.-Okt.2004, Latvija – Kurzemes reģiona Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju darba grupas semināru moderācija, Kurzemes reģiona IKT projekta 
koncepcijas sagatavošana. Klients: “IRIS consulting” un Kurzemes reģiona 
attīstības aģentūra 

• Aug.2004, Latvija – Eiropas Komisijas delegācijas Latvijā finansētā projekta 
““Avoiding a new divide: raising awareness about European integration among 
Non-Latvian, Roma and Active Rural population of Latvia” izvērtēšana. Klients: 
Vidzemes augstskola 

• Mai.-Sept.2004, Latvija – Ventspils Ekonomikas diversifikācijas stratēģijas 
izstrāde Pasaules Bankas projekta “Cities Alliance” ietvaros. Klients: Pasaules 
Banka  

• Mai.-Jūn..2004,  Latvija – Look@World projekta pieteikuma sagatavošana 
iesniegšanai Eiropas Kopienas iniciatīvas eTEN (Trans- Eiropas 
Telekomunikāciju Tīkli) finansējumam. Klients: Latvijas Informācijas Tehnoloģiju 
un Telekomunikāciju Asociācija 

• Apr.2004, Latvija – Projekta pieteikuma sagatavošana iesniegšanai Eiropas 
Kopienas iniciatīvas TEN- T (Trans-Eiropas Transporta tīkli) finansējumam. 
Klients: Rīgas Domes Attīstības departaments 

• Jan.-Jūn.2004, Latvija – Phare Pārrobežu sadarbības programmas projektu 
pieteikumu sagatavošana. Klients: Rīgas Reģiona attīstības padome 

• Jan.-Aug.2004, Latvija – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu portāla 
koncepcijas un tekstu sagatavošana (www.mvu.lv) Phare projekta  “On-line 
support for SMEs in the Baltic Sea Region – Virtual Partenariat” ietvaros. 
Klients: Rīgas Domes Attīstības departamenta Starptautisko projektu nodaļa. 

   
Papildus izglītība 
• 29.03.2007, Londona, Lēmumu pieņemšana kompleksās situācijās/vidēs 

(Making Sound Decisions in Complex Environments) 
•  
• 20.03.- 28.03.2007, Londonas Ekonomikas un Politikas Zinātnes skola (London 

School of Economics and Political Science), mācību kurss par Kompleksām 
sociālām sistēmām (Complex Social Systems) 

• 23.10 - 25.10.2006, Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras, Gate2Growth 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds Kristīne Reinholde  

Adrese Lāču 4, Sigulda, Latvija 
Tālrunis 7973636   
E-pasts kristare@inbox.lv 

  

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2007 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Direktore, konsultante  

Galvenie pienākumi Uzņēmuma vadība, konsultācijas, projektu sagatavošana un vadīšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
SIA ”Projektu vadības partneri”, Lāču 4, Sigulda 

Nozare   Uzņēmumu vadība. 
 

Laika periods 2006.-2007.g. ; 2005.g; 1998.g 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Lektore Vidzemes augstskolas tūrisma vadības un organizācijas  studiju virzienā. 

Galvenie pienākumi Studiju kursa vadīšana  
Darba vietas nosaukums un 

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

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 
 

Laika periods 2000.g-2006.g  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Valdes priekšsēdētāja  

Galvenie pienākumi Uzņēmuma vadīšana  
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 SO ”Siguldas reģiona tūrisma asociācija”, Pils iela 16, Sigulda 

 
Nozare   NVO sektors, tūrisma organizācija un vadība 

 

Laika periods 1998.g-2006.g. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Direktore 

Galvenie pienākumi Uzņēmuma vadīšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
SIA “J.D.& Co” viesnīca “Sigulda”; Pils iela 6, Sigulda 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība 

Laika periods 1997.-1998.g 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Direktores vietniece. 

Galvenie pienākumi Uzņēmuma vadīšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
SIA “J.D.& Co” viesu nams “Ezeri” ; „Ezeri” Siguldas pagasts 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība 

Laika periods   1995.g-1996,g 



Lapa 2 / 3 - Curriculum Vitae 
Uzvārds Vārds 

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Eiropas Kopiena, 2003    20051110 

 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

  Grāmatvede 

Galvenie pienākumi  Grāmatvedības darba organizācija 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 SIA”EPS” Bukaišu 40, Rīga 

Nozare  Grāmatvedība 
 

 

Izglītība  
 

  

Laika periods 1995-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Maģistra grāds ekonomikā. Diploms Nr. 000987 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 1991-1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

  Bakalaura grāds uzņēmējdarbībā Diploms nr.000163 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Papildus izglītība  
Laika periods 1997.g- 2007.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Doktorantūras studijas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātē 

 
Laika periods 1996.g-1997.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Vidzemes augstskolas Tūrisma vadības un organizācijas 1.studiju  gads 

  

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B2  B2 

Krievu valoda   B1  B1  B1  B1  B1 

Vācu valoda   B2  B2  B3  B2  B3 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes Piedalīšanās projektu vadībā 
  

Organizatoriskas prasmes  Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Personāla organizēšana un vadīšana 
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Tehniskas prasmes B kategorijas autovadītāja tiesības 
  

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Auto CAD,  Internet,  
  

  

Citas prasmes Jāšanas sports, kalnu tūrisms, slēpošana, klavierspēle. 
  

  

Publikācijas 
 

1. Tūrisma nozares ekonomiskā ietekme Latvijā // Starptautiskās zinātniskās konferences 
“Zinātnes nākotne mūsu rokās” referāti. – Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 1999 

2. Tūrisma plānošana – teorija, prakse, problēmas// Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Zinātne lauku attīstībai” referāti. – Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2001  

3. The tourism planning situation in Latvia// Agritourism and rural tourisma.A key 
option for the rural integrated and sustainable develpoment strategy. Starptaustiska 
zinātniska konference, Perudžia, Itālija, 2000.g.  

4. Ilgtspējīga tūrisma attīstība un plānošana//Starptautiskās zinātniskās konferences 
“Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija” rakstu krājums. - Rīga: Biznesa 
augstskola “Turība”. 2000.  

5. Tūrisma nozares ekonomiskās ietekmes veidi//Rēzeknes augstskolas starptautiskā 
zinātniskā konference “Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomiskās integrācijas 
problēmas Eiropas savienībā ”. - Rēzekne, 1999..  

6. Choice factor in tourism planning//10 Nordic Tourism Research Symposium. - 
Somija: Vasa, 2001. 11p. (with co-author) (elektroniskais rakstu krājums) 

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
 projektos 
 

Dalība 6 starptautiskās zinātniskās konferencēs,  no tiem 2 ziņojumi ārvalstīs (Itālijā, 
Somijā,). 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Aivars Mackevičs  

Adrese “Kazinči”, Skaista, LV-5671 
Tālrunis + 371 26588999   
E-pasts mackevics@eiropa.lv 

  

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2005 - 1007 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Prezidents 

Galvenie pienākumi Interneta nozares veicināšana, pozitīva publiskā tēla veidošana, Latvijas interneta lietotāju 
izglītošana par e-tūrisma iespējām, e-mārketings    

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

e-Tūrisma asociācija 

Nozare  Elektroniskie mēdiji un tūrisms 
 

Laika periods No 2002 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Direktors 

Galvenie pienākumi Profesionālā tūrisma informācija, tūrisma pētījumi un aptaujas, tūrisma produktu kvalitātes 
kontrole, reģionālā plānošana, konsultācijas, semināru  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA “Eiropas reģionālā tūrisma institūts”, “Kazinči”, Skaista, LV-5671 

Nozare   Tūrisms, E-marketings 
 

Laika periods No 2003 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Tūrisma mārketings, E-komercija 

Galvenie pienākumi Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
  Izglītība 

Nozare Tūrisma mārketings, E-komercija 
 

Laika periods No 2002 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Žurnālists 

Galvenie pienākumi Raksti par tūrisma biznesu, e-komerciju 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Laikraksta „Dienas bizness“ 

Nozare   Prese, masu mēdiji 
 

Laika periods No 2002 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Lektors 

Galvenie pienākumi Tūrisma mārketings, E-komercija 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Biznesa Augstskola Turība, Graudu iela 68, LV-1058 
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Nozare   Izglītība 

Laika periods 1998-2000 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Tulks un pasniedzējs 

Galvenie pienākumi Kontakti un sadarbība ar Latvijas institūcijām 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Bādenes-Virtembergas zemes lauksaimniecības ministrija, Vācija 

Nozare  Valsts iestādes 

Laika periods  1998 - 2000 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
 Konsultants, praktikants 

Galvenie pienākumi  Konsultācijas, pētījumi, referāti 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 ETI (Europäische Tourismus Institut GmbH), Vācija 

Nozare  Tūrisms 

Laika periods  1996 - 2001 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
 Stendu būvdarbu vadītājs 

Galvenie pienākumi  Būvdarbu vadīšana firmām „VELUX“, „VORWERK“, „KREATIV“ un citām 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Izstāžu un gadatirgu apkalpošanas firmā „MOL“ (Vācija) 

Nozare  Izstādes un konferences 

Laika periods  4/1992 – 9/1992 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
 Menedžeris televīzijas programmai „Latgola“ 

Galvenie pienākumi  Darba organizācija un grāmatvedība 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Nozare    

 Latvijas Televīzija 

 
 Prese, masu mēdiji 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 2005 –  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Doktorantūras studijas „Interkulturālās atšķirības tūrsima produktu izvēlē eletronoiskajos 
mēdijos“ 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Trīres universitātē (Vācija)  

Laika periods 1995-2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Diploms Tūrisma Ģeogrāfijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Trīres universitātē (Vācija) 

Laika periods 1987 - 1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Diploms nr. 104405 
 Diploms ģeogrāfa, pasniedzēja, fiziskās audzināšanas pasniedzēja kvalifikācija 
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Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Papildus izglītība  
Laika periods  1992 - 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

KAAD stipendiāts vācu valodas apgūšanai un ģeogrāfijas studijām  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Bonnas universitāte, Vācija 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

Vācu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu valoda   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes  Spēja strādāt komandā 
 Labas saskarsmes prasmes 
 Spēja strādāt daudz kulturālā vidē, kas iegūtas, gan strādājos un mācoties ārvalstīs, 

gan piedaloties starptautiskos projektos 
  

Organizatoriskas prasmes  E.R.T.I. vadītājs kopš 2002. gada 
 Semināru organizēšana un vadīšana 
 Vairāku Latvijas un starptautisku projektu un projektu posmu vadība 

  

  

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint), Internet, Mājas lapu 
administrēšana, bilžu apstrāde, apgūst jaunākās tehnoloģijas 

  

Vadītāja apliecība B kategorija, kopš 1989 
  

Citas prasmes Brīvā cīņa un rokas bumba, tūrisms 
  

  

Publikācijas 
 

1. Tūrisma ziņu portāls www.eiropa.lv / www.travelnews.lv 
2. Auto un tūrisma portāls www.bmwauto.lv 
3. Laikraksts “Dienas Bizness” 
4. Baltische Rundschau 
5. Zinātniskie raksti par tūrismu un e-komerciju 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Igors Klapenkovs  

Adrese Kr.Barona 13/15-40, Rīga LV-1011, Latvija 
Tālrunis 67321105   
E-pasts igors.klapenkovs@inspirationriga.com 

Pilsonība Latvijas 

Darba pieredze  

Laika periods No 2002 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Izpilddirektors (2002-2006), attīstības direktors (2007). 

Galvenie pienākumi Rīgas un Latvijas starptautiskais mārketings, stratēģijas izstrāde, mārketinga pasākumu 
īstenošana, Latvijas dalības starptautiskos gadatirgos organizēšana. Organizācijas izveide, 
finansējuma un partnerību veidošana, regulārs darbs ar vadošiem ārvalstu un Latvijas 
kongresu un darījuma tūrisma nozares uzņēmumiem. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Inspiration Riga – Rīgas kongresu birojs, Kr.Barona 13/15-40, Rīga LV-1011, Latvija 

Nozare  Starptautiskais mārketings, kongresu industrija, darījumu tūrisms, organizāciju attīstība. 
 

Laika periods   No 2005 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Vieslektors 

Galvenie pienākumi Maģistra programma Tūrisma stratēģiskā vadība, studiju kursi „Darījuma tūrisms” un 
„Konferenču un semināru organizēšana”, izstrāde un vadīšana.  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare   Starptautiskais mārketings, kongresu industrija, darījumu tūrisms, izglītība. 
 

Laika periods No 2005 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Eksperts, konsultants 

Galvenie pienākumi Valsts un pašvaldību institūciju, uzņēmumu konsultēšana tādās jomās kā organizāciju 
attīstība, stratēģisko dokumentu izstrāde, biznesa plānu izstrāde, partnerību veidošana, 
projektu pieteikumu izstrāde, finansējuma piesaiste, starptautiskais mārketings, kongresu 
industrija, darījuma tūrisms, konferenču organizēšana, valsts un privātā partnerība, u.c. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Neatkarīgais eksperts, konsultants. 

Nozare Starptautiskais mārketings, kongresu industrija, darījumu tūrisms, valsts un privātā 
partnerība, stratēģiskā plānošana, organizāciju attīstība. 

Laika periods 1998 – 2002 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Direktors 

Galvenie pienākumi Organizācijas izveide un attīstība, stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrāde, projektu 
izstrāde un īstenošana, partnerību veidošana ar organizācijām ASV, Latvijā, kopienu 
filantropijas modeļu izpēte un to iniciēšana Latvijā, jaunas NVO likumdošanas iniciēšana un 
līdzdalība tās izstrādē, organizāciju un projektu novērtēšana finansējuma saņemšanai. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma, Alberta iela 13, Rīga LV-1010. 

Nozare  Organizāciju attīstība, NVO sektors, stratēģiskā plānošana, partnerību veidošana. 
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Laika periods 1994 – 1998 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Direktors (1996 – 1998), izveides projekta vadītājs (1995-1996), iniciators un izveides darba 
grupas dalībnieks (1994-1995). 

Galvenie pienākumi Augstskolas izveides projekta izstrāde un vadība, stratēģiskā plānošana, organizācijas 
attīstība, finansējuma piesaiste, akadēmiskā un administratīvā personāla atlase un vadība, 
studiju programmu izstrādes pārraudzība, sabiedriskās attiecības, augstskolas ēku 
rekonstrukcijas pārraudzība, partnerību veidošana, budžeta vadība, augstskolas valdes, 
Satversmes sapulces un Senāta loceklis. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare  Organizāciju attīstība un vadība, stratēģiskā plānošana, projektu vadība, partnerības, izglītība. 

Laika periods   1993-1995 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Projektu koordinators 

Galvenie pienākumi Projektu koordinēšana, organizācijas un projektu finanšu uzskaite. 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Ziemeļu Ministru padomes informācijas birojs, Basteja bulv. 14, Rīga 

Izglītība  
 

Laika periods No 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Starptautiskā biznesa maģistratūras studijas 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1990 – 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bakalaura grāds biznesa vadībā, diploms Nr. 002330. 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Papildus izglītība  
Laika periods 1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums 

Valsts politika un Starptautiskā politika, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Oslo Universitātes vasaras skola, Norvēģija 

Laika periods 1993 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums 
Zviedru valodas kursi, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Zviedru institūts, Zviedrija 

Prasmes  
 

Dzimtā valoda Latviešu 
Valodas, pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

Norvēģu valoda   C1  C1  C1  C1  B2 

Zviedru valoda   C1  C1  C1  B2  B2 

Vācu valoda   B2  B2  B1  B1  B1 
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Sociālās prasmes Partnerību veidošana. Dalība starptautiskos projektos, darba grupās. Konferenču 
moderēšana. Prasme uzstāties auditorijas priekšā. Komunikabls. 

  

Organizatoriskas prasmes Uzņēmuma/organizācijas vadība, projektu vadība, projektu īstenošanas pārraudzība.  
Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs (1997-1999) un valdes (1999-2001) 
loceklis. Vidzemes augstskolas valdes (1995-1996), Satversmes sapulces un Senāta loceklis 
(1996-1998). Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.  

  

Tehniskas prasmes Eksperts un konsultants vairākās jomās, t.sk. valstu starptautiskais mārketings, darījumu 
tūrisms, kongresu industrija, valsts un privātā partnerība, organizāciju attīstība un vadība, 
projektu vadība, konferenču organizēšana, stratēģisko dokumentu izstrāde, projektu vadība. 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office, MS Project, SPSS. 
  

  

Organizatoriskā pieredze 
un dalība starptautiskos 

 projektos 
 

Dalība starptautiskos projektos, semināros, konferencēs, t.sk. par sekojošām tēmām: 
Stratēģiskā plānošana (2007), Komandas veidošana (2007), Valsts zīmolvedība un 
starptautiskais mārketings (2002, 2006), Kongresu industrija un darījumu viesu piesaiste 
(2002, 2003, 2004, 2005), Lēmumu pieņemšana (2001), Līderība (2001), Filantropijas, 
kopienu filantropijas attīstība (1999, 2000), Jaunatnes politika (1998), Kvalitātes 
nodrošināšana augstākajā izglītībā (1997), augstskolu finanšu vadība (1997), augstskolu 
akreditācija (1996), u.c. 

 



Lapa 1 / 3 - Curriculum Vitae 
Puroma Ilva 

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Eiropas Kopiena, 2003    20051110 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

 Uzvārds / Vārds   Ilva Puroma 

Adrese G.Apiņa iela 18-106, Valmiera, Latvija 
Tālrunis 42 28802  37129405542 
E-pasts Ilva.puroma@va.lv 

Pilsonība Latvijas 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2006 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Direktora vietniece izglītības jomā 
 

Galvenie pienākumi Izglītības iestādes ārpusstundu un audzināšanas darba plānošana un vadīšana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Izglītība 
 

Laika periods No 2005 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Vieslektore Vidzemes augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības nodaļā 
 

Galvenie pienākumi Studiju kursu vadīšana 
Darba vietas nosaukums un 

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

Nozare   Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 
 

Laika periods 2005-2006 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Valsts notāre 

Galvenie pienākumi Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu, komersantu, komercķīlu, laulības līgumu 
reģistrācija, izmaiņu reģistrācija uzņēmumu darbības pamatdokumentos  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LR Uzņēmumu reģistra Valmieras reģionālā nodaļa, Rīgas iela 27, Valmiera 

Nozare   Valsts pārvalde 
 

Laika periods No 2002 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Valmieras bāriņtiesas locekle 
 

Galvenie pienākumi  Aizbildnības un aizgādnības lietu risināšana, bērnu personisko un mantisko interešu 
aizstāvība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras bāriņtiesa, Rīgas iela 50, Valmiera, LV 4200, 
Latvija 

Nozare   Pašvaldības darbs 
 

Laika periods 1996-2005 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Galvenie pienākumi Stundu pasniegšana latviešu valodā un literatūrā 
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 

Nozare   Latviešu valodniecība un literatūras zinātne, izglītība 

Laika periods   1993-1996 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

  Latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Galvenie pienākumi  Stundu pasniegšana latviešu valodā un literatūrā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Valmieras 5.vidusskola, Raiņa iela 3, Valmiera 

  

Izglītība  
 

  

Laika periods 2001-2007 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Jurista kvalifikācija. Diploms PD C Nr.1842 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 

Laika periods 1997-1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Maģistra grāds izglītības zinātnēs. Diploms Nr. 006069 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Laika periods 1989-1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Diploms nr. 001241 
 Bakalaura grāds pedagoģijā,  
latviešu valodas un literatūras un audzināšanas darba metodikas kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Papildus izglītība  
Laika periods   09/1996-11/1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

“Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

  Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas 3.2.7.1. „Atbalsts profesionālās   
orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projekts, Profesionālās 
izglītības attīstības aģentūra, Latvija 

Prasmes  
 

  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B2  B2 

Krievu valoda   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

  

Organizatoriskas prasmes   Valmieras rajona latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadīšana 
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Europass 
Curriculum Vitae 

 

 Uzvārds / Vārds   Dr. phil. Jurģis Šķilters 

Adrese Jumaras iela 195 – 1.k. – 10.dz. 
LV-4200 Valmiera 
Latvija 
 

Tālrunis Mobilais tālrunis 371 29276772  

E-pasts Jurgis.skilters@gmail.com 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 1976 

Dzimums Vīr. 

Darba pieredze  

Akadēmiskā darba pieredze Loģika (bakalauri, maģistri, doktori) 
Argumentācijas teorija (bakalauri, maģistri) 
Semantika (bakalauri, maģistri) 
Semantika un tūrisms (maģistri) 
Komunikācijas semantika (bakalauri) 
Ievads filozofijā (bakalauri) 
Semantics of Indefiniteness (maģistri) 
Kognitīvā semantika (maģistri) 
Semantikas teorijas (bakalauri, maģistri) 
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Darba pieredze Assistant Professorships and Consulting / Research activities in Latvia and Europe 2004 - 
Director: Center for Cognitive Sciences and Semantics (Riga, Latvia) 2005 - 
Leading Consultant (Linguistics): GTA e.V. (Germany, Austria) 2005- 
Editor-in-Chief: Baltic International Yearbook of Logic, Language, Computation and Cognition 2001- 

Member of the Program Committee: International Symposium on Logical, Cognitive and 
Paradoxes 2004 - 
Coordinator: Intensive Advanced Programm „Theories of Justice” (Latvia, Finland, United Kingdom) 2004- 

Ph.D.-Stipendiary of German Science Association:  2001.-2003.g. 
Consultant of the Latvian Pavilion at the Expo 2000, Hannover (September 1999, 2000) 
Consultant of L.A.B.A.H. International (Educational Project between Latvia, U.S.A., Barbados, 
Africa, and Honduras) (1999, 2000) 
The consulting editor of the philosophical journal: Kentaurs XXI (March 1999 - ) 
Member of the East and Northeuropean Forum of Philosophy at the Ernst-Moritz-Arndt-
University Greifswald (Nord- und osteuropäisches Forum für Philosophie an der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald) (1997 - 2002) 
Secretary of the Latvian-German Society of Philosophy (September 1997-2001) 
Coordinator of the Project for the Establishment and Popularization of Linguistic Analysis and Analytical Philosophy 
in Latvia (1997-1998 supported by Soros Foundation – Latvia) (March 1997 -) 

Coordinator of the 1st international summer school of 1999 ‘The Philosophy of Sign in the 20th 
Century’ (organized by Latvian-German Society of Philosophy in cooperation with the University 
Greifswald, the University of Latvia and Vidzeme University College) (1997 - 1999) 
Co-Director of the international Conference ‘The Value of Liberty: the Challenge of Isaiah Berlin’ 
(organized by the British Council, the British Embassy, the British Academy, the Stockholm 
School of Economics and the Latvian-German Society of Philosophy) (December 1997 - 
September 1998) 
Chief of the Promotion Campaign of the conference ‘The Value of Liberty: the Challenge of Isaiah 
Berlin’ (December 1997 – September 1998) 

 

Izglītība  
Doktora studijas filozofijā Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Sc. Supervisors – Prof. Dr. Th. 
M. Seebohm, PD Dr. O.K. Wiegand) 2000-2004 
Ph.D. Exam, Defending: January 2004 Ph.D. (Magna Cum Laude) 
Qualification exam (Philosophy): July 2002 
Studies of Library Sciences (Buchwissenschaft), Johannes Gutenberg-Universität Mainz: 2001.-
2002.  
Studies of Eastern European History, Johannes Gutenberg-Universität Mainz: 2001.-2002. 
7. July 2000 DSH Exam at the Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institute of German Philology 

13th ESSLLI, University of Helsinki, Finland: August 2001 
Studies at the Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Germany 1999, 2000 
Studies at the Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany 1998, 1999 
ZMP Exam (Excellent) at the Goethe-Institute, Riga, Latvia 1998 
B.A. (Excellent, Honors), Philosophy, University of Latvia, Riga, Latvia 1998 
Vilem Mathesius Lecture Series 12, Prague, Charles University, Vilem Mathesius Centre for Research and 
Education in Semiotics and Linguistics, Institute for Formal and Applied Linguistics, Faculty of 
Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic 09.03.1998 – 20.03.1998. 

B.A. Studies at the University of Latvia, Philosophy, Riga, Latvia 1994 - 1998 
Valmiera 1st Secondary School, Valmiera, Latvia  1982 - 1994 
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Prasmes

 
 

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas German (fluent), English (fluent), Russian (good) 
 

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

Angļu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

Krievu valoda   labi  labi  labi  labi  labi 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Dalība starptautiskos projektos, projektu vadīšana. 
Studentu zinātnisko darbu vadīšana. 
 

Organizatoriskās prasmes Biedrs šādās organizācijās: 
Gesellschaft für Semantik (GfS) 
European Association for Logic, Language and Information (FoLLI) 
International Cognitive Linguistics Association (ICLA) 
Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen e.V. (GTA) 

Datora lietošanas prasmes MS Windows, Office, Visio Professional, Math Type, Adobe, Micrografx, Dream Viewer and others 
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Publikācijas 
 

Editor - Starp filozofiju un ideju vēsturi (Between philosophy and history of Ideas), Conversation 
between Steven Lukes and Isaiah Berlin, Publishing-house Izglītība, Riga, Latvia 1998 
Džons L. Ostins (John. L. Austin), in: KentaursXXI (1999, 12), 80 – 84 
G. Frēge – Jēga un nozīme; tulkojums, komentāri (G. Frege – Sense and Meaning; Translation, 
Commentary), in: KentaursXXI, (1999, 12), 50 – 57 
Ostina metode diskursā (Austin’s Method in Discourse), in: KentaursXXI (1999, 12), 74 –80 
G. Frēge: ievads (G. Frege: Preface); in: KentaursXXI (1999, 12), 47 – 49 
Valodas un esamības robežas: ieskats problēmas XX gadsimta beigu kontekstā (Boundaries of 
Language and Being – a Glimpse into the Problem under the Context of the End of XX Century); 
in: KentaursXXI (1999, 12), 104 – 115 
1. Starptautiskā vasaras skola: Valodas un zīmes filozofija XX gadsimtā (First International 
Summer School The Philosophy of Sign in the 20th Century, in: Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis (Proceedings of the Latvian Academy of Sciences), ed. by Rozenvalde I., A. - 1999., 53. 
Vol. 4./5./6.(603./604./605.) nr., 188.-190. 
“Muļķīgi un sirsnīgi” (the problem of the ‘Latvian Image’), in: Rīgas Laiks, 4. 99, p. 10 
Rīga 800 (Riga 800), Commentary in the Newspaper Diena, 26. 08. 1999, 8 
Semantikas teoriju attīstība: patiesuma un infomācijas nosacījumi (The development of the 
contemporary theories of semantics: truth conditions and conditions of information processing); 
in: Kentaurs XXI, Nr.24. 2001, 4 – 21. 
Priekšvārds: T. M. Zēboms (Preface : T. M. Seebohm): in: Kentaurs XXI, Nr.24. April 2001, 21-23
Priekšvārds: M. Astro (Preface : M. Astroh), in: Kentaurs XXI, Nr.24. April 2001, 57-59. 
Priekšvārds: M. Merions (Preface: M. Marion), in: Kentaurs XXI, Nr.24. April 2001, 95f. 
V. V. O. Kvaina piemiņai (Obituary: W. v. Quine), in: Kentaurs XXI, Nr.24. April 2001, 154-156 
Pārdomas par loģikas filozofijām (Philosophies of Logic): in H. Demakova (Ed.), Sarunas V, 
Academia Nova, Riga 2004, 219-232. 
Informācijas jēdziens kā „dežūrjēdziens”, kā bezcerīgs jēdziens vai kā „kas cits”. Semantiski 
orientētas pārdomas (The Concept of Information as an "ad hoc" concept, a hopeless concept or 
“something else”. Semantically oriented analysis.), in: Kentaurs XXI, 2004, August, Nr. 34, 9-24.
Priekšvārds: K. Devlins (Preface: K. Devlin), in: Kentaurs XXI, 2004, August, Nr. 34, 25-26. 
Priekšvārds: Dž. Bārvaiss (Preface: O.K. Wiegand), in: Kentaurs XXI, 2004, August, Nr. 34, 58- 
59 
Priekšvārds: Ū. Šneidere (Preface: J. Barwise), in: Kentaurs XXI, 2004, August, Nr. 34, 48.-50. 
 
Unbestimmtheitsphänomene in der menschlichen semantischen Artikulation: Abriss eines 
gestalttheoretisch orientierten Beitrags zur Bedeutungstheorie, Diss., Johannes Gutenberg-
Universität Mainz. Ebda. 2003 [erschienen 2004], 405 (Semantics of Indefiniteness in Human 
Semantic Articulation, Dissertation, University of Mainz) 
 
In Preparation Papers: 
Figure-Ground as a common principle of human semantic articulation. 
Semantics of mirror. A comment to U. Savardi and I. Bianchi  
Tarski: Truth and Meaning 
 

Monograph: 
Figure and Ground Semantics (in German) 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU KURSU APRAKSTI 



 

TŪRISMA UZŅĒMUMA STRATĒĢISKĀ VADĪBA 
 
Studiju kursa autors: Dr.oec. Agita Šļara 
Agita.Slara@va.lv 
 
Studiju kursa veids: A daļa  
 
Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 
 
Studiju kursa līmenis:  maģistrs 
 
Studiju gads, semestris:  pirmais gads, pirmais semestris 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms:  2 kredītpunkti vai 3 ECTS un  12 kontaktstundas (nepilnam laikam) un 22 
kontaktstundas (pilnam laikam) 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija: sniegt zināšanas tūrisma uzņēmumu vadītājiem par straujajām 
izmaiņām tūrismā un palīdzēt attīstīt augsta līmeņa kultūru tūrisma uzņēmumu attīstībā. 
Tūrisma uzņēmumu vadības jautājumi tiek apskatīti sadarbībā ar vietējām, reģionālām un 
nacionālā līmeņa tūrisma institūcijām, kā arī starptautisku uzņēmumu darbību. Iepazīties ar 
dažādām uzņēmuma stratēģiskās vadības stratēģijām, tās izvērtēt un analizēt balstoties uz 
konkrētu uzņēmumu bāzes.  
 
Studiju rezultāti: Pabeidzot kursu studentiem jāprot formulēt vadības stratēģiju un 
teorētiski veikt vadības funkcijas tūrisma un atpūtas nozares uzņēmumos. Jāprot veikt 
tūrisma uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzi, pielietojot dažādas metodes. 
 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): vispārīgas 
priekšzināšanās uzņēmumu stratēģijā 
 
Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  ieskaitīts mājas darbs un sekmīgi nokārtoti  pārbaudes 
darbi 

 
      Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērtējumu veido: eksāmena atzīmes (individuālā pētījuma) 45% 
mājas darbu atzīmes 20% 
vidējās pārbaudes darbu atzīmes 35% . 

 
Studiju kursa saturs: 
 
Tūrisma uzņēmumu veidi. Stratēģiskās vadības loma uzņēmuma attīstībā.  
Tūrisma uzņēmumu iekšējā un ārējā vide, to analīze(STEEP, PESTEL). 
Sabiedrisko organizāciju (nepeļņas) organizāciju vadība. Nišas stratēģija. 
Mikro uzņēmumi tūrismā, mājas biroju vadīšana. Diferenciācijas strateģija. 
Līdzsvarotas vadības karte. Zemo izmaksu stratēģija. 

 
 

 



  

 
Studiju kursa literatūra: 
 
Evans N., Campbell D., Stonehause G. Strategic management for travel and 
Tourism/Butterworth-Heinemann, 2003 
 
Papildu literatūra:  
Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus: stratēģiskā un pārmaiņu vadība. – Rīga: Turība, 2005, 
296 lpp. 
What Tourism Managers need to Know : a practical guide to the development and use of 
indicators of sustainable tourism / WTO. - Madrid : WTO, 1996. - II, 73 p. 
 ISBN 928440150X 
Ogg T un J. How to start a home based travel agency: cruises, resorts, tours. 2001 
http://www.eiropa.lv 
www.em.gov.lv 
www.nozare.lv 
www.liaa.gov.lv 
www.tava.gov.lv 
http://www.scottish-enterprise.com/ 
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/index_en.htm 
http://www.world-tourism.org/index.htm 
http://www.savsbizness.lv 
www.biznesam.lv 
 
 
Vispārējā uzņēmuma stratēģijas literatūra: 
Caune J., Dzedons A.,.Pētersons L, “Stratēģiskā vadīšana”, Kamene 2000, 232 lpp 
Mintzberg H., Quinn B.J. The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases  - 2nd ed. - 
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1991.  
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.) 
Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, (5th ed.), London.: Prentice Hall 
Europe, 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    KULTŪRAS TŪRISMA VADĪBA  
 
Docētājs: Dr. Art. Jānis Kalnačs  
 
Kursa mērķis: padziļināt zināšanas par kultūras mantojuma saglabāšanas  un tūrisma 
(jo īpaši kultūras tūrisma) saistības dažādajiem un pretrunīgajiem aspektiem 
ilgtspējīgas tūrisma attīstības kontekstā; padziļināt zināšanas par kultūras mantojuma 
(gan materiālā kultūras mantojuma, gan  nemateriālā kultūras mantojuma)  
saglabāšanas aktuālajām problēmām  Latvijā, Eiropā, pasaulē un iespējām to izmantot 
tūrismā; attīstīt izpratni par kultūras tūrismu kā specifisku tūrisma formu, ietverot 
kultūras mantojuma vietu novērtēšanu,  kultūras tūrisma produktu, kultūras tūrisma 
tirgu); akcentēt interpretācijas nozīmi kvalitatīva kultūras tūrisma vadīšanā.  
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti  
 
Studiju rezultāti: pēc sekmīga studiju kursa apgūšanas students varēs veidot 
ilgtspējīgus kultūras tūrisma produktus, ievērtējot kultūras mantojuma saglabāšanas 
un aizsardzības aspektus, tajā pat laikā kultūras mantojumu popularizēt iesaistot 
tūrisma apritē. Students pratīs izskaidrot atšķirības starp interpretāciju un stāstījumu. 
 
Kursa tēmas:   
1.Nozīmīgākie Latvijas likumdošanas akti  un starptautiskie dokumenti par kultūras 
mantojuma aizsardzību un kultūras tūrismu. Būtiskāko starptautisko mantojuma 
aizsardzības organizāciju (Pasaules mantojuma komiteja, ICOMOS) darbība. 
2. Kultūras tūrisma definīcijas. Izmaiņas kultūras tūrisma jēdziena izpratnē. 
3. Kultūras tūrisma sociālie, ekonomiskie un politiskie aspekti.  
4. Materiālais un nemateriālais kultūras mantojums. Tā izmantošanas tūrismā 
specifika. 
5. Kultūras tūrisma produkts. 
6. Kultūras tūrisma tirgus, kultūras tūristu tipoloģija. 
7. Kultūras mantojuma novērtēšana un kultūras tūrisma attīstības plānošana. 
8. Kultūras mantojuma interpretācija kā būtiska kvalitatīva kultūras tūrisma vadīšanas 
sastāvdaļa. 
9. Kultūras tūrisma perspektīvas.  
 
Literatūra.  
 
Pamatavoti: 

1.   Makkerčers Bobs, di Krosa Hilarija. Kultūras tūrisms. Tūrisma un kultūras 
pārvaldības partnerība. Neputns, Rīga, 2007. 
2. Cultural Tourism in Europe. Ed. by G.Richards. CAB International. 1997.  
3. Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti par kultūras tūrisma aizsardzību. 

UNESCO Latvijas nacionālā komisija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija. 2000.  

4. Latvijas Republikas “Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību”. 
5. Cultural attractions and European tourism. Edited by G. Richards. Oxon 

: CABI Publishing, 2001.  
6. Kultūrtūrisms Baltijas valstīs. 2003/  http://www.tournet.lv/page.php?id=2582 
7. Richards Greg. New directions for Cultural Tourism? World Overwiew & 

Tourism. Tourism Marketing Trends. 2003 Edition. WTO, Spain. 2004. 



8. Quality Issues in Heritage Visitor Attractions. Ed. by Siobhan Drummond and 
Ian Yeoman. Butterwoth – Heinemann. Oxford, 2001. 

9. http://www.liaa.gov.lv/lat/atbalsta_programmas 
 
 
Papildu avoti. 
 

1. Cultural Tourism. Global and Local Perspectives. Ed.by G.Richards. The 
Haworth Press. 2006.  

2. Cultural Tourism in a Changing World.  Politics. Participation and 
(Re)presentation. Ed. by Melanie K.Smith and Mike Robin.Channel View 
Publications, Clevedon/ 2006. 

3. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 474. “Kultūras 
pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi”. 

4. Industry Best Case Practise in Baltic Sea Region Cultural Heritage Sites. 
Vilnius, 2006. 

5. Kataneo Marko, Trifoni Jasmīna. Mākslas dārgumi. UNESCO pasaules 
mantojums. Zvaigzne ABC. 2005.  

6. Liepiņš Gatis. Latvijas kultūras tūrisma resursu potenciāls. Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas biļetens. Nr. 4.2005. 

7. Souvenirs: The Material Culture of Tourism. Edited by Michael Hitchcock 
and Ken Teague. Ashgate, 2001. 

8. Tourism and Culture. WTO, Spain. 1999.  
9. Tourism at World Heritage Cultural Sites. The Sites Manager’s Book. WTO, 

Madrid. 1993, 1994. 
10. Visitor Management. Case Studies from World Heritage Sites. (Edited by M. 

Shackley). Butterworth-Heinemann. 2000 
11. Stūre Inese. Kultūras dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. 

Rīga, Latvijas Universitāte. 2004.  
12. Urry John. The Tourist Gaze. Sage, London.1990., 2002.  
13. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. Nacionāla valsts. Kultūras 

ministrija, Rīga, 2006. 
14. Visitor Management. Case Studies from World Heritage Sites. Ed. by Myra 

Shackley. Butterwoth – Heinemann. Oxford. 1998, 2000.  
15. www.icomos.org/  
16. www.tournet.lv/  

      17. www.kkf.lv/ 
 
 



 

  
Finanšu un riska vadība 

 
 
Studiju kursa autors: Dr.oec. Sarmīte Rozentāle, sarmite.rozentale@va.lv 
   tālr.4207814,  
   Mg. soc.Inita Sakne . inita.sakne@va.lv 
   tālr.4207228, mob.t. 26182200 
Studiju kursa veids: B daļa   
 
Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika  
 
Studiju kursa līmenis:  maģistra 
 
Studiju gads, semestris: 1. semestris 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti  48/24 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, semināri un praktiskie darbi ) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par mūsdienīgām finanšu 
vadības metodēm un instrumentiem, kas nepieciešami uzņēmuma stratēģiskajā un 
operatīvajā vadībā, plānošanā un kontrolē, kā arī sniegt zināšanas studentiem dažādu veidu 
risku analīzē, risku vadīšanas finansiālos mehānismos, dažādu risku vadīšanas metožu 
ekonomiskās efektivitātes novērtēšanā, risku samazināšanas (novēršanas) pasākumu 
organizācijā. 
Studenti padziļinās izpratni par riskiem, iemācīsies laikus atklāt riska faktorus, iepazīsies ar 
riska novērtēšanas metodēm, lai labāk spētu vadīt risku novēršanu, palielinot drošību un 
efektivitāti, mazinot zaudējumus. 
Mūsdienīga uzņēmuma finanšu vadības sistēma ietver darbību kopumu, kā efektīvāk un 
racionālāk izmantot kapitālu. Lekciju kurss dod iespēju iepazīties ar īstermiņa un 
ilgtermiņa līdzekļu vadības metodēm, investīciju vadību un investīciju novērtēšanas 
metodēm,  finanšu instrumentiem. 
 
Studiju rezultāti: Zināšanas par uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa līdzekļu vadību un prasme 
pielietot finanšu analīzes metodes, prasme pielietot investīciju novērtēšanas metodes, 
pamatzināšanas par atvasinātajiem instrumentiem  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): mikroekonomika, 
vadības grāmatvedība, matemātika 
 
Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: aktīva dalība lekcijās un semināros, patstāvīgais 
darbs un tā prezentācija, sekmīgs eksāmena vērtējums. 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
Gala vērtējumu veido: patstāvīgais darbs un tā prezentācija – 50%, 

pārbaudījums- eksāmens- 50%. 
 
Studiju kursa saturs: 
Riska jēdziens un termini.  
Risku veidi.  
Riska vadīšanas procesa organizācija.  



  

Risku apzināšanas metodes.  
Risku novērtēšanas metodes.  
Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos.  
Riska finansēšana.  
Riska vadīšanas metožu efektivitātes novērtēšana.  
 
Vispārēji finanšu vadības aspekti 
Finanšu analīzes metodes 
Apgrozāmā kapitāla vadība  
Investīciju vadība  
Kapitāla piesaistes veidi 
Kapitāla struktūra un izmaksas 
Atvasinātie instrumenti 
 
 Studiju kursa literatūra: 
     M. Rurāne. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBA, 2005., 381 lpp. 

G.Pettere, I.Voronova. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Banku augstskola, 
2003. 
M.Rurāne. Finansu pārvaldība. Latvijas izglītības fonds. 
M.Rurāne. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Biznesa augstskola 
„Turība”, 2002. 
 

Papildu literatūra:  
• Apsītis Ģ., Aščuks I. u.c. 2003. Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga, Rīgas Fondu birža 
• Jaunzems A., Vasermanis E. 2001. Riska analīze. Rīga LU 
• Zvie Bodie, Robert C. Merton 2003. Finance. New Jersey, Prentice Hall 
• Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. LLU un RTU Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju fakultāte, monogrāfija, Jelgava, 2005. 
• Riska vadības rokasgrāmata, Dienas bizness, Rīga,  2005 

 
J. Mun Applied Risk Analysis : Moving Beyond Uncertainty in Business.  
John Wiley & Sons, 2003 
 
T. R. Peltier Information Security Risk Analysis., Auerbach Pub. 2001 
 
J. Lam Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls John  
Wiley & Sons, 2003 
N.Evans, D. Campbell, G.Stonehouse. Strategic Management for Travel and Tourism, 
2003. 
J Matthew., P. Hassett  
<http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-
author=Hassett%2C%20Matthew%20J.%2C%20Phd/002-0730817-5197612>,  
D.P. Stewart  
<http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-
author=Stewart%2C%20Donald%2C%20Phd/002-0730817-5197612>,  
D. A. Stewart  
<http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-
author=Stewart%2C%20Donald%20A./002-0730817-5197612>*  
*Probability for Risk Management., Actex Pubns Inc 1999 
 



   

Starptautisko projektu vadība 
 
 
Studiju kursa autors: Dr.oec, Maira Leščevica, maira.lescevica@va.lv 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 
 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1. semestris PL studijās, 2. semestris NL studijās 
 
Studiju valoda: latviešu, angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2KP kredītpunkti  
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  
Starptautisko projektu vadības kurss dod ieskatu projektu veidošanās procesā, projektu valodā, 
projektu plānošanā, realizācijā, kontrolē un monitoringā 
 
Studiju rezultāti: 
Pēc kursa apgūšanas studenti: 
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus 
– Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt sistemātisku un 

kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to pielietojumu praksē 
– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar kursa galvenajiem 

tematiem 
Pratīs izteikt un sakārtot savas domas arī projekta veidā. 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Lai apgūtu minēto kursu, iepriekš nepieciešams apgūt šādus kursus: Uzņēmējdarbības pamati, 
Biznesa plāns, Mārketings 
Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
Apgūts lekciju materiāls un savlaicīgi iesniegts mājas darbs/eksāmena darbs 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērtējumu veido: 
Mājas darbs/ eksāmena darbs, demonstrētās zināšanas atbildot uz papildus jautājumiem par lekciju 
materiāliem 
Studiju kursa saturs: 
Projektu vadība 
– Kas ir projekts. Vēsturiskā izcelsme. Projekts un bizness. Veiksmīga projekta 

priekšnosacījumi  
– Projekta plānošana. Projekta vide. Projekta attīstības stadijas. Projekti ES 
– Projekta vadība un projekta vadītājs. Vadīšanas koncepcija. Projekta vadīšanas lomas. 

Projekta vadīšanas funkcijas. Starptautiskie vai vietējas nozīmes projekti, to vadības 
būtiskākās atšķirības un īpatnības 

– Projektu organizācija. Organizācija un kultūra. Piemērota projekta izvēle un attīstība 
– Institucionālais ietvars. Vadlīnijas. Projekta uzraudzība. Projekta komanda. Riska 

vadīšana 



  

 
Studiju kursa literatūra: 
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge/ ed. by W.Duncan. - [New 

York]: Project Management Inst., 1996. - VIII, 154 p.: ill., tab. 
2. Brassard Michael. The Memory Jogger II: a pocket guide of tools for continuous 

improvement & effective planning/ Michael Brassard, Diane Ritter. - 1st Ed. - New 
Hampshire: GOAL/QPC, 1994. - VII, 164 p. 

3. Ceļvedis ESF projektu pieteicējiem: 2004.-2006.gadu programmēšanas periodam. - 
Rīga: Eiropas Sociālais fonds, 2003. - 23 lpp. 

4. Grīns Čads T. Kā sastādīt veiksmīgu finansējuma pieprasījumu: Soli pa solim: Ar 
praktiskiem uzdevumiem un piemēriem Baltijas nevalstiskajām organizācijām/ Čads T. 
Grīns, Ivete Kastro-Grīna. - Rīga: NGO Centrs-Rīga, 1997. - 61 lpp. 

5. Грин Чад Т. Как составить успешный проект: с практическими упражнениями и 
трафаретами заявок на финансирование в западные фонды/ Чад Т.Грин, Ивет 
Кастро-Грин. - Rīga: NGO Centrs, 1997. - 75 c. - (Шаг за шагом). 

6. Kalniņa Ruta. Projektu vadīšana no idejas līdz realizēšanai/ Ruta Kalniņa. - Rīga: 
Latvijas Pašvaldību mācību centrs, 1999. - 66 lpp.: il. - Izmantotā lit.: 66.lpp. 

7. Lūiss Džeimss P. Projektu vadīšanas pamati/ Džeimss P. Lūiss; tulk. K. Caunīte; 
Amerikas Vadības asociācija. - Rīga: PUSE PLUS, [b.g.]. - 111 lpp. 

8. Rokasgrāmata projektu pieteikumu sagatavošanā: pašvaldību un publiskās pārvaldes 
projektiem/ red. Dace Damkevica; Latvijas Pašvaldību savienība. - [Rīga]: Latvijas 
Pašvaldību savienība, 2001. - 22 lpp. 

9. Litke Hanss D. Projektu vadība/ Hanss D.Litke, Ilonka Kunova; tulk. Ineta Dubava. - 
Rīga: Balta eko, 2003. - 126 lpp. - (Rokasgrāmata). 

10. Reiters Vilfrīds. Kailā patiesība par projektu menedžmentu/ Vilfrīds Reiters; no vācu 
val. tulk. Ēva Fukse. - [Rīga]: Vaidelote, 2004. - 197 lpp. 

 
 
Papildu literatūra:  
11. Baker Sunny. Project Management/ Sunny Baker, Kim Baker. - New York: Alpha 

Books, 1998. - XXIV, 328 p.: il., pict. - (Complete Idiot's Guide). - Index: p.319.-328. 
12. Friend John. Managing Development Projects and Programmes: Fresh Perspectives 

Towards an Action Research Agenda: Working Paper No.21, 1998/ J.Friend. - 
Humberside: Univ. of Lincolnshire, 1998. - 28 p.: ill., pic. - (Lincoln School of 
Management). 

13. Lientz Bennet P. Project Management for the 21st Century/ Bennet P.Lientz, Kathryn 
P.Rea. - 3rd ed. - San Diego: Academic Press, 2001. - XVIII, 395 p.: ill., fig. - Index: 
p.391.-395. - Websites: p.389. 

14. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK Guide).- 2000 
edition. - Newtown Squaire: Project Management Inst., 2001. - X, 216 p.: ill., tab. 

15. Kerzner Harold. Project Management: a system approach to planning, scheduling, and 
controlling/ Harold Kerzner.- 8th ed. - New Jersey: John Wiley & Sons, 2002. - XX, 891 
p. - Author Index: p.875.-876. - Subject Index: p.877.-891. 

16. Gray Clifford F. Project Management: the managerial process/ Clifford F.Gray, Erik 
W.Larson.- 2nd. ed. - Boston: McGraw-Hill, 2003. - XVIII, 573, I-14 p.: il. - Glossary: 
p.567.-572. - Acronyms: p.573. - Index: p.I-1.-I-14. - CD-ROM. 

17. Young Trevor L. The Handbook of Project Management: a practical guide to effective 
policies and procedures/ Trevor L.Young. - 2nd ed. - London: Kogan Page, 2003. - VIII, 
295 p.: ill. - Index: p.291.-295. - with CD. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

Kvalitātes vadības sistēmas 
 
Studiju kursa autors: Inita Sakne, inita.sakne@va.lv 
 
Studiju kursa veids: A daļa  
 
Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika,  
 
Studiju kursa līmenis:  maģistrs 
 
Studiju gads, semestris:  pirmais gads, pirmais semestris 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms:  2 kredītpunkti un  12 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  
Kvalitātes vadību sistēmu kursā studenti iepazīsies ar kvalitātes vadības sistēmas 
ieviešanu, ar kvalitātes vadības principiem un to saistību ar procesu dokumentēšanu, 
kvalitātes politiku, neatbilstību vadību. Īpaša vērība tiks pievērsta informācijai par 
starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām un  to skaidrojumam, lai studenti 
varētu šīs prasības pielietot sava uzņēmuma  KVS ieviešanā vai pilnveidošanā. 
Kurss sniedz zināšanas  studentiem par kvalitātes vadības sistēmas būtību, izveidi un 
ieviešanu, kā arī par  ISO 9000 sērijas standartiem. 
 
Studiju rezultāti: Studentos tiks veidota izpratne par to, kāda nozīme ir kvalitātes 
vadības sistēmas izveidei uzņēmumā, par nepārtrauktas pilnveidošanās nozīmi, 
sertifikācijas procesu. 
Pēc kursa apguves studentam iegūtās zināšanas jāpielieto, apgūstot citus kursus par 
uzņēmuma vadību. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): nav nepieciešamas 
 
Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  referāts un prezentācija, eksāmens 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērtējumu veido: referāts un prezentācija, eksāmens 
 
Studiju kursa saturs: 

Kvalitātes jēdziens, definīcija 
 Kvalitātes vadības principi 
 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 

Procesu identificēšana, to apraksts, mijiedarbība, dokumentēšana 
ISO 9000 sērijas standarti, ISO 9001:2000 standarta prasības 
Produkta realizēšanas procesi, to vadība 
Neatbilstību vadība- veidi, metodes, analīze 
Ar klientu saistītie procesi, klientu apmierinātība 
Projektēšanas process 
Sagādes process 
Dokumentu vadība, protokolu vadība 
Darbinieku apmācība 



  

Datu analīze, korektīvās un preventīvās  darbības 
Nepārtraukta pilnveidošanās 
Vadības pārskats 
Sertifikācijas process 
Biznesa izcilības modeļi 

 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Kvalitātes vadības sistēma. 1.daļa – KVS pamati, apgāds „Biznesa partneri”, 2002. 
ISO 9001: 2000 prasību skaidrojums. – KVS 2.daļa , apgāds „Biznesa partneri”, 2003. 
J.Pildavs, I.Ruperte . Kvalitātes vadīšana. Rīga, 1999 
 
 
Papildu literatūra:  
Žurnāls „Kvalitāte”, 1999.- 2005. 
http://www.lka.lv  
http://www.lvs.lv 
 
Beckford, John . „Quality”, London and New York, 2002. 
http://www.quality1stop.com 
 
J..M. Juran  
<http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-
author=Juran%2C%20Joseph%20M./002-0730817-5197612>,  
A. B. Godfrey  
<http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-
author=Godfrey%2C%20A.%20Blanton/002-0730817-5197612>  
Total Quality Management. McGraw-Hill 2001 
 
D.L. Goetsch, S. Davis Quality Management: Introduction to Total Quality  
Management for Production, Processing, and Services. Prentice Hall, 2002 
 
http://www.world-tourism.org/quality/E/main.htm 
www.emeraldinsight.com/pijpsm.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Starpkultūru komunikācija tūrismā 
 
 
Studiju kursa autors: Dr. hist Vija Daukšte vija.daukste@va.lv 
 
Studiju kursa veids:  B daļa  
 
Studiju kursa forma: Pilna laika studijas  
 
Studiju kursa līmenis: maģistra studiju programma 
 
Studiju gads, semestris: 1. studiju gads, 2. semestris 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 12 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, individuālā pētījuma prezentācijas, grupu darbs un grupu darba 
prezentācijas, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursa ietvaros tiek veidota izpratne par dažādu kultūru 
fenomenu vēsturisko formēšanos un attīstību, to mijiedarbību un izpausmēm modernā 
informācijas sabiedrībā, par starpkultūru saskarsmes formām mūsdienu sabiedrībā 
globalizācijas kontekstā. Studiju kursa ietvaros tiek analizētas jēdzien kultūra 
interpretācijas, salīdzinātas vēsturiski veidojušos kultūras fenomenu pamatā esošās vērtību 
sistēmas, gēogrāfisā, lingvistiskā, etnologiskā vide kā kultūru fenomenu formējoši faktori, 
dažādu kultūru saskarsmes vēsturiskā pieredze un tās daudzveidīgās izpausmes formas 
mūsdienu pasaulē.  
 
Studiju rezultāti: Studiju kurss veido teorētisko un praktisko zināšanu bāzi profesionālai 
darbībai tūrisma stratēģiskās plānošanas un vadības jomā uzņemošajā un izejošā tūrismā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): īpašu prasību nav 
 
Vērtējums  
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: Lekciju apmeklējums (20% vērtējum). Patstāvīgi jāveic individuāls 
pētījums un jāprezentē semināra nodarbību laikā (60%vērtējuma), jāveic pētījums darba grupā (20% 
vērtējuma).   
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērtējumu veido: Lekciju apmeklējums, individuālais darbs, grupu darbs. Eksāmena darbs 
tiek noteikt rakstveidā, atkarībā no studenta līdzdalības lekcijās un prezentācijās, kā arī pēc individuālā un 
grupu darba kvalitatīvā vērtējuma. Ja students semestra gaitā kādā no veicamajiem uzdevumiem saņēmis 
vērtejumu zemāku par viduvēji (5) un nav piedalījies pusē no kontaktstundu darba, eksāmens tiek noteikts kā 
obligāta pārbaudes forma. 
 
Studiju kursa saturs:  

• Kursa Starpkultūru komunikācija tūrismā priekšmets un saturs. 
• Jēdziena kultūra interpretācija literatūrā un tā specifiskais definējums studiju kursa  

Starpkultūru komunikācia tūrismā ietvaros. 
• Kultūras dimensijas 
• Eiropas kultūrvēsturiskās telpas veidošanās pieredze un raksturojums 
• Eiropas ģeogrāfiskās telpas raksturojums 
• Eiropas valstis un tautas kā starpkultūru komunikācijas dalībnieki tūrisma kontekstā 
• Individuālisms un kolektīvisms dažādās kultūrās  



  

• Savējā un svešā jēdziens dažādās kultūrās 
• Nacionālā identitāte – jēdziena ietilpība, vēsturiskā dimensija un mūsdienu izpratne un 

komunikāciju pieredze 
• Vīrišķais un sievišķais dažādu kultūru vērtību sistēmā. 
• Hierarhija un sociālā nošķirtība kā kultūru raksturojošs fenomens un tā modulācijas 

mūsdienu sabiedrībā. 
• Partikulārisms un universālisms kā mentāla kategorija 
• Laika un telpas dimensiju savdabība dažādu kultūru vērtību sistēmās. 
• Neverbālā komunikācija kā kultūras fenomens. 
• Dabas vide un urbānā vide dažādu kulktūru vērtību sistēmās. 

 
Studiju kursa literatūra: 

1. William B. Gudykunst, Bella Modey. Handbook of international and intercultural 
kommunikation. Thousand Oaks. London NewDelh: 2001 

2. Alexander Thomas, Eva Ulrike, Szlvia Scholl-Mac(Hg.). Handbuch interkulturelle 
kommunikation und Kooperation. Goettingen: 2003. 

3. Jandt, Fred Edmund. Intercultural communication. Berlin/Oxford: 2000. 
4. Priedītis Arturs. Ievads kulturuloģijā: kultūras teorija un kultūras vēsture. 

Daugavpils: A.K.A.: 2003. 
5. Dīns Fosters. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: 2005. 

Papildu literatūra:  
1. Lielā simbolu enciklopēdija. Rīga, Jumava: 2002. 
2. Arutjunov, Sergej Aleksandrovič. Narodi i kuļturi. Razviķije i vzaimoģeistvije. 

Moskva: 1989. 
3. Probļemi izučeņija tradiciij v kuļture narodov mira. Moskva: 1990. 
4. Umberto Eko. Otsutstvujuščaja struktura. Veģeņije v semiologiju. Moskva: 1998 
5. Osvaļd Spengler. Zakat evropi. Moskva: 2002. 
6. Scoll, Roland. Intercultural communication: a discourse approach/Ron Scholl and 

uzanne Wong Scholl. Malden(Massachusetts); Oxford(UK): 2001. 
7. Dahl Stephan. Interculturall skills for buisness. ECE, london: 2002. 
8. Samovr, lary A, Richard e. Poter. Interculturall communication. Belmont:1991. 
9. Mall, Ram Adhar. Philosophie im Vergleich der Kulturen: interkulturelle 

Philosophie – eine neue orientierung. Darmstadt: 1996. 
 
 
 
 



TŪRISMA MĀRKETINGA VADĪBA 
 
 
Studiju kursa autors: Andris Klepers 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: nepilna laika 
 
Studiju kursa līmenis: maģistratūra 
 
Studiju gads, semestris: 1 kurss 2.semestris (pavasarī) un 1.kurss 1.semestris (rudenī) 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 12 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, grupas darbs un individuālais mājas darbs 
 
Studiju kursa anotācija: Kurss ir par tūrisma mārketinga stratēģijas veidošanu un 
kopējo mārketinga koncepciju. 
 
Studiju rezultāti: Iegūtās zināšanas un prasmes studenti varēs pielietot praktiski, 
darbojoties tūrisma nozares mārketinga vadīšanā un beidzot kursu viņi prot patstāvīgi 
uzrakstīt mārketinga stratēģiju. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): vispārīgā mārketinga 
teorija, tūrisma produkts, tūrisma mārketinga pamatprincipi, klientu psiholoģija, mārketinga izpētes 
metodes 
 
Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: jābūt pozitīvi novērtētiem individuālajiem un 
grupas darbiem, kā arī eksāmenam. 
 

Gala pārbaudījuma veids: 3-daļīgs eksāmens rakstiskā veidā 
  

Gala vērtējumu veido: individuālo un grupas darba atzīmes  – 60% + 
eksāmens – 40%  

 
 
Studiju kursa saturs: 
 
kurss aptver sekojošas tēmas: tūrisma mārketinga stratēģijas veidošana un nozares 
specifika, zīmolveidošana un pozicionēšana no stratēģijas viedokļa. Mārketinga koncepcija 
un kopsakarības ar uzņēmuma vadību. Teorija tiek balstīta uz praktiskiem piemēriem 
Latvijā tūrisma nozarē, kā arī spilgtākajiem pasaules prakses piemēriem.  
 
Studiju kursa literatūra: 
 

Kotler P., Bowen J., Makens J. 1996. Marketing for Hospitality & Tourism. Upper 
Saddle River, Prentice - Hall, 693 p. 

 
Papildu literatūra:  
 



  

 
Jefferson A., L.Lickorisch. 1988. Marketing Tourism: a practical guide. Longman group, 
Harlow, essex 
 
Holovejs Dž. Kr. 1999. Tūrisma bizness. Jāņa Rozes apgāds 
 
Olinss V. 2005. Par zīmolu. Neptuns. 
 
Roth P., A.Schrand .2003. Touristik-marketing. 4.Auflage. Verlag Franz Vahlen GmbH 

 
Ritchie & C.R. Goeldner 1994.Travel, Tourism and Hospitality Research A handbook for 
managers and researchers. John Wiley & Sons 
 
Stephen L, J.Smith. 1995. Tourism Analysis. Second Edition. Bookcraft Ltd 
 

 
 



   

  
ZINĀŠANU EKONOMIKA UN ZINĀŠANU PĀRVALDĪBA 

 
 
Studiju kursa autors: Juris Jerums, MBA 
 
Studiju kursa veids: A  
 
Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 
 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1. semestris PL, 2. semestris NL 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas PL un 10 kontaktstundas NL 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi, noslēguma 
darbs/projekts. 
 
Studiju kursa anotācija:  
Zināšanas ir kļuvušas par galveno resursu jebkura biznesa un organizācijas attīstībā. 
Gandrīz katra organizācija to saprot un apzinās, taču tikai dažas spēj pilnvērtīgi izmantot šo 
resursu. 
Šī kursa mērķis ir sniegt vadītājiem un profesionāļiem jaunu- zināšanu pārvaldības 
perspektīvu uz organizācijām un uzņēmumiem. 
Kursa ietvaros tiks aplūkoti būtiskākie zināšanu pārvaldības modeļi, zināšanu radīšana, 
dalīšanās, nodošana, kodēšana un citi procesi, kā arī praktiskās zināšanu pārvaldības 
metodes. 
 
 
Studiju rezultāti: Studiju rezultātā studentiem ir jāspēj analizēt organizācijas attīstība un darbība 
no zināšanu pārvaldības viedokļa, jāpārzina un jāspēj izmantot dažādi zināšanu pārvaldības modeļi. 
Jāpārzina praktiskās zināšanu pārvaldības metodes un to pielietojums organizācijās. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): vēlami pamatlīmeņa 
kursi vadībzinībās. 
 
Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: pārbaudes darbu izpilde, noslēguma darba/projekta sagatavošana 
un prezentēšana, aktīva dalība lekcijās 

 
Gala pārbaudījuma veids: noslēguma darba/projekta sagatavošana/ eksāmens 

  
Gala vērtējumu veido: Pārbaudes darbi kursa laikā: 30%; noslēguma darbs/ projekts: 60%; 
aktivitāte kursa laikā (diskusijās): 10%. 

 
Studiju kursa saturs: 
1.Zināšanu ekonomika, inovācijas un R&D, klasteri, zinātnes un tehnoloģiskie parki, 
biznesa inkubatori, Latvijas situācija. 
2.Pārbaudes darbs par iepriekšējās lekcijas tēmām (~20min) 
Zināšanu pārvaldība, zināšanu pārvaldības izcelšanās, saiknes ar citām sfērām. Zināšanu 
pārvaldības pieejas un modeļi 
3. Ar zināšanām saistītie procesi, tos ietekmējošie faktori.  
Zināšanu pārvaldība un IT 



  

4. Zināšanu pārvaldības tīkla modelis. 
5. Communities of practice, radošums, mācīšanās, organizāciju mācīšanās. 
6. Zināšanu pārvaldības instrumenti un metodes 
7. Intelektuālais kapitāls, autortiesības. 
 
 
Studiju kursa literatūra: 

Nonaka, Ikujiro and Takeuchi, Hirotaka, The Knowledge Creating Company 
(New York, NY:Oxford University Press, 1995). 

Davenport, T.H., Prusak, L., Working Knowledge : how organizations manage 
what they know. Boston : Harward Business School Press, 2000 

Knowledge Management in Hospitality and Tourism / ed.by Richarda 
B.Bouncken, Sungsoo Pyo. New York : The Haworth Hospitality Press, 2002 
 
 
Papildu literatūra:  
 

Geus, A. Dzīvīgais uzņēmums : Uzņēmuma veidošanās, attīstība un 
ilglaicīgums / Arie de Geus. Rīga : Fontes R&I 
 

Khalifa, M., Liu, V. (2003). Determinants of Successful Knowledge 
Management Programs. Electronic Journal on Knowledge Management [on-line], 
Vol.1 Issue 2, 103-112, Available:  http://www.ejkm.com/volume-1/volume1-issue-
2/issue2-art10-khalifa.pdf  

Nonaka, I., Konno, N. (1998). The Concept of “Ba”: Building A Foundation 
For Knowledge Creation. California Management Review, Vol. 40, No.3, 40-54 

Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. 
Harvard Business Review, November – December, 77-90 

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard 
Business Review, March-April, 73-91 

Porter, M.E. (2000). Location, Competition, and Economic Development: 
Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly, Vol. 14 No. 
1, February 2000, 15-34 

Prusak, L. (2001). Where Did Knowledge Management Come From? IBM 
Systems Journal, Vol. 40, No.4. 

Thomas, J.C. (2001). Story-Based Mechanisms of Tacit Knowledge Transfer. 
ECSCW 2001, Seventh European Conference on Computer Supported Cooperative 
Work, 18- 20 Sept 2001, Bonn, Germany 

Wenger, E., Snyder, W.M. (2000). Communities of Practice: The 
Organizational Frontier. Harvard Business Review, January-February, 139 – 145 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



TŪRISMA PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA 
 
Studiju kursa autors: asoc. profesore Dr. Sarma Cakula 
 
Studiju kursa veids: A 
 
Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika, tālmācība 
 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads. 2.semestris PL, 1. gads 2. semestris NL 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 3 kredītpunkti un 36 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: 14 nod. lekcijas, 18 nod. semināri un praktiskie darbi, 4 nod. pārbaudes 
darbi 
 
Studiju kursa anotācija: Iepazīstināt studentus ar kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma 
pielietojumu, statistikas jēdzieniem un uzskaites nozīmīgumu dažādos pētījumos un īpaši tūrismā, 
palīdzēt apgūt studentiem izmantot datu analīzes metodes tūrisma pētījumos 
 
Studiju rezultāti: Pēc kursa apguves students pratīs veikt un novērtēt kvalitatīvu un kvantitatīvu 
pētījumu, pratīs apzināt tūrisma pētījuma aspektus un perspektīvas, zinātņu nozares un 
apakšnozares tūrisma pētījumos, orientēties dažādās pētījumu metodēs un to pielietojumā, pratīs 
veikt datu statistisko analīzi ar datorprogrammas SPSS palīdzību. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Pētījumu metodoloģijas pamati. 
 
Vērtējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams 

atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. 
3. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērtējumu veido: 
1. Kontroldarbs 15% 
2. Ieskaite 15% 
3. Praktiskie darbi 10% 
4. Eksāmens 30% 
5. Pētījums 30% 

 
Studiju kursa saturs: 
1. Zinātņu nozares, klasifikācija. Kvalitatīvs, kvantitatīvs pētījums atbilstoši zinātņu 
nozarēm 
2. Tūrisma pētījuma aspekti un perspektīvas. Tūrisma dati, to ieguve, parametru 
klasifikācija 
3. Anketu veidošana un analīze atbilstoši pētījuma veidam un struktūrai 
4. Tūrisma datu analīzes statistiskās metodes: metožu klasifikācija daudzparametru 
gadījumā. 



5. Statistiskie testi vidējam aritmētiskam, sadalījumam, neatkarībai. Statistikas jēdzieni, 
pamatelementi, to nozīme pētījumos. Mērīšanas metodes 
6. Attīstība un psihografika, ģeogrāfiskais aspekts. Indeksi, to analīze. 
7. Turisma tirgus klasifikācija. Korelācija. Lineārā regresija. 
8. Tūrisma virzienu plānošana, balstoties uz statistiskajām metodēm, tirgus tendences. 
Tūrisma plānošanas modeļi 
9. Statisko datu apstrādes programma SPSS. 
 
Studiju kursa literatūra: 
1. Adele Ladkin, Edith Szivas, Michael Riley. Tourism Employment: Analysis and 

Planning (Aspects of Tourism, 6). Channel View Books.2002, p200 
2. Berenson Mark L., Levine David M. Basic Business Statistics. Concepts and 

Applications. Prentice Hall, New Jersey. 1999, 1058,  http://cw.prenhall.com/berenson/  
3. by Derek Hall, Lesley Roberts, Morag Mitchell. New Directions in Rural Tourism 

(New Directions in Tourism Analysis). Ashgate Publishing Company;2004, p 256 
4. Yvette Reisinger , Lindsay Turner. Cross-Cultural Behaviour in Tourism: concepts and 

analysis. Butterworth-Heinemann.2003, p337 
 
Papildu literatūra:  
1. Neil A.Weiss (1996) Elementary Statistics. USA, Addison-Wesley Company. 
2. Neuendorf Kimberly A. Thousand Oaks . (2002) The Content Analysis guidebook : 

Sage Publication p 301 
3.  Perry R.Hinton (1996) Statistics Explained. USA, Routledge. 
4.  Punch Keith F. (1999) Introduction to Social Research. SAGE Publications 
5. Scott A.Miller. Developmental Research Methods. New Jersay, Prentice-Hall, 1998, 

pp 10 – 50, p 87-126, p142 
6. Travel, Tourism and Hospitality Research. Ed. by J. R. Brent Ritchie, Charles R. 

Goeldner, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1994, p 516  
 



CILVĒKRESURSU VADĪBA UN ANALĪZE 
 
 
Studiju kursa autori: Mg. sc.soc. Inese Ebele (inese.ebele@va.lv, 29466525, konsultācijas 
trešdienās no p.13.15-14.15 un no 17.30-18.00) un M.paed. Ilva Puroma 
(ilva.puroma@va.lv, 29405542) 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: pilna laika 
 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.studiju gads, 1.semestris 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 3 kredītpunkti un 36 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kurss palīdz izveidot maģistrantos sistematizētu tiesisku 
izpratni par vadības un personāla vadības jautājumiem, sniedz mūsdienu prasībām atbilstošas 
teorētiskās un praktiskās zināšanas personālvadības jautājumos, veido prasmes, iemaņas un 
attieksmes, kas palīdz veidot personālpolitiku uzņēmumā, kā arī veicina pielietot praksē darba 
tiesiskās attiecības reglamentējošās vispārējās un speciālās tiesību normas un sekmē tiesiski 
pamatotu attiecību veidošanu starp darbinieku un darba devēju. Maģistranti iepazīstas ar 
darba tiesisko attiecību problemātiku, un viņos tiek veidota izpratne par to, kādā veidā un 
kādā situācijā praktiski piemērojamas darba tiesību normas.  
 Studentam tiek dotas iespējas gūt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas 
komandas veidošanā, cilvēkresursu vadīšanas procesa organizēšanā, problēmu risināšanā un 
lēmumu pieņemšanā. 
 
Studiju rezultāti: Pēc kursa apguves iegūtās zināšanas ļauj orientēties vadības un personāla 
vadības darba tiesisko attiecību jomā, veidot un vadīt darbinieku komandu.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Tiesību pamati 
vai Ievads tiesību teorijā, Cilvēkresursu vadība (bakalaura līmenis) 
 
Vērtējums: 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: ieskaite grupu darbā un kāzusu risināšanas 
nodarbībā, mājas darbu sagatavošana, visos praktiskajos darbos saņemts pozitīvs vērtējums 
(vismaz 4 balles), sekmīgi nokārtots eksāmens (vismaz 4 balles). 
 

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  

Gala vērtējumu veido: mājas darbu vērtējums (25%), praktisko darbu vērtējums(25%) un 
eksāmena vērtējums (50%). 

 
 
 
 
 
 



Studiju kursa saturs: 
   

Nodarbības tēma 
Personāla atlases tiesiskie aspekti. Darba līguma sagatavošana (darba sludinājums, 
intervija, nepieciešamie dokumenti). I.Puroma 
Cilvēkresursu vadības process: plānošana, atlase, novērtēšana, motivēšana un 
attīstība. Komandas veidošana. I.Ebele 
Cilvēkresursu vadības process: plānošana, atlase, novērtēšana, motivēšana un 
attīstība. Komandas veidošana. I.Ebele 
Darba līguma noslēgšana (atšķirīgas attieksmes aizliegums, nodarbināšanas 
aizliegums un ierobežojumi, pārbaude, darba līguma spēkā neesamība). I.Puroma 
Darba līgums, uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums - salīdzinošais apskats. 
Darba laiks un atpūtas laiks (pārtraukumi, diennakts un nedēļas atpūta, svētku 
dienas, atvaļinājums, darba laika organizācija). I.Puroma 
Prezentācijas. I.Ebele 
Komunikācija organizācijā. I.Ebele 
Darba samaksa. Darba koplīgums uzņēmumā. I.Puroma 
Juridisku kāzusu risināšana. I.Puroma 
Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana I.Ebele 
Darba tiesisko attiecību izbeigšanās (pušu vienošanās; uzteikums; kolektīvā 
atlaišana; atlaišanas pabalsts). I.Puroma 
Eksāmens  
 
Studiju kursa literatūra: 
 

1. Armstrong M. 1997. A Handbook of personnel management practice. London, Kogan Page, 
959 pp. 

2. Darba likums un komentāri. – Rīga, Mans Īpašums, 2002 
3. Darba likums un komentāri. – Rīga, Mans Īpašums, 2002 
4. Dindune R. Darba likuma komentāri // Dienas bizness, 2000 
5. Dindune R. Darba likuma komentāri // Dienas bizness, 2000 
6. Dubure V. Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. - Rīga, LU, 1998 
7. Dubure V. Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. - Rīga, LU, 1998 
8. Ešenvalde I. 2004. Personāla praktiskā vadība. Rīga, Merkūrijs LAT, 308 lpp.   
9. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 1.grāmata (A un B daļa). R., 2002 
10. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 1.grāmata (A un B daļa). R., 2002 
11. Helers R.2004. Vadībzinības rokasgrāmata. Rīga, Zvaigzne ABC, 256 lpp. 
12. Maund L.2001. Introduction to Human Resource Management: Theory and Practice. Palgrave 

Macmillan, 608 p. 
 
Normatīvie akti: 
 

1. Civillikums. - Rīga, TIC, 1998 
2. LR Darba likums: Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005.gada 2.novembrim// LV, 

06.07.2001, Nr.105 
3. LR Darba strīdu likums//LV, 16.10.2002, Nr.149 
4. LR Darba aizsardzības likums: Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2004.gada 28.decembrim 

// LV, 06.07.2001, Nr.105 
5. Latvijas Republikas Satversme// LR Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, Nr.6 

 
Papildu literatūra:  
 

1. Eberharts G.F. 2003. Konflikti darbā : atpazīt, risināt, novērst. Rīga, BALTA eko, 121 lpp.  



2. Geiselharts R.R., Hofmane-Burkarta K. 2003. Stresa menedžments: labākie atslābināšanās 
paņēmieni. Rīga, BALTA eko, 125 lpp.  

3. Juridisko terminu vārdnīca. R., Nordik, 1998 
4. Kalniņš E. Darba līguma rakstveida forma un tās neievērošanas tiesiskās sekas// LV, 1999, 

Nr.62/63, 73/74 
5. Kalniņš E. Par jaunā Darba likuma spēkā stāšanos// LV, 2002.07.02 
6. Katlaps A. Par dažām jaunā Darba likuma normām// LV, 2002, Nr.83 
7. Kehre M. 2004. Personālmenedžments uzņēmumā. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 230 lpp.  
8. Krīgers V. 2003. Komandas vadība. Rīga, BALTA eko, 127 lpp.  
9. Kromāne A. Par jaunumiem, ko nesīs Darba likums// LV, 2002.05.21 
10. Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās 2003.-2004.gads. 

Rīga,Tiesu nama aģentūra, 2004 
11. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. K.Torgāna visp.red. - Rīga., 

Mans īpašums, 2000 
12. Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana. R.: LU, 2000 
13. Mucinieks P. Sociālā likumdošana. 1., 2.daļa. R., 1934-1935 
14. Neimanis J. Darba līguma slēgšana – darba devēja pienākums// Bilance, 2002, Nr.10 
15. Neimanis J. Darba likums būtiski mainīs darba tiesiskās attiecības// Bilance, 2002, Nr.9 
16. Pikeringa P. 2002. Personāla vadība : kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo 

rezultātu. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 125 lpp.  
17. Pļaviņš J. Kā interpretēt Darba likuma 98.pantu// LV, 2002.09.10 
18. Praude V., Beļčikovs J. 2001.Menedžments.Rīga, Vaidelote, 508.lpp. 
19. Skuja V. Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. R.: Ekonomisko reformu institūts, 1997 
20. Šota B. 2002. Sarunas: drošas, radošas un veiksmīgas. Rīga, BALTA eko, 127 lpp.  
21. Teice D. Darba likums un komentāri. - Rīga, 2002 
22. Teice D. Ko atšķirīgu paredz darba likums//Mans īpašums, 2002, Nr.5 
23. Torgāns K., Dudeļa M. Civilprocesa likuma komentāri. – Rīga, Tiesu nama aģentūra, 1999 
24. Vīksna A. 1999. Personāla vadība . Rīga, Jumava, 120 lpp.  
25. Vorončuka I. 2001. Personāla vadība : Teorija un prakse, Rīga, Latvijas Universitāte, 318 lpp.  
 

 
Periodika: raksti laikraksta “Latvijas Vēstnesis” pielikumos “Jurista Vārds” un ”Komersanta 
Vēstnesis” , laikraksta “Diena” pielikums “Karjeras diena”, žurnāls “Kapitāls”, “Biznesa Psiholoģija”, 
www.workingday.lv 
 
 
 
 



SEMANTIKA UN TŪRISMS 
 
 
Studiju kursa autors: Dr. Jurģis Šķilters 
 
Studiju kursa veids: B  
 
Studiju kursa forma: Pilna laika 
 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 2 
 
Studiju valoda:Latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 2. kredītpunkti un 20 kontaktstundas 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, semināri un praktiskie darbi, laboratorijas darbi, pārbaudes 
darbi) lekcijas, semināri, praktiskie darbi 
 
Studiju kursa anotācija:  
sniegs izpratni par semantiskās apstrādes mehānismiem, kas darbojas tūrismā. Tiks 
aplūkoti dažādi semantiskie fenomeni, kas īpaši izpaužas tūrismā dažādu kultūru un 
komunikācijas kopību pārstāvju saskarsmē.  
Kursa metodoloģiskais fons ir kognitīvā semantika (cognitive semantics), taču arī 
citas alternatīvas semantikas teorijas un to modeļi tiks aplūkoti. Problemātika tiks 
aplūkota gan uztveres semantiskās artikulācijas līmenī, gan arī „augstākos” 
semantiskās artikulācijas līmeņos – verbālajā utml. 
Šī kursa apgūšana veidos metodoloģisku pamatu profesionālai tūrisma plānošanai no 
nozīmes teorijas (t.i., semantikas) perspektīvas.  
Lai varētu operēt ar mūsdienu semantikas jēdzieniem, tiks sniegs ieskats gan 
vadošajās semantikas teorijās, gan arī galvenajās problēmās mūsdienu semantikā, 
īpašu uzmanību pievēršot tūrisma organizēšanai relevantajai problemātikai.  
 
Studiju rezultāti: 
Kursa apgūšana veidos metodoloģisku pamatu profesionālai tūrisma plānošanai no nozīmes 
teorijas (t.i., semantikas) perspektīvas. 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
nav 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: dalība semināros, patstāvīgie darbi (30%) un eksāmena (70%) sekmīga 
nokārtošana  
 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 
  
Gala vērtējumu veido: dalība semināros, patstāvīgie darbi (30%) un eksāmena (70%) sekmīga nokārtošana 
 
Studiju kursa saturs: 
 

• Semantikas jēdziens. Ievads semantikas teorijās. Nozīmes jēdziens. 
• Semantikas jēdziens tūrismā.  
• Semantiskā organizācija uztverē. Uzmanības ietekme semantiskajā 

organizācijā. 



• Semantiskās organizācijas un kategorizācijas formas. Kategorizācija: 
tradicionālā, klasiskā, taksonomiskā un kognitīvā. 

• Kultūrimanentie faktori semantiskajā organizācijā. 
• Situatīvie un pieredzes faktori semantiskajā organizācijā. 
• Nenoteiktības semantiskie fenomeni. Polisēmija un tās struktūrprincipi. 
• Metafora un metonīmija. 
• Prototipu efekti semantikā un to izmantojums tūrisma organizācijā. 
• Figūras un fona efekti semantikā. 
• Specifiskas tēmas semantikā tūrisma organizācijā: laika, telpas un ķermeņa 

semantika. 
• Kopsavilkums, interdisciplināri pētījumu konteksti semantikā: kognitīvā 

psiholoģija, psiholongvistika u.c. 
 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Allwood J., Gärdenfors P. (eds.), Cognitive Semantics: Meaning and Cognition, John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia 1999 (Pragmatics & Beyond New 
Series) 
Lakoff G., Classifiers as a reflection of mind, in: Craig C. (ed.), Noun Classes and 
Categorization (Proceedings of a Symposium in Categorization and Noun Classification, 
Eugene, Oregon, October 1983), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 
Philadelphia 1986,  13-51. lpp. 
Lakoff G., Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, 
The University of Chicago Press, Chicago, London 1987 
 
Papildu literatūra:  
 
Gazzaniga M.S., Ivry R.B., Mangun G.R., Cognitive Neuroscience: The Biology of Mind, 
second edition, W.W. Norton & Company, New York, London 2002 
Johnson M., The Body in the Mind, The University of Chicago Press, Chicago, London 1987 
Lakoff G., Experiential factors in linguistics, in: Simon T.W., Scholes R.J. (eds.), Language, 
Mind, and Brain, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey, London 
1982, 145-156. lpp. 
 
 
 

 



 

 

 
 

SPECIĀLO PASĀKUMU TŪRISMĀ ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA 
 
Studiju kursa autors: docente, Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne 
 
Studiju kursa veids: B daļa  
 
Studiju kursa forma: pilna laika, nepilna laika 
 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 2. vai 3. semestris 
 
Studiju valoda: latviešu  
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti , 24 kontaktstundas pilnā laikā, 10 kontaktstundas nepilnā laikā 
 
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, pārbaudes darbi. 
 
Studiju kursa anotācija: sniegt zināšanas par speciālo pasākumu teorētiskajiem aspektiem, kā arī par 
vadības un organizācijas galvenajiem principiem speciālo pasākumu organizēšanā. Studentiem kursa 
ietvaros būs iespēja iepazīties ar praktiskiem speciālo pasākumu piemēriem pasaulē un Latvijā, tos 
analizēt, noteikt to ietekmes sfēras, analizēt speciālo pasākumu vadības sistēmu, lai izprastu, kuri elementi 
un komponenti nodrošina kvalitatīvu pasākumu organizāciju un marketingu. Kursa ietvaros nodarbību 
vadīšanā tiks iesaistīti arī praktiķi, kuri organizē un vada pasākumus Latvijā. 
 
Studiju rezultāti: Pēc kursa beigšanas studentam jāprot pielietot iegūtās zināšanas speciālo 
pasākumu koncepcijas izveidē, analizēt speciālo pasākumu vadības sistēmu. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): iepriekš apgūti tūrisma 
studiju pamatkursi, priekšzināšanas par tūrisma mārketingu.  
 
Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei:  
Laikā jāsagatavo, jānodod praktiskie darbi, referāti, kursa darbs (tas publiski jāaizstāv). 
Visos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu novērtējumu. Obligāti jāapmeklē 
seminārnodarbības un praktisko darbu nodarbības.  
 
Gala pārbaudījuma veids: Kursa darba izstrāde un tā publiska aizstāvēšana. 

  
 Gala vērtējumu veido: 
 Kursa galīgā atzīme veidojas: 
             1. Individuālā darba semināros, grupu darbos -20 % 
             2. Kursa darba izstrāde un publiska aizstāvēšana - 80 %  

 
Studiju kursa saturs:  

ο Speciālo pasākumu teorētiskie aspekti. Speciālo pasākuma koncepcijas 
ο Speciālo pasākumu administrēšanas pamati 
ο Mazu speciālo pasākumu organizēšana un vadīšana 
ο Riska vadība speciālo pasākumos 
ο Dažādo faktoru ietekme uz speciāliem pasākumiem 
ο Informācijas tehnoloģiju lomu speciālos pasākumos 

 



   

Studiju kursa literatūra: 
• Van der Wagen L., 2001. Event Management. Pearson Education  Australia 

• Goldblatt J., 2005. Special Events. Wiley, Wiley &Sons Australia, Ltd.. 

 
Papildu literatūra:  

• Allen J., Toole W., Mc Donnell I., Harris R. 2002. Festival and special eveniet 

management, Wiley, Wiley &Sons Australia, Ltd. 

• Hooyle L., 2002. Event marketing. Wiley, Wiley &Sons Australia, Ltd.. 

• Rouche M.2000. Mega events and modernity. Routledge., London. 

Globāla tīmekļa saites: 
• http://www.ises.com (starptautiskā speciālo pasākumu biedrība) 

• www.ises.org.au (Austrālijas starptautiskā speciālo pasākumu biedrība) 

• www.ifea.com (starptautiskā festivālu un pasākumu asociācija) 

• htpp://ises.com(starptautiskā speciālo pasākumu asociācija) 

• www.frontrow.com/international.shtml (starptautiskie pasākumi) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 



J.Smaļinskis, kursa ‘’Vides pārvaldība’’ uz 1 lpp. Vidzemes augstskola, 2005.gads 
 

 

VIDES VADĪBA 
 
Kursa autors: Juris Smaļinskis, docents, M.Biol. 
E – pasts: juris.smalinskis@va.lv. 
 
Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar vides pārvaldību kā instrumentu vides aizsardzības un 
dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai dažāda veida ar tūrismu saistītos 
uzņēmumos, kā arī stratēģiskā vadībā un plānošanā. Kursa galvenais uzdevums ir radīt izpratni 
par vides pārvaldības pasākumu integrāciju ar tūrismu saistītu pasākumu plānošanā, organizācijā 
un vadībā.  
Studiju kursa rezultāti: Students pēc sekmīgas studiju kursa apguves spēs analizēt 
tūrisma un atpūtas nozares ietekmes uz vidi. Pielietot vides vadības instrumentus. 
Students iegūs: 
-izpratni par apkārtējās vides pārvaldības funkcionēšanas pamatiem; 
-spēju plānot un sekmēt vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību. 
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 
Kursa saturs: 

1. Vides pārvaldības jēdziens, tiesiskā un institucionālā bāze; 
2. Dabas resursu (zemes dzīles, augsne, ūdens, gaiss, bioloģiskie resursi u.c.) aizsardzība 

un ilgtstpējīga izmantošana; 
3. Dažādu tautsaimniecības nozaru (enerģētika, lauksaimniecība, mežrūpniecība, 

zivjsaimniecība, rūpniecība, tūrisms) vides pārvaldība; 
4. Cilvēces radītās globālās ietekmes (atkritumi, gaisa, ūdens, augsnes un zemes dzīļu 

piesārņojums, radiācija, troksnis, siltumnīcas efekts, sugu izmiršana, ekoloģiskās 
katastrofas u.c.) uz vidi un to pārvaldība; 

5. Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un monitorings Latvijas lauku un urbanizētajās 
teritorijās; 

6. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to sistēmas pārvaldība; 
7. Vides pārvaldība stratēģiskās vadības, plānošanas un lēmumu pieņemšanas kontekstā;  
8. Videi draudzīgu materiālu un tehnoloģiju izmantošana tūrisma uzņēmumu būvniecībā 

lauku teritorijās; 
9. Vides audits, tā nepieciešamības nozīme. 
 
Kursa literatūra: 
1. Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes. 2004. Ekonomikas ministrija. 
2. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes (MK 15.08.2002. rīk. Nr.436). 
3. Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. 2000.VARAM. 
4. Pilāts V. 2003. Biloģiskā daudzveidība un tās aizsardzība zemnieku sētā. ‘’Lauku ceļotājs’’.  
5. Autoru kolektīvs. 2003. Padomi lauku tūrisma uzņēmējiem dabas resursu saudzīgā 

izmantošanā. ‘’Lauku ceļotājs’’. 
6. Urtāne S. 2003. Videi draudzīgu materiālu izmantošana tūrisma mītņu būvniecībā un telpu 

iekārtošanā. ‘’Lauku ceļotājs’’. 
7. Eco- Villages . Sustainable Commmunities. Models for 21 st Century Living. Findhorn Press, 

1996. , www.mcn.org./findhorn./press. 
Internet resursi: 
1. LR Vides ministrija un tās padotības institūcijas, www.vidm.gov.lv  
2. LR Ekonomikas ministrija un tās padotības institūcijas, www.em.gov.lv 
 



E-TŪRISMA MĀRKETINGS 
 
 
Studiju kursa autors: Aivars Mackevičs 
 
Studiju kursa veids: B 
 
Studiju kursa forma: Pilna laika, nepilna laika 
 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 2. vai 3. semestris 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas pilna laika studijās un 10 
kontaktstundas nepilna laika studijās 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, praktiskie darbi un pārbaudes darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: kursa ietvaros studenti analizē e-tūrisma mārketinga lomu 
ceļojumu aģentūru un tūroperatoru jomā, naktsmītņu uzņēmējdarbībā, valsts un pašvaldības 
tūrisma pārvaldē, transporta nozarē un tūrismu apkalpojošā sfērā. Studenti analizē e-tūrisma 
tirgu no mārketinga viedokļa, izmantojot elektronisko datu statistiku un pētniecības 
metodoloģiju virtuālajā tirgū.  
 
Studiju rezultāti: studiju kursa rezultāts izveidot studentos izpratni par e-mārketingu 
tūrismā. Studenti iepazīsies ar e-mārketinga teorijām, attīstības tendencēm un problemātiku. 
Īpaša vērība tiek pievērsta e-mārketinga instrumentiem un to izmantošanās iespējām Latvijas 
virtuālajā tirgū. Studentos tiek veidota izpratne par e-mārketinga izmantošanas iespējām 
tūrisma produktu kopējā mārketingā.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Tūrisma mārketinga pamatzināšanas 
 
Vērtējums 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgai kursa pabeigšanai nepieciešams: 1 pārbaudes 
darbs, kas var tikt veikts individuāli vai grupā. Literatūras apguve un aktīva līdzdalība 
nodarbībās. Rakstisks eksāmens kursa noslēgumā. 

 
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens 

  
Gala vērtējumu veido: eksāmens 60%, pārbaudes darbi 40% 

 
Studiju kursa saturs: Tūrisma e-mārketinga lietotie jēdzieni un definīcijas; e-
mārketinga pētniecība; e-mārketinga instrumenti; interneta pārlūkprogrammas un to 
izmantošana e-mārketingā; e-pasta mārketings; reklāmkarodziņu un mājas lapas e-
mārketings; mājas lapu analīzes metodes; SVID analīze virtuālajos tirgos; stratēģiju 
definēšana; potenciālo un esošo klientu piesaistes metodes; e-mārketings dažādās 
tehnoloģiju sistēmās. 

 
 
Studiju kursa literatūra: 
 

• Small Business E-Commerce Management, Ian Chaston, 2004.g., 257 lapp. 
• eTourism, Dimitrios Buhalis, 2003.g., 376 lapp. 



  

• Electronic Business und mobile Business, Frank Keuper (vācu), 2002.g. 
• Marketing the e-Business, Lisa Harris and Charles Dennis, 2002.g., 355 lapp. 
• Electronic Business, Bernd W.Wirtz (vācu); 
• Mobile Business und M-Commerce, Zobel Joerg (vācu) 2001.g., 305 lapp. 

 
Papildu literatūra:  
 
Tūrisma biznesa vortāls www.eiropa.lv 
www.fvw.de 
www.travel.ru 
www.hotelnewsresource.com 
www.tourismmarketer.com 
www.traveldailynews.com 
http://ehotelier.com 
www.eyefortravel.com 
www.e-tid.com 
www.onlienemarketingforum.de 
 
 
 
 



 

 

  
TŪRISMA MĪTŅU VADĪBA 

 
Studiju kursa autors: Kristīne Reinholde 
 
Studiju kursa veids:  B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna, Nepilna laika. 
 
Studiju kursa līmenis: Maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.studiju gads, 2.semestris. 
 
Studiju valoda: Latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas PL un 10 kontaktstundas NL 
 
Studiju kursa metodes: Lekcijas, mājas darbi, pārbaudes darbi 
 
Studiju kursa anotācija: Kursā studenti gūs izpratni par tūrisma mītnes būtību, to 
daudzveidību, kopīgo un atšķirīgo piedāvājumā. Studenti tiks iepazīstināti ar tūrisma 
mītņu attīstību pasaulē un Latvijā, likumdošanu, klasifikāciju, standartizāciju un 
kvalitātes prasībām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tūrisma mītnes stratēģiskās 
vadīšanas procesam, darba organizācijai, procesu plānošanai, norisei, kontrolei.  
 
Studiju rezultāti:  
• Izprast tūrisma mītnes būtību, veidus, klasifikāciju, standartizāciju un 

kvalitātes prasības.  

• Apzināt tūrisma mītnes organizācijas struktūras, izprast atsevišķo dienestu  

darbību. 

• Apzināt tūrisma mītnes resursus, izprast to vadību. 

• Izprast tūrisma mītnes stratēģiskās vadīšanas procesu.  

• Izprast tūrisma mītņu marketinga plānošanas procesu. 

• Izprast tūrisma mītņu nozares attīstību Latviju un pasaulē, kā arī nākotnes 

 tendences. 
Nepieciešamās priekšzināšanas: stratēģiskā vadība, finanšu vadība, viesmīlības industrija. 
 
Vērtējums 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens 
Gala vērtējumu veido:     70 % Eksāmena vērtējums  
   20 % Pārbaudes darba vērtējums 
   10 % Līdzdalība lekciju darbā 
 

 
Studiju kursa saturs: Tūrisma mītnes jēdziens.Tūrisma mītnes vadība, dienesti  
Tūrisma mītņu resursi, to vadība .Tūrisma mītņu stratēģiskās vadīšanas 
process. Tūrisma mītņu mārketings.Tūrisma mītņu attīstības tendences. 

 
 
 



 

  

 
Studiju kursa literatūra: 
 
D.G.Rutherford Hotel Management and Operations John Wiley & Sons 2002 
 
T. Power, C.W. Barrow Introduction to Management in the Hospitality Industry John 
Wiley & Sons 2003, 469lpp. 
 
R. C. Mill Restaurant Management  Costumers, Operations and Employees Prentice 
Hall 2001 
 
W.A.Rutes, R. H. Penner, L. Adams Hotel Design, Planning, and Development W.W. 
Norton & Company 2001 
 
J.Ransley, H. Ingram Developing Hospitality Properties and Facilities Butterworth-
Heinemann 2000 
 
Papildu literatūra:  
 
• Holovejs Dž. K. Tūrisma bizness -  R.”Apgāds Jāņa sēta”, 1999. – 367 lpp 
• L.T. Deveau, P.M. Deveau, N.J.Portocarrero, M.Escoffier Front Office 
Management and Operations Prentice Hall 1996  
• Michael L.Kasavana, R.M.Brooks, Front offive procedures,1995, 406.lpp 
• J.J. Vallen, G.K Vallen, Check-in check-out, Wm. C. Brown Publishers, 1991, 505 lpp. 
• N.Evans, D.Campbell, G.Stonehouse Strategic Management for Travel and Tourism, 
Butterworth, Heinemann ,2003, 399.lpp. 
• Бондаренко Г.А., Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Минск: 
Новое знание.- 2002.- 368 стр  
• J.Swarbrooke  S.Horner, Business Travel and Tourism, Butterworth, Heinemann ,2002, 
337.lpp 
• Yvonne Johns, Hospitality & Catering , GNVQ, Butterworth, Heinemann ,1995, 408.lpp 
• P.D.Nyheim, F.M.McFadden, D.J.Connolly, Tehnology  strategies for the Hospitality industry, 
Pearson Prentice Hall, 2005, 354.lpp. 
• M.Riby,A. Ladkin & E.Szivas, Tourism Employment, Analysis & Planning, Chanel view 
publications, 2001, 202lpp. 
• Klaus Weiermair, C.Mathies, The Tourism & Leisure Industry , Shaping the future, The 
Haworth Hospitality Press, New York, 2004 
• P.Dittmer, G.Griffin, Dimensions of the Hospitality Industry , An Introduction, John Wiley & 
Sons 1973, 573 lpp. 
 
Interneta resursi 
www.em.gov.lv 
www.tava.gov.lv 
www.hotel.lv 
www.catering.lv 
www.hotel-online.com 
www.eiropa.lv 
 



 E-KOMERCIJA TŪRISMĀ 
 
 
Studiju kursa autors: Aigars Andersons 
 
Studiju kursa veids: Klātiene 
 
Studiju kursa forma: Nepilna laika, pilna laika 
 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 2006/2007, pavasara semestris 
 
Studiju valoda: latviešu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24kontaktstundas PL , 10 kontaktstundas NL 
 
Studiju kursa metodes:  
-lekcijās tiek sniegta teorētiska informācija par kursa pamatjautājumiem, iesaistot studentus  
diskusijās un praktisko uzdevumu veikšanā, 
-studentu patstāvīgais darbs tiek organizēts individuāli vai grupās (3-5 cilvēki), ņemot vērā 
darba sarežģītību un tā paredzamo apjomu. Visiem praktiskajiem darbiem ir jābūt izpildītiem 
vismaz vienu nedēļu pirms gala eksāmena, 
-mutvārdu eksāmens- prezentācija, kur students demonstrē izpratni un zināšanas par kursa 
gaitā apgūto. 
 
Studiju kursa anotācija: 

-studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas par e-biznesa elementiem, tā 
pielietojamības iespējām un principiem tūrisma nozarē, kā arī iegūt praktiskās iemaņas 
dažādu e-biznesa elementu pielietošanā. 
 
Studiju rezultāti:  
-studiju kursa rezultāts izveidot studentos izpratni par e-tūrismu biznesu, 
-studenti iepazīsies ar e-tūrisma un e-biznesa vēsturi, teorijām, attīstības tendencēm un e-
biznesa tūrismā attīstības problēmām, 
-īpaša vērība tiek pievērsta Latvijas e-tūrisma biznesa attīstībai, 
-studentos tiek veidota izpratne par to, kādu labumu e-tūrisms dod uzņēmējdarbībā un 
tautsaimniecībai kopumā. Pēc kursa apguves studentam iegūtās pamatzināšanas pielieto citu 
kursu apguvē. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
Datorlietošanas pamatiemaņas, tūrisma ekonomikas pamati, mārketinga pamati. 
 
Vērtējums: 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei: 

 -jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem kursa gaitā veicamajiem praktiskajiem 
darbiem un kontroldarbiem..  

-jābūt sekmīgi nokārtotam kursa nobeiguma pārbaudījumam- eksāmenam. 

Gala pārbaudījuma veids:  
-mutvārdu eksāmens- prezentācija 

  
Gala novērtējuma kritēriji: 
60% -eksāmens, eksāmena prezentācija, 
15% -praktiskie darbi auditorijā, 
25% -nodarbību apmeklējums, patstāvīgais darbs. 



 
 

Studiju kursa saturs:  
 

Nodarbības 
Nr. 

Tēma Stundu 
skaits 

Nodar-
bības 
veids 

1., 2. E-biznesa pielietojuma prakse  tūrismā un 
uzņēmējdarbībā vispār, tā būtība, nozīme un saturs. 
E-biznesa pieleitojuma atšķirības un kopīgās iezīmes 
MVU un lielo uzņēmumu vidū.  
E-pielietojumu izstrādes un ieviešanas posmi un 
secība.  
E- bizness, kā uzņēmuma darbības efektivitātes 
paaugstināšanas rīks. Ieviešanas efektivitātes 
novērtēšanas iespējas un analīzes metodes. 

4 
 
 

L 
 
 

3. E-biznesa pielietojumu atbilstības noteikšana 
konkrētiem uzņēmumiem un to ieviešanas iespējas. 

2 P 

4. Tūrisma nozares uzņēmuma darbības plānošana, 
ieviešot e-biznesa elementus. 
E-biznesa tehniskās iespējas. Programmatūras rīki un 
web vides iespējas.  
E-biznesa sistēmas modeļa izveidošana studentu 
izvēlētajam uzņēmumam, iegūto rezultātu analīze un 
secinājumi 
Uzdevums- “savas” tūrisma firmas izvēle, piemērotu 
e-biznesa veidu izvēle tās attīstībai. 
Praktiskais darbs: Ieviesto e-biznesa modeļu tūrisma 
uzņēmumā analīze un novērtēšana. 

1 
 
 
 
 

1 

L 
 
 
 
 

P 

5., 6. Noslēguma eksāmens. Eksāmena darbu 
prezentācijas 

4 E 

 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Ieteicamā literatūra: 

• Small Business E-Commerce Management, Ian Chaston, 2004.g., 257 lpp. 
• eTourism, Dimitrios Buhalis, 2003.g., 376 lpp. 
• Marketing the e-Business, Lisa Harris and Charles Dennis, 2002.g., 355 lpp. 

 
Izmantojamie Interneta resursi: 

• www.emarketservices.com 
• www.ebusiness-watch.org 
• www.ebusinesslex.net 
• www.e-bsn.org 
• www.econtent.lv 
• www.europa.eu.int/information_society/programmes/eten/ 
• www.europa.eu.int/information_society/topics/ebusiness/godigital/index_en.htm 

 



 
KONFERENČU UN SEMINĀRU ORGANIZĒŠANA UN VADĪBA 

 
Kredītpunkti 2kp 
 
Kursa autors:  Igors Klapenkovs  
E-pasts: igors.klapenkovs@inspirationriga.com  

 
 

KURSA MĒRĶIS 
 

1. Sniegt zināšanas par vadības un organizācijas galvenajiem principiem 
konferenču un semināru (turpmāk – konferenču) tūrismā.  

2. Analizēt vadības sistēmu ar piemēriem konferenču organizācijā. 
3. Izprastu, kuri elementi un komponenti nodrošina kvalitatīvu konferenču 

sniegšanas pakalpojumu tā, lai klienti būtu apmierināti. 
 
Kursa anotācija 
Studentiem šī kursa rezultātā jāsaprot galvenie vadības un organizācijas principi 
konferenču tūrismā, jāprot analizēt un pieņemt lēmumus dažādās vadības un 
organizatoriskās situācijās, jāizprot elementus, kas nodrošina kvalitatīvu konferenču 
pakalpojumu, kā arī jāprot pielietot iegūtās zināšanas praksē, uz reālu piemēru 
pamata. 
 
Kursa pamatā ir zināšanas un praktiskie piemēri par konferences (un semināra) uzbūvi 
un loģistiku, lēmumu pieņemšanu par konferences organizēšanu, vadības un 
organizēšanas procesu, kā arī mārketinga elementiem, t.sk. produkta (konferences, 
semināra, u.tml.) piemērošanu mērķa grupas vajadzībām. 
Studiju rezultāti: 
Sekmīga studiju kursa rezultātā students spēj: 

- izskaidrot kā konferences un semināri tiek profesionāli vadīti; 
- analizēt lēmumu pieņemšanas procedūru starptautisku konferenču vadībai; 
- sagatavot konferences organizēšanas uzmetumu. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 

• Eksāmens    50% 
• Projekta darbs    35% 
• Aktivitāte nodarbībās   15% 

 
KURSA SATURS 
 
Svarīgākās kursa ietvaros izskatāmās tēmas: 
 

1. Ievads konferenču un semināru vadībā, dažādie pasākumu veidi un formas, to 
pielietojums konkrētu organizētāja mērķu sasniegšanai. 

2. Lēmumu pieņemšana, finanšu un projektu vadība konferenču, gadatirgu un 
semināru organizēšanā; 

3. Konferenču un semināru organizācija kā cikls (plānošana, norise, pēc-
konferences cikls) 



4. Konferences (gadatirgu, semināru) izveides un organizēšanas posmu 
svarīgākās sastāvdaļas: 

a. Konferences izveide 
b. Vietas izvēle 
c. Telpas izvēle/parametri/prasības 
d. Runātāji un prezentācijas 
e. Audiovizuālo materiālu sagatavošana 
f. Ēdināšanas un dzērienu funkcionēšana 
g. Izstāžu koordinācija 
h. Kompanjonu programmas plānošana 
i. Transporta jautājumi 
j. Aktivitāšu iespējas 
k. Budžeta veidošana 
l. Reģistrācijas process 
m. Dalībnieku programmas grāmatas sagatavošana 
n. Izvērtēšana 

 
5. Kvalitatīvās un kvantitatīvās prasības konferenču, gadatirgu un semināru 

norises vietām, aprīkojumam, apkalpošanai un servisam. 
6. Pēc-konferences (gadatirgus, semināra) komunikācija ar mērķa grupām; 
7. Ārējie un iekšējie apstākļi, kas ietekmē veiksmīgu konferenču, gadatirgu un 

semināru vadību 
8. Galvenās prasmes un īpašības konferenču, gadatirgu un semināru 

organizēšanas un vadības personālam; 
a. Vadības un organizācijas līmenī 
b. Apkalpojošā personāla līmenī 
c. Netiešais apkalpojošais personāls 

 
IZMANTOJAMĀ LITERATŪRA: 
 

• Allen J. Event planning: The Ultimate Guide to Successful Meetings, 
Corporate Events, Fundraising Galas, Conferences, Conventions, Incentives 
and Other Special Events, 2000 John Wiley&Sons 

• Rogers T. Conferences and Conventions: A Global Industry, 2003 
Butterworth-Heinemann 

• Davidson R., Cope B., Ballard R.D. Business Travel: Conferences, Incentive 
Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality, and Corporate Travel. 2002 
Financial Times Management 

• Rhonda J. Montgomery, Sandra K. Strick. Meetings, Conventions, and 
Expositions: An Introduction to the Industry. 1994 John Wiley&Sons 

• http://www.uia.org 
• http://www.iccaworld.com 

 
 
 



 
TŪRISMS UN ANTROPOLOĢIJA  

 
Docētājs: Jānis Kalnačs/Vija Daukšte/  
 
Kursa mērķis: sniegt studentiem izpratni par antropoloģijas nozīmi tūrismā. Studenti 
tiks iepazīstināti ar jaunākiem antropoloģijas pētījumiem tūrismā virzienā. Īpaši tiks 
akcentēta sociālo un kultūru dažādību pasaulē un to ietekme uz tūrismu.  
Studentiem jāsaista lokālie un globālie procesi, izprast “lielo” kultūru ietekmi uz 
“vietējām”. Kursa uzdevums ir veidot tūrisma vadītājos tolerantu attieksmi pret citu 
kultūru pārstāvjiem un sabiedrībā notiekošajiem procesiem. 

 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti  
 
Kursa saturs: 
 
Antropoloģija, tūrisms un tūristi 
Tūrisma attīstības globalizācija un antropoloģijas nozīme tajā.  
Pasaules kultūru daudzveidība un līdzība. Multikulturāla sabiedrība un tās ietekme uz 
tūrisma nozari 
Sabiedrības grupu veidošanās. Sadarbības problēmu risināšana. 
Indivīds, tā uzvedības modeļu izveidošanās. Indivīdu grupas. 
Sociālā diferenciācija pēc dzimuma, vecuma, sabiedriskā stāvokļa. 
To ietekmi uz tūrisma nozari. 
Vietējo iedzīvotāju un viesu saskarsmes problēmas tūrisma. 
 
 
Izmantojamā literatūra 

 
D. Nash Anthropology of Tourism., Elsevier Science, 2001.   
P. M. Burns An Introduction to Tourism and Anthropology., Routledge, 1999 
E. Chambers Native Tours: The Anthropology of Travel and Tourism., Waveland 
Press, 1999 
J. Urry The Tourist Gaze., Sage Publications, 2002. 
J. Hendry, C. W. Watson An Anthropology of Indirect Communication., Routledge; 
2001 
S. Abram, J. Waldren, D. V. L. MacLeod, D. Macleod Tourists and Tourism: 
Identifying With People and Places (Ethnic Identities Series) 
Berg Pub Ltd, 1997. 
G. Richards, J. Wilson The Global Nomad: Backpacker Travel in Theory and Practice 
(Tourism and Cultural Change)., Channel View Books, 2004. 
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III. APKOPOJOŠI 
SARAKSTI 



1.Apkopojošs saraksts 
 

Maģistra studiju programmas visu studiju kursu saraksts, norādot kursu 
apjomu, īstenošanas plānojumu un atbildīgo akadēmisko personālu  

 
Studiju kursa nosaukums Studiju 

kursa 
apjoms 

Īstenošanas 
plānojums
pilna laika 

studijās 

Īstenošanas 
plānojums 

nepilna laika 
studijās 

Atbildīgais akadēmiskais 
personāls 

Obligātie A daļas studiju kursi 
Tūrisma uzņēmumu 
stratēģiska vadība  

2kp 1. semestris 1. semestris docente Agita Šļara 

Kultūras tūrisma vadība 4kp 1. semestris 1. semestris prof. Jānis Kalnačs 
Finanšu un riska vadība  

 
4kp 1. semestris 1.semestris docente Sarmīte Rozentāle 

docente Inita Sakne 
Starptautiskā projektu 
vadība 

2kp 1. semestris 2. semestris docente Maira Leščevica 

Kvalitātes vadības sistēmas 2kp 1. semestris 2. semestris docente Inita Sakne 
Starpkultūru komunikācija 2kp 1. semestris 2. semestris viesdocente Vija Daukšte 
Tūrisma mārketinga vadība 2kp 1. semestris 1.semestris lektors Andris Klepers 
Zināšanu ekonomika un 
pārvaldība 

2kp 1. semestris 2. semestris vieslektors Juris Jerums 

Tūrisma pētījumu 
metodoloģija  

3 kp 2. semestris 2. semestris asoc. profesore Sarma 
Cakula 

Cilvēkresursu vadība un 
analīze 

3 kp 2. semestris 2. semestris lektore Inese Ebele 
vieslektore Ilva Puroma 

Semantika un tūrisms 2kp 2. semestris 1. semestris viesdocents Jurģis Šķilters 
B daļas studiju kursu piedāvājums (jāizvēlas 6kp) 
Speciālo pasākumu tūrismā 
organizācija un vadība 

2kp 2. semestris 3. semestris docente Iveta Druva-
Druvaskalne 

Vides vadība 2kp 2. semestris 3. semestris docents Juris Smaļinskis 
E- tūrisma mārketings 2kp 2. semestris 3. semestris viesdocents Aivars 

Mackevičs 
Tūristu mītņu vadība 2kp 2. semestris 3. semestris vieslektore Kristīne 

Reinholde 
E-komercija tūrismā 2kp 2. semestris 3. semestris lektors Aigars Andersons 
Konferenču un semināru 
organizācija un vadība 

2kp 2. semestris 3. semestris viesdocents Igors 
Klapenkovs 

Tūrisms un antropoloģija 2kp 2. semestris 3. semestris prof. Jānis Kalnačs, 
viesdocente Vija Daukšte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiju plāns ar iepriekš iegūtu 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju 
PL studijās 

I semestris  20 kp II semestris 20 kp III  semestris 20 kp 
Tūrisma uzņēmumu stratēģiska 
vadība 2kp 
Kultūras tūrisma vadība 4kp 
Finanšu un riska vadība 4kp 
Tūrisma mārketinga vadība 2kp 
Zināšanu ekonomika un pārvaldība 
2kp  
Starptautiskā projektu vadība 2kp 
Kvalitātes vadības sistēmas 2kp 
Starpkultūru komunikācija 2kp 

Tūrisma pētījumu 
metodoloģija 3kp 
 Cilvēkresursu vadība un 
analīze 3kp  
Semantika un tūrisms 2kp 
 
B daļa kursi pēc izvēles 6 kp 
Maģistra prakse 6 kp  

Maģistra darba 
izstrāde 20 kp 
 
 
 
 

Studiju plāns bez iepriekš iegūtas 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas 
PL studijās 

I semestris  20 kp II semestris 20 kp III  semestris 20 kp IV semestris 20kp
Tūrisma uzņēmumu 
stratēģiska vadība 2kp 
Kultūras tūrisma vadība 4kp 
Finanšu un riska vadība 4kp 
Tūrisma mārketinga vadība 
2kp 
Zināšanu ekonomika un 
pārvaldība 2kp  
Starptautiskā projektu vadība 
2kp 
Kvalitātes vadības sistēmas 
2kp 
Starpkultūru komunikācija 
2kp 

Tūrisma pētījumu 
metodoloģija 3kp 
 Cilvēkresursu vadība un 
analīze 3kp  
Semantika un tūrisms 2kp 
 
B daļa kursi pēc izvēles 6 kp
Maģistra prakse 6 kp  

Maģistra darba 
izstrāde 20 kp 
 
 
 
 

 
Prakse 20kp 

Studiju plāns ar iepriekš iegūtu 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju 
NL studijās 

I semestris 
16 kp 

II semestris 16 kp III  semestris 
14 kp 

IV semestris 
14 kp 

Tūrisma uzņēmumu 
stratēģiska vadība 2kp 
Kultūras tūrisma vadība 4kp 
Finanšu un riska vadība 
4kp 
Tūrisma mārketinga vadība 
2kp 
Semantika un tūrisms 2kp 
Starptautiskā projektu 
vadība 2kp 
 

Starpkultūru komunikācija 
2kp 
Zināšanu ekonomika un 
pārvaldība 2kp  
Kvalitātes vadības sistēmas 
2kp 
Tūrisma pētījumu 
metodoloģija 3kp 
 Cilvēkresursu vadība un 
analīze 3kp  
B daļa kursi pēc izvēles 4 
kp 
 

 B daļa kursi pēc 
izvēles 2 kp 
Maģistra prakse 
6 kp 
Maģistra darba 
izstrāde 6kp 

 
 
Maģistra 
darba 
izstrāde  

14kp  
 

 
 
 



Studiju plāns bez iepriekš iegūtas 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas 
NL studijās 

I semestris 
16 kp 

II semestris 16 kp III  semestris 
16 kp 

IV semestris 
16 kp 

V semestris
16kp 

Tūrisma uzņēmumu 
stratēģiska vadība 
2kp 
Kultūras tūrisma 
vadība 4kp 
Finanšu un riska 
vadība 4kp 
Tūrisma mārketinga 
vadība 2kp 
Semantika un 
tūrisms 2kp 
Starptautiskā 
projektu vadība 2kp 
 

Starpkultūru 
komunikācija 2kp 
Zināšanu ekonomika 
un pārvaldība 2kp  
Kvalitātes vadības 
sistēmas 2kp 
Tūrisma pētījumu 
metodoloģija 3kp 
 Cilvēkresursu 
vadība un analīze 
3kp  
B daļa kursi pēc 
izvēles 4 kp 
 

 B daļa kursi pēc 
izvēles 2 kp 
Maģistra prakse 
6 kp 
Maģistra darba 
izstrāde 8kp 

 
 
Maģistra 
darba 
izstrāde  

12kp  
Prakse 4kp 

 
 
Prakse 
16kp 

 
 
 



 
 

2.Apkopojošs saraksts 
 

Akadēmiskā personāla saraksts 
 

VĀRDS, 
UZVĀRDS 

AKADĒ-
MISKAIS 
AMATS 

ZINĀTNISKAIS/ 
AKADĒMISKAIS 

GRĀDS 

Ievēlēts vai uz  
laiku pieņemts 

STUDIJU KURSI 

Sarma Cakula asociētā 
profesore 

Pedagoģijas doktore Ievēlēta ViA Tūrisma pētījumu 
metodoloģija 

Jānis Kalnačs profesors Mākslas doktors Ievēlēts ViA Kultūras tūrisma vadība 
Tūrisms un antropoloģija 

Agita Šļara docente Ekonomikas doktore Ievēlēta ViA Tūrisma uzņēmumu 
stratēģiskā vadība 

Sarmīte 
Rozentāle 

docente Ekonomikas doktore Ievēlēta ViA Finanšu un riska vadība 

Maira Leščevica docente Ekonomikas doktore Ievēlēta ViA Starptautiskā projektu vadība 
Jurģis Šķilters viesdocents Filozofijas doktors Uz laiku pieņemts Semantika un tūrisms 
Vija Daukšte viesdocente Vēstures doktore Uz laiku pieņemts Starpkultūru komunikācija 

Tūrisms un antropoloģija 
Inita Sakne docente Sociālo zinātņu maģistre 

ekonomikā, LU 
Ekonomikas un vadības 
fakultātes doktorante 

Ievēlēta ViA Kvalitātes vadības sistēmas 
Finanšu un riska vadība 

Iveta Druva-
Druvaskalne 

docente Ģeogrāfijas maģistre, LU 
Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultātes 
doktorante 

Ievēlēta ViA Speciālo pasākumu tūrismā 
organizācija un vadība 

Andris Klepers lektors Ģeogrāfijas maģistrs, 
Greifsvaldes Universitātes 
doktorants 

Ievēlēts ViA Tūrisma mārketinga vadība 
 

Inese Ebele lektore Sociālo zinātņu maģistre Ievēlēta ViA Cilvēkresursu vadība un 
analīze 

Aigars 
Andersons 

lektors Nekustamā īpašuma 
maģistrs 

Ievēlēts ViA E –komercija tūrismā 
 

Juris Smaļinskis docents Bioloģijas maģistrs Ievēlēts ViA Vides vadība 
Aivars 
Mackevičs 

viesdocents Augstākā izglītība 
ģeogrāfijā, sportā; Trīres 
Universitātes diploms 
tūrisma specialitātē. Trīres 
Universitātes doktorants 

Uz laiku pieņemts E- tūrisma mārketings 

Juris Jerums vieslektors Sociālo zinātņu maģistrs Uz laiku pieņemts Zināšanu ekonomika un 
pārvaldība  

Ilva Puroma vieslektore Tiesību zinātņu maģistre Uz laiku pieņemts Cilvēkresursu vadība un 
analīze 

Igors 
Klapenkovs 

viesdocents Augstākā izglītība  Konferenču un semināru 
organizācija un vadība 

Kristīne 
Reinholde 

vieslektore Sociālo zinātņu maģistre Uz laiku pieņemts Tūristu mītņu vadība 

 



3. Papildu pieejamais dokumentu saraksts: 
 

 
Metodiskie noteikumi Sociālo zinātņu profesionālā maģistra grāda uzņēmējdarbības 
vadībā darbu izstrādei un aizstāvēšanai- uz vietas augstskolā Valmierā, Cēsu ielā 4 
pie studiju programmas direktores vai pieprasot elektroniski studiju programmas 
direktorei 
 
Prakses nolikums un tā anketa- uz vietas augstskolā Valmierā, Cēsu ielā 4 pie studiju 
programmas direktores vai pieprasot elektroniski studiju programmas direktorei 
 
Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Vidzemes augstskolā - uz vietas 
augstskolā Valmierā, Cēsu ielā 4 pie studiju programmas direktores vai pieprasot 
elektroniski studiju programmas direktorei 
 
Studiju kursa novērtējuma anketas paraugs - uz vietas augstskolā Valmierā, Cēsu ielā 
4 pie studiju programmas direktores vai pieprasot elektroniski studiju programmas 
direktorei 
 
Sadarbības līgumi par studentu praksi - uz vietas augstskolā Valmierā, Cēsu ielā 4 pie 
studiju programmas direktores  
 
Profesijas standarts - uz vietas augstskolā Valmierā, Cēsu ielā 4 pie studiju 
programmas direktores vai 
http://www.izmpic.gov.lv/Standartu_reg/Uznemuma_vaditajs.pdf 
 
Vidzemes augstskolas attīstības stratēģija - uz vietas augstskolā Valmierā, Cēsu ielā 4 
pie studiju programmas direktores 
 
Vidzemes augstskolas iekšējie normatīvie akti: 
Studiju nolikums 
Nolikums par valsts pārbaudījumu 
Apelācijas nolikums u.c.- uz vietas augstskolā Valmierā, Cēsu ielā 4 pie studiju 
programmas direktores 
 
 
 
 




