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I. Studiju virziena raksturojums 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas 

vai koledžas kopējo stratēģiju 

Studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”  

kopīgais mērķis ir sniegt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību 

tūrisma jomā, sagatavojot augsti kvalificētus tūrisma nozares un rekreācijas speciālistus, 

īpašu uzmanību pievēršot Kurzemes novada vajadzībām un tā tālākai attīstībai,  

 Studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” 

ietvaros 2012./2013.studiju gadā Dabas un sociālo zinātņu fakultātē tika īstenota viena 

studiju programma „Tūrisma vadība”. Programmas realizācijas notika saistībā ar DSZF un 

LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem: 

 LiepU attīstības stratēģiju (2008–2018) un LiepU attīstības stratēģisko virzienu 

vadlīnijām 2011.–2012. gadam.  

 LiepU zinātniskās darbības stratēģiju (2010–2016),  

 Dabas un sociālo zinātņu fakultātes attīstības stratēģiju (2011–2015).  

Pamatojoties  uz studiju virziena  attīstības saistošo dokumentu izpildes izvērtējumu, kā 

arī  ņemot vērā ES attīstības politikas dokumentu pamatnostādnes (Eiropas Pamatprasmju 

paraugkritēriju sistēmu; Eiropa 2020) un Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikācijas 

ietvarstruktūru, Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju „Latvija 2030”, Liepājas attīstības 

stratēģijas mērķus un LiepU stratēģiskās attīstības dokumentus, šobrīd studiju virzienam 

„Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”  tiek izstrādāta attīstības 

stratēģija 2014- 2018 gadam. 

 

2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas 

Republikas interešu viedokļa 

Studiju programmas „Tūrisma vadība” līdzšinējā stratēģiskā attīstība ir notikusi saskaņā 

ar Latvijas valsts un Eiropas kopīgajām augstākās izglītības politikas nostādnēm, 

respektējot augstākās izglītības plānošanas dokumentus: 

 Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 

2010.–2012.gadam (MK 2010.gada 5. augusta rīkojums Nr. 458),
1
 

 Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumos Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” (pieņemti MK sēdē 2010. 

gada 5.oktobrī, Nr. 931),
2
 

 Augstākās izglītības padomes (AIP) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) 

projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi 

       kvalitātes paaugstināšanai” programmu novērtēšanas kritēriji. 

                                                 
1
 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Augstaka_izglitiba/IZMPlans_280610_AIZref.pdf  

2
 http://likumi.lv/doc.php?id=219241 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Augstaka_izglitiba/IZMPlans_280610_AIZref.pdf
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Reaģējot uz dinamiskajām pārmaiņām ekonomiskajā situācijā, Latvijas plānošanas 

dokumentiem par tūrisma attīstību Latvijā un darba tirgus prasībām, kas vērstas uz vērstas uz 

radošuma, inovāciju un uzņēmējdarbības iniciatīvu attīstību, kā arī izvērtējot studiju 

programmas „Tūrisma vadība” līdzšinējās īstenošanas rezultātus, tika veiktas būtiskas 

izmaiņas programmas piedāvājumā. Veiktās izmaiņas studiju programmā „Tūrisma 

programmā” saskan ar Latvijas politikas veidošanas dokumentu pamatnostādnēm par tūrisma 

attīstību Latvijā.  

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

 

Studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija " 

attīstības plāns tika fiksēts un īstenots saskaņā ar DSZF stratēģiju 2011.- 2015. gadam, DSZF 

pilnveides plānu 2012./2013. studiju gadam
3
 un studiju virzienā esošo studiju programmas 

„Tūrisma vadība” attīstības plānu 2011. – 2017. gadam.  

Balstoties uz studiju virziena attīstības saistošo dokumentu izpildes izvērtējumu un 

ņemot vērā 2012./2013.studiju gadā veiktās būtiskās izmaiņas studiju programmas „Tūrisma 

vadība” tālākā īstenošanā, studiju virzienam „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un 

atpūtas organizācija” šobrīd tiek izstrādāts virziena attīstības plāns 2014.- 2018., izvirzot 

galvenos aspektus, kas saistīti ar 

1. Mācībspēku profesionālās kvalifikācijas celšanu, saistot to ar studiju 

programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” specifiku un specializācijas 

virzieniem. 

2. Pētnieciskās vides attīstību,  

 motivējot un aktivizējot programmā iesaistītos mācībspēkus iesaistītos 

pētniecisko projektu izstrādē un īstenošanā tūrisma un rekreācijas jomā; 

 aktivizējot studentu piedalīšanos LiepU un citu augstskolu īstenotajās 

pētnieciskās aktivitātēs (studentu zinātniskās konferencēs, studentu 

zinātniski pētniecisko darbu konkursos, u.c.) un motivējot studentus 

mērķtiecīgāk un aktīvāk zinātniski pētniecisko darbu izstrādē izmantot 

LiepU pieejamās datubāzes un jaunākos pētījumus tūrisma un 

rekreācijas jomā. 

3. Studiju vides pilnveidi, nodrošinot studiju procesu ar jaunāko mācību, metodisko 

un zinātnisko literatūru tūrisma un rekreācijas jomā un materiāltehnisko 

aprīkojumu efektīva studiju procesa īstenošanai.  

4. Nozares praktiķu piesaistes studiju programmu īstenošanā veicināšana, veidojot 

teorijas un prakses sasaisti. 

5. Sadarbības attīstību un nostiprināšanu ar tūrisma jomas organizācijām, veidojot 

jaunas studentu prakses vietas katrā studiju programmas specializācijas virzienā. 

6. Ārvalstu lektoru piesaisti studiju programmas īstenošanā, īpaši specializācijas 

virzienos veselības tūrisms un radošās industrijas tūrismā, un sadarbības attīstību 

                                                 
3
 http://www.liepu.lv/uploads/files/DSZFpashnoveerteejuma%20zinojums%20par%202011._2012.%20st.%20gadu.pdf  

http://www.liepu.lv/uploads/files/DSZFpashnoveerteejuma%20zinojums%20par%202011._2012.%20st.%20gadu.pdf
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ar NHTV Bredas Lietišķo zinātņu universitātes studiju programmu „Profesionāli 

orientēts tūrisms un rekreācija” un citām ārzemju augstskolām, kuras īsteno 

tūrisma un rekreācijas studiju programmas.  

7. Docētāju un studentu mobilitātes veicināšanu izveidotajos programmas 

specializācijas virzienos.  

8. Aktīvu studiju programmas specializācijas virzienu popularizēšanu un sabiedrības 

informēšanu.  

 

 

4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam  

 

Darba devēju viedoklis par studiju programmas „Tūrisma vadība” studentu zināšanu un 

prasmju līmeni darbam attiecīgajā jomā 2012/2013.studiju gadā tika noskaidrots, veicot darba 

devēju/prakšu vietu aptauju pēc studentu prakses konkrētā ar tūrisma jomu saistītā 

uzņēmumā/organizācijā. LiepU prakšu vietu/darba devēju aptauja tika veikta laika posmā no 

02.05.2013. – 23.07.2013. Iegūtie rezultāti norādīja, ka studiju programmas „Tūrisma vadība” 

studentu kopējais profesionālais sagatavotības līmenis ir labs. Darba devēji kopumā bija 

apmierināti ar 

 studentu teorētisko un praktisko sagatavotību, 

 studentu izpratni par tūrisma uzņēmumu darbību un tūrisma jomu kopumā, 

 studentu prasmi komunicēt ar dažādām mērķauditorijām; 

 studentu spēju izvērtēt problēmsituācijas un rast risinājumu. 

Savukārt kā galvenais prakšu vietu ieteikums studentu labākai sagatavotībai darbam 

tūrisma uzņēmumos, tika norādīts, ka nepieciešama studentu svešvalodu prasmju pilnveide un 

papildus valodu apguve, īpaši akcentējot krievu valodas apguves nepieciešamību. Vadoties 

pēc tā, ka pēdējos gados Kurzemes reģionā vērojama tendence palielināties tūristu skaitam no 

Vācijas un Lietuvas, atsevišķas prakšu vietas uzsvērušas arī nepieciešamību studentiem 

pilnveidot zināšanas un prasmes vācu valodā, kā arī papildus apgūt lietuviešu valodu.  

 

 

5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” 
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze veikta, pamatojoties uz Eiropas Sociālā 

fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi 

kvalitātes paaugstināšanai” studiju programmas „Tūrisma vadība” izvērtēšanas 

materiāliem (1.tabula).  
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1.tabula Studiju virziena (programmas) SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 Ilggadēja studiju programma, kas 

tiek īstenota no 1997./1998.studiju 

gada. 

 Stabils sadarbības partneru loks 

studentu prakses vietu 

nodrošināšanai. 

 Laba sadarbība ar pašvaldībām, 

uzņēmējiem un nevalstiskām 

organizācijām mācību ekskursiju 

organizēšanā un studiju 

darbu/bakalaura darbu izstrādāšanā. 

 Studiju programmas īstenošanā ir 

maz pieaicināto mācībspēku. 

 Absolventiem darba iespējas 

specialitātē. 

 Laba studentu ERASMUS 

mobilitāte. 

 Nepietiekams mācību ekskursiju un 

izbraukumu nodrošinājums. 

 Ārzemju vieslektoru trūkums. 

 Nepietiekama sadarbība ar ārzemju 

augstskolām. 

 Nepietiekams jaunākās mācību, 

metodiskās un zinātniskās literatūras 

nodrošinājums studiju procesa 

īstenošanai. 

 Pasīva darbība pētniecisko projektu 

izstrādē un īstenošanā. 

 Nepietiekams mācībspēku skaits ar 

doktora grādu. 

 

Iespējas Draudi 

 Izstrādāt tālmācības studiju 

piedāvājumu, piesaistot potenciālos 

studentus, kuru darba vieta ir saistīta 

ar tūrisma jomu. 

 Piedāvāt „vakara studijas” darba 

attiecībās esošiem potenciālajiem 

studentiem. 

 Pilnveidot studiju programmu 

„Tūrisma vadība”, izveidojot 

specializācijas virzienus.  

 Izstrādāt studiju programmas 

piedāvājumu krievu valodā, 

orientējoties uz austrumu tirgu – post - 

padomju valstu augstskolām. 

 Aktīvāk izmantot dažādu ES 

struktūrfondu un citu fondu 

piedāvājumus studiju procesa un 

zinātniski pētnieciskās darbības 

attīstībai un pilnveidei.  

 Studentu skaita samazināšanās. 

 Budžeta vietu skaita samazināšana. 

 Finansējuma trūkums mācību ekskursiju 

un izbraukumu nodrošināšanai. 

 Finansējuma trūkums studiju virzienā 

iesaistīto mācībspēku profesionālās 

kvalifikācijas celšanai. 

 Finansējuma trūkums studiju virzienā 

iesaistīto mācībspēku zinātniski 

pētniecisko aktivitāšu nodrošināšanai.  

 Cilvēkresursu trūkums jaunu studiju 

programmu izstrādē un īstenošanā. 
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6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts. 

LiepU ir ieviesta un sertificēta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) atbilstoši 

ISO 9001:2009 standartam. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē 

aktīva ir LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU 

institūcijās: LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, 

Zinātnes padomē, Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta 

stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju programmu 

Padomēs. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu 

veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju 

programmu/virzienu akreditācijā, izstrādājama normatīvo dokumentu bāze (procedūras, 

noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju virzienus, gan programmas. Atsevišķas 

procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu sagatavošanu, apstiprināšanu un 

izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu 

izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību.  

KVS ir atrodami LiepU Senātā apstiprināti nolikumi, kas reglamentē studentu, 

mācībspēku un vispārējā personāla savstarpējās darbības. Studiju procesa nodrošināšanai 

būtiskākie ir: Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām (apstiprināts LiepU 

Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011., 19.12.2011.), Liepājas universitātes doktora 

studiju nolikums (apstiprināts LiepU Senātā 2010.24.05., ar grozījumiem 18.06.2012.). 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem Senātā apstiprināti ir vairāki 

noteikumi: Noteikumi par Gala pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem (apstiprināti 

LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 17.12.2012.), Noteikumi par mācībspēku un 

studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.), 

Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā 

20.05.2013.), LiepU iekšējās kārtības noteikumi studējošiem (apstiprināti LiepU Senātā 

21.02.2011.), Darba kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti 

LiepU Senātā 23.05.2011.). 

KVS-ā ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesa nodrošināšanu. Tās ir: 

a. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas 

process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos 

pienākumus un darbība); 

b. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot no 

citas augstskolas vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot 

pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

c. Personas ierakstīšana studējošo saraktā, ja studējošais maina studiju 

programmu vai studiju formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un 

administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

d. Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, 

nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos 

pienākumus un darbības); 
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e. Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un atgriešanās pēc akadēmiskā 

atvaļinājuma (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā 

personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

f. Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts 

process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos 

pienākumus un darbības); 

g. Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību 

dēļ, finansiālo saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku 

administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības). 

h. Studentu mobilitātes ERASMUS procesā. 

KVS ir izveidotas procedūras, kas reglamentē Studentu vispārējās apmierinātības 

mērīšanu; Darba devēju apmierinātības mērīšanu un Absolventu apmierinātības mērīšanu, 

Akadēmiskā personāla novērtējumu un Prakses vietu novērtējumu. 

Procedūra paredz katru studiju gadu 2. semestra sākumā veikt Studējošo vispārējās 

apmierinātības aptauju. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU studenti. Aptaujas rezultāti 

pieejami LiepU KVS-ā. 

Rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai 

atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un 

studiju programmu direktori studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumos. Vispārējās 

studentu apmierinātības aptaujas rezultātu kopsavilkums tiek aprakstīts LiepU 

pašnovērtējuma ziņojumā. 

Katru studiju gadu, pamatojoties uz savāktajiem absolventu kontaktiem, tiek veikta arī 

Absolventu aptauja. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā, rezultāti tiek sagatavoti gan 

fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes 

dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un studiju programmu direktori studiju 

programmu pašnovērtējumu ziņojumos. 

LiepU KVS-ā noteikta kārtība vērtēt katru mācībspēks vienu reizi gadā, izmantojot 

Mācībspēku novērtēšanas anketu. Iegūtie rezultāti glabājās fakultātē.  

LiepU ir izstrādātas studentu prakšu organizēšanas un prakšu vietu novērtēšanas 

procedūras. 

KVS ir izveidota procedūra arī Darba devēju apmierinātības vērtēšanai, kuras ietvaros 

fakultāte organizē darba devēju fokusgrupas un veic gala/valsts pārbaudījumu komisiju 

priekšsēdētāju anketēšanu. 

  LiepU KVS-ā ir izveidota procedūra Studentu un darbinieku ierosinājumu par 

izmaiņām KVS izskatīšana, kura nosaka kārtību, kādā veidā tiek risināti problēmgadījumi un 

veiktas izmaiņas KVS. LiepU darbiniekiem ir iespēja aizpildīt Ierosinājumu un problēmu 

ziņojumus, kurus izskata attiecīgā procesa īpašnieks sadarbībā ar KVS vadītāju. Savukārt, 

LiepU studentiem ir tiesības rakstīt iesniegumus par konfliktsituācijām vai problēmām, 

kuras tiek risinātas fakultāšu vai rektorāta līmenī.  
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7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 

materiāltehniskais nodrošinājums 

2012./2013. studiju gadā LiepU centrālajā ēkā Lielā ielā 14 tika uzsākta būtiska studiju 

vides uzlabošana. Projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma 

modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu 

iespēju principu un universālu vides pieejamību” (Nr. 

2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/IPIA/VIAA/010) ietvaros tika uzsākti apjomīgi renovācijas darbi, 

saistībā ar koplietošanas telpas izbūvi prioritāro studiju jomu studentiem, uzsākta studiju 

aprīkojuma pilnveide un auditoriju remonts, pilnveidotas LiepU bibliotēkas datubāzes un 

informāciju un komunikāciju tehnoloģijas.  

Studiju virziena īstenošanā tika izmantoti: 

1. LiepU Informācijas tehnoloģiju servisa laboratorijas rīcībā pieejamie resursi, 

nodrošinot studiju procesu ar : 

 nepieciešamo datortehniku un programmatūru;  

 brīvpieejas datorklasi studentiem;  

 prezentācijas aparatūru; 

 bezvadu interneta pieslēgumu, sniedzot iespēju studentiem izmantot arī savus 

personīgos portatīvos datorus.  

2. LiepU Bibliotēkas rīcībā esošie resursi, nodrošinot studiju procesu ar 

 datorizētu abonementu; 

 brīvpieejas lasītavu studentiem; 

 elektronisko resursu lasītavu, piedāvājot studentiem konsultācijas par informācijas 

atlasi LiepU abonētajās E-žurnālu datubāzēs EBSCO, EBSCO eBook 

Collection, SAGE, ScienceDirect, SCOPUS, Uzziņu jeb enciklopēdiskās 

datubāzēs Britannica Online, Letonika.lv, Rubricon un Ziņu datubāzēs 

www.nozare.lv, www.turismabizness.lv. 

 Wi-Fi bezvadu internetu lasītavā; 

 drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas, iesiešanas un citiem pakalpojumiem.  

 2012./2013.studiju gadā studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma 

un atpūtas organizācija” vajadzībām tika iegādāti deviņi (9) izdevumi par kopējo 

summu € 248.85 (Ls 174.89).  

3. DSZF rīcībā esošie studentu izstrādātie un nepublicētie bakalauru darbi tūrisma 

vadībā, radot iespēju studentiem iepazīties ar noslēguma darbu tēmām un jau 

izstrādātajiem darbiem.  

4. Studiju programmas „Tūrisma vadība” finanšu resursi Ls 254,46 apmērā no 

paaugstināto studiju maksu ieņēmumiem, minimāli nodrošinot studiju virzienam 

nepieciešamos mācību izbraukumus un ekskursijas.  

5. DSZF attīstības fonda finanšu resursi, kuru sadale notika saskaņā ar detalizētu 

naudas izlietojuma plānu kalendārajam gadam (atsevišķi 2012. un 2013. gadam) 

No DSZF attīstības fonda 2012./2013. studiju gadā iespēju robežās finansiāli tika 

atbalstīti studiju programmā „Tūrisma vadība” nepieciešamie mācību izbraukumi un 

ekskursijas, kā arī iesaistīto mācībspēku līdzdalība konferencēs un semināros. 

 

 

 

 

http://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=da180119-d028-4eb2-a02f-095a8520ea51%40sessionmgr13&vid=1&hid=18
http://www.scopus.com/
http://www.britannica.com/
http://www.letonika.lv/
http://www.rubricon.com/
http://www.nozare.lv/
http://www.eiropa.lv/
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8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

 

Tūrisma studiju virzienā ir izveidojusies sadarbība ar Alberta koledžas pirmā līmeņa 

augstākās izglītības studiju programmu „Kultūras tūrisms”.  

Sadarbība iespējama ar vairākām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kurās studiju 

virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” ietvaros tiek 

īstenota tūrisma vadības joma, piemēram, Latvijas Biznesa koledža studiju programmu 

”Tūrisms un viesnīcu biznesa vadība”; augstskolas TURĪBA studiju programmu „Tūrisma un 

viesmīlības nozares uzņēmumu vadība; Baltijas Starptautiskās Augstskolas programmu 

„Tūrisma un viesmīlības vadība”; Vidzemes augstskolas studiju programmu „Tūrisma 

organizācija un vadība”, kā arī sadarbības iespējām ar Latvijas Sporta un pedagoģijas 

augstskolu, kuras īstenotajā studiju programmā „Sporta zinātne” tiek piedāvāts iegūt sporta 

skolotāja un rekreācijas speciālista profesionālo kvalifikāciju.  

Par sadarbības iespējām ar ārzemju augstskolām ir uzsāktas sarunas ar NHTV Bredas 

Universitātes lietišķo zinātņu institūtu (Nīderlande), kura realizē studiju programmu 

„Profesionāli orientēts tūrisms un rekreācija” un Leirias Politehniskā institūta (Portugāle) 

Tūrisma pētnieku grupu. 
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9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo 

kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju 

Studiju virzienā 2012./2013. studiju gadā tika īstenota tikai profesionālā bakalaura studiju programma „Tūrisma vadība” (2.tabula). 

                                                                        2.tabula Studiju programmas „Tūrisma vadība” raksturojums 

Studiju programma 

Nosaukums Kods Apjoms  Īstenošanas ilgums, veids 

un forma 

Īstenošanas 

vieta 

Prasības, 

uzsākot 

studijas 

Piešķiramais grāds/ 

profesionālā kvalifikācija 

Tūrisma 

vadība 

42812 160 4 gadi pilna laika klātienes 

/dienas/ studijas, 

4,5 gadi nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja vidējā 

izglītība 

Tūrisma nozares uzņēmumu 

vadītājs (LR profesiju 

klasifikatora kods Nr. 1229 08) un 

profesionālā bakalaura grāds 

tūrismā 
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10.  Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas stratēģijai 

 

Studiju programmas „Tūrisma vadība” stratēģiskā attīstība  ir notikusi un tiek īstenota 

atbilstoši  

1. Latvijas politikas plānošanas dokumentu pamatnostādnēm par tūrisma attīstību 

Latvijā: 

 Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijai 2010 – 2015 gadam
4
, 

 Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014-2020 gadam
 5

,  

 Nacionālajam attīstības plānam 2014.-2020.gadam. 

2. LiepU attīstības stratēģijas dokumentiem saistībā ar studiju programmu 

pilnveidi un attīstību: 

 LiepU DSZF attīstības stratēģiju 2011. – 2015. Gadam, 

 LiepU attīstības stratēģiju 2008. – 2018. gadam, 

 LiepU attīstības stratēģisko virzienu vadlīnijām 2014. – 2016. gadam. 

 

Atbilstoši Latvijas politikas plānošanas dokumentiem par tūrisma attīstību Latvijā un 

LiepU attīstības stratēģiskajiem dokumentiem, LiepU studiju programmā „Tūrisma vadība” 

tika veiktas būtiskas izmaiņas, nomainot programmas nosaukumu „Tūrisma vadība un 

rekreācija” un izveidojot trīs specializāciju virzienus:  

 Tūrisma vadība, kur pilnveidota līdzšinējā ilggadējā pieredze, īstenojot 

programmu „Tūrisma vadība”; 

 Veselības tūrisms, pamatojot to ar ilgtspējīgas attīstības dimensijām daba, 

ekonomika, labklājība un sociālā joma un Liepājas pilsētas resursiem un 

stratēģisko mērķi kļūt par kūrortpilsētu.  

 Radošās industrijas tūrismā, prognozējot multiplikatīvu ietekmi gan uz radošā 

tūrisma attīstību tiešā veidā, gan vietējo kopienu ekonomikas izsauksmes 

veicināšanu.  

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://www.em.gov.lv/images/modules/items/Strategija.pdf  

5
 http://www.em.gov.lv/images/modules/items/EMPam_230913_turisms_inf.docx 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/Strategija.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/EMPam_230913_turisms_inf.docx
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11.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā 

studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īsteno 

 

                                                        3.tabula Studiju programmas „Tūrisma vadība” iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

Studiju programmā „Tūrisma vadība” iesaistītais akadēmiskais personāls 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai 

uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 

augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju 

kursi 

Studiju 

kursa 

daļa 

1.  Lilita Ābele 
Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku  
Mg. sc.env. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides 

pārvaldībā, 2003.; 

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds 

ekonomikā, 2001. 

 

Grāmatvedība, 2KRP B 

Uzņēmuma finanšu 

vadība, 2 KRP 
B 

2.  Elita Balčus Lektore, pieņemta   Mg.philol. 

Latvijas Universitāte, filoloģijas maģistra 

grāds vācu filoloģijā, 1998.; Latvijas 

Valsts universitāte, filologa, pasniedzēja 

kvalifikācija, 1982. 

 

Svešvaloda I – I, II, III, 

IV, 12 KRP 
B 

Svešvaloda II – I, II, 

III, IV, 12 KRP 
B 

3.  Dina Barute Lektore, ievēlēta Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

matemātikas bakalaura grāds, 1999. 

Kvantitatīvās metodes 

vadībā, 2 KRP 
A 

Informācijas 

tehnoloģijas I, II,  

4 KRP 

A 

4.  Inese Briška Lektore, ievēlēta Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

matemātikas bakalaura grāds, 1999. 

Kvantitatīvās metodes 

vadībā, 2 KRP 
A 

Informācijas 

tehnoloģijas I, II,  

4 KRP 

 

A 

5.  Inese Eistere 
Lektore, pieņemta uz 

laiku 
Mg.biol. 

Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 

maģistrs bioloģijā 1993. 

 

 

Ekotūrisms I, 1 KRP B (prakse) 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai 

uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 

augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju 

kursi 

Studiju 

kursa 

daļa 

6.  Zane Gaile 
Lektore, pieņemta uz 

laiku 
Mg.oec. 

Biznesa augstskola “Turība”, 

profesionālais maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā, uzņēmumu un 

iestāžu vadītājs, 2007.; Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija, humanitāro 

zinātņu maģistrs filoloģijā, 2001.; Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija, filoloģijas 

bakalaura grāds, 1999. 

 

Stratēģiskā vadība II, 

Tūrisma vadība I,  

2 KRP 

A 

Tūrisma vadība I,  

2 KRP 
A 

7.  Meldra Gineite 

Vadībzinātņu 

institūta zinātniskā 

asistente, ievēlēta. 

Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku 

Mg.sc.tqm. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

studijas doktorantūras studiju programmā 

„Agrārā un reģionālā ekonomika”, no 

2009.gada;  

Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 

grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā, 

2008.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

uzņēmuma un iestādes vadītāja 

kvalifikācija, 2005. 

 

Uzņēmējdarbība, 2 

KRP 
A 

Uzņēmuma pārvaldības 

sistēmas, 1 KRP 
A 

8.  Olga Glikasa  Docente, ievēlēta Dr.paed. 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

pedagoģijas doktora grāds, 1996.; 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 

bioloģijas un ķīmijas skolotājs, 1966. 

 

Tūrisma pamati I, 1 

KRP 
B 

9.  
Zaigonis 

Graumanis 

 

Docents, ievēlēts Dr.phil. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, filozofijas 

doktors, 1993.; 

LVU, filozofs, pasniedzējs , 1984. 

Filozofija, 2 KRP A 

10.  

Ausma Klestrova 

 

 

 

 

 

Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku 
Mg.philol. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

filoloģijas maģistra grāds, 1999.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

vidusskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotājs, 1974. 

Lietvedība, 2 KRP A 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai 

uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 

augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju 

kursi 

Studiju 

kursa 

daļa 

11.  Ilze Grospiņa Lektore, ievēlēta Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides 

pedagoģijā, 1997.; 

Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 

ģeogrāfijas pasniedzējs, 1984. 

Tūrisma pamati I, 

1 KRP 
B 

Tūrisma ģeogrāfija I, 

II, 4 KRP 
B 

Latvijas tūrisma 

ģeogrāfija, 2 KRP 
B 

Pasaules tūrisma 

objekti, 2 KRP 
B 

Studiju darbs I, II, III, 

6 KRP 
B 

Tūrisma vadība I,  

8 KRP 
B (prakse) 

Tūrisma informācija, 

 2 KRP 
B (prakse) 

Tūrisma metodoloģija, 

2 KRP 
B 

Pirmsdiploma prakse,  

8 KRP 
B (prakse) 

Svešvaloda II – I, II, 

III, IV, 12 KRP 
B 

12.  
Ārija Kolosova 

 
Docente, ievēlēta Dr.hist. 

Latvijas Universitāte, vēstures doktors, 

1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, vēsturnieks, 

vēstures pasniedzējs, 1981. 

 

Latvijas vēsture un 

tūrisms, 2 KRP 
A 

13.  Vija Kriķe 
Lektore, pieņemta uz 

laiku 
 

Latvijas Valsts universitāte, filozofijas 

pasniedzējs, sociologs, 1973. 

 

Cilvēkresursu vadība 

II, 1 KRP 
A 

14.  
Vineta Kulmane 

 

Lektore, pieņemta uz 

laiku 
Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

maģistra grāds, 1996.;Latvijas 

Universitāte, bioloģijas bakalaura grāds, 

1994. 

Ekotūrisms, 2 KRP B 

Viesnīcu sistēmu 

vadība, 2 KRP 
B 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai 

uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 

augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju 

kursi 

Studiju 

kursa 

daļa 

15.  
Linda Lauze 

 

Asoc.prof., ievēlēta 

 
Dr.philol. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

filoloģijas doktors, 2002.; 

LPA, maģistrs filoloģijā, 2000.; LU 

Latviešu val. un literatūras pasniedzēja, 

1991.  

 

Valodas un runas 

kultūra, 1 KRP 
A 

16.  
Daina Lieģiniece 

 
Profesore, ievēlēta Dr.habil. paed. 

Latvijas Valsts Universitāte, 

Dr.habil.paed., 1997.; 

Latvijas Valsts Universitāte, Dr.paed., 

1992.; P.Stučkas Latvijas Valsts 

universitāte, filologs, angļu valodas 

skolotāja kvalifikācija, 1964. 

 

Cilvēkresursu vadība 

II, 1 KRP 
A 

17.  
Inese Leitāne 

 

 

Lektore, ievēlēta Mg.oec. 

Baltijas Krievu institūts, profesionālā 

maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā 

un administrēšanā, 2005.; 

Latvijas Universitāte, tirdzniecības 

ekonomista kvalifikācija, 1983. 

 

Tūrisma mārketings,  

2 KRP 
A 

18.  
Diāna Līduma 

 
Lektore, ievēlēta  Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 

ekonomikas zinātņu maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā, 2000.; RTU, 

inženierzinātņu bakalaura grāds 

ekonomikā; 1998. 

Ekonomikas teorija I, 

II, 6 KRP 
A 

Tūrisma vadība II, III, 

4 KRP 
A 

Tūrisma vadība II,  

4 KRP 
B (pakse) 

19.  
Andris Maisiņš 

 

Lektors, pieņemts uz 

laiku 
 

Rīgas Politehniskais institūts, inženieris-

elektriķis, 1978. 

Vietējais tūrisms, 

 2 KRP 
B 

Orientēšanās un 

tūrisms, 2 KRP 
C 

Ekotūrisms II, 3 KRP B (prakse) 

Aktīvā tūrisma pamati, 

2 KRP 

 

B 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai 

uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 

augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju 

kursi 

Studiju 

kursa 

daļa 

20.  
Arturs Medveckis 

 
Lektors, ievēlēts  Mg.paed. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2004.; 

Latvijas Valsts konservatorija, 

kultūrizglītības darba organizators, 

metodiķis, 1980. 

 

Kultūras vēsture,  

2 KRP 
A 

Kultūras tūrisms,  

2 KRP 
B 

21.  
Anita Mežinska 

 
Lektore, ievēlēta Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 

profesionālais grāds  uzņēmumu un 

organizāciju vadīšanā, 2003.; Liepājas 

Valsts pedagoģiskais institūts, latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1978. 

 

Vadības kultūra un 

psiholoģija, 2 KRP 
A 

Stratēģiskā vadība I,  

2 KRP 
A 

22.  
Ārijs Orlovskis  

 

Zinātniskais asistents 

Izglītības zinātņu 

institūtā ( ievēlēts); 

Lektors, pieņemts 

darbā uz laiku  

Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2003.; 

Latvijas Valsts universitāte, vēsturnieks, 

pasniedzējs, 1985. 

 

Politoloģija, 2 KRP A 

23.  
Sandra Okuņeva 

 
Lektore, ievēlēta Mg.philol. 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 

filoloģijas maģistra grāds, 1998.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

latviešu valodas un literatūras skolotājs, 

1983. 

 

Valodas un runas 

kultūra, 1 KRP 
A 

24.  Inga Pūre 
Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku  

Mg.oec., 

Mg.philol.. 

Biznesa augstskolas „Turība”, 

doktorantūras studiju programmā 

„Komunikācijas vadība” no 2007.; 

RSEBAA, maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā, 2006.; RTU, 

personāla speciālista kvalifikācija, 2003.; 

LPA, filoloģijas maģistra grāds, 1998.; 

LPA, filoloģijas bakalaura grāds, latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1996. 

Sabiedriskās attiecības, 

2 KRP 
C 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai 

uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 

augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju 

kursi 

Studiju 

kursa 

daļa 

25.  
Liene Romaņuka 

 

Socioloģisko 

pētījumu centra 

zinātniskā asistente. 

Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku 

Mg.man. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības 

vadībā, 2008.; 

Liepājas Pedagoģijasakadēmija, 

profesionālais bakalaurs socioloģijā, 

sociologa kvalifikācija, 2007. 

Socioloģija un sociālā 

statistika, 2 KRP 
A 

26.  Kristaps Ruicēns 
Asistents, pieņemts 

darbā uz laiku 
 

Liepājas Universitāte, profesionālais 

bakalaura grāds tūrismā, tūrisma nozares 

uzņēmuma vadītājs 

Starptautiskā tūrisma 

ekonomika, 2 KRP 
A 

27.  
Irina Strazdiņa 

 
Docente, ievēlēta Dr.psych. 

Latvijas Universitāte, psiholoģijas doktora 

grāds, 1994.; Liepājas Valsts 

pedagoģiskais institūts, pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja 

kvalifikācija, 1985. 

Pārmaiņu vadīšanas 

psiholoģiskie aspekti,  

2 KRP 

C 

28.  Vineta Tomsone 
Lektore, pieņemta uz 

laiku 

Mg.sc.comp., 

Mg.sc.educ,  

Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

2009.; Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, 2006.; Liepājas Pedagoģijas 

akadēmija, dabaszinātņu bakalaurs 

datorzinātnēs, 2001. 

Datu bāzes un 

informācijas sistēmas, 

1 KRP  

A 

29.  
Iveta Tumaščika 

 

 

LiepU juriskonsulte,  

lektore, pieņemta 

darbā uz laiku 

Mg.iur. 

Latvijas Policijas akadēmija, tiesību 

zinātnes maģistra grāds valsts tiesību 

apakšnozarē, 2007.; 

Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura 

grāds tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācija, 

2000.; 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, 

matemātikas skolotāja kvalifikācija, 1988. 

Darījumu tiesiskās 

attiecības tūrismā, 2 

KRP 

A 

30.  Nataļja Vecvagare 
Asistente, pieņemta 

uz laiku 
 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

profesionālais bakalaura grāds tūrismā, 

tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs, 2002. 

International School of Brussels – 

consultant/teacher -2009. 

Tūrisma pamati II, 3 

KRP 
B 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai 

uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 

augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju 

kursi 

Studiju 

kursa 

daļa 

31.  Māra Zeltiņa Docente, ievēlēta Dr.biol. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, bioloģijas 

doktors, 1992.; 

Latvijas Valsts universitāte, biologs, 

bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs, 1979. 

Uzņēmuma pārvaldības 

sistēmas, 1 KRP 
A 

Pētījumu metodoloģija, 

2 KRP 
A 

32.  Inta Znotiņa Lektore, ievēlēta Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2003.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija,  

dabaszinātņu bakalaura grāds 

datorzinātnēs, 2000. 

Datu bāzes un 

informācijas sistēmas, 

1 KRP 

A 



 

20 

 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 

darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības 

projektos 

Tūrisma studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes 

kopumā saskan ar docējamo studiju kursu profilu un saturu, tādējādi nodrošinot efektīvāku 

zinātniskās pētniecības rezultātu integrāciju studiju procesā, tomēr izvērtējot ikgadējos 

pārskatus par Liepājas Universitātes pētniecisko darbu 2012.gadā un 2013.gadu, jāsecina, ka 

ir salīdzinoši zema mācībspēku pētnieciskā darbība saistībā tieši ar tūrisma specifiku.  

Pētniecības tematika saistībā ar tūrisma jomu pārskata periodā:  

 Tūrisma vide un tās attīstības iespējas Kurzemes reģionā (Mg.paed. I.Grospiņa, 

Mg.oec. I.Leitāne); 

 Liepājas kā kūrortpilsētas kultūrvēsturiskais mantojums un potenciāls (Mg.paed. 

I.Grospiņa, Mg.oec. I.Leitāne); 

 Tūrisma vides pievilcības analīze Kurzemes reģionā (Mg.oec. I.Leitāne, Mg.paed. 

I.Grospiņa); 

 Liepājas kā kūrortpilsētas dilemmas un iespējas (Mg.paed. I.Grospiņa, Mg.oec. 

I.Leitāne); 

 Veselības tūrisma tradīcijas un iespējas Liepājā. (Mg.paed. I.Grospiņa, Mg.oec. 

I.Leitāne); 

 Liepājas kūrorta vēsture un renesanse. (Mg.paed. I.Grospiņa I., Mg.oec. I.Leitāne). 

 

Pētniecības tematika tūrisma studiju virziena pārskata periodā: 

 Trešā atmoda Liepājā: procesi un personības (Dr.hist. Ā.Kolosova); 

 Kurzemes kultūras identitāte (Mg.paed.A.Medveckis); 

 Sabiedrisko attiecību adaptācija Latvijā neatkarīgas Latvijas valsts apstākļos 

(Mg.phil.,Mg.oec. I.Pūre); 

 Personības attīstības noteicošie sociālie faktori, dažādu sociālo grupu kultūrā un 

dzīves kvalitātē (Mg.psych.Ē.Gintere). 

 

2012./2013.studiju gadā programmas „Tūrisma vadība” studenti aktīvi iesaistījās un 

piedalījās ar studentu zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem ikgadējā LiepU Studentu un 

maģistrantu zinātniskā konferencē „LiepU Starptautiskā Zinātnes un radošuma nedēļa – 

2013” ietvaros (2013.gada 11.marts – 4.aprīlis), kā arī uzstājās ar referātiem LLU SZF 

organizētajā konferencē „Jaunieši zinātnē un praksē” : 

1. Skripkara J. Lauku viesu mājas un kempinga izveide Alsungas novadā. Referāts 

LLU SZF konferencē „Jaunieši zinātnē un praksē” 2013.gada 18.aprīlī. (zinātniskā 

vadītāja – lektore Mg.sc.tqm. M. Gineite),  

2. Stepanoviča G. Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas lauku tūrismā Kurzemē. 

Referāts LLU SZF konferencē „Jaunieši zinātnē un praksē” 2013.gada 18.aprīlī. 

(zinātniskā vadītāja –Mg.sc.tqm. M. Gineite), 
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Programmas „Tūrisma vadība” 2012/2013 studiju gada absolventes L.Leitāne un 

S.Meļķe piedalījās Tūrisma attīstības aģentūras rīkotajā studentu zinātniski pētniecisko 

darbu konkursā:  

1. Leitāne L. „Latvijas kā tūrisma produkta virzīšana Spānijas tirgū”, (zinātniskā 

vadītāja -Mg.oec. D. Līduma).  

2. Meļķe S. „Spa un ūdens dziedniecības tūrisma attīstības iespējas Liepājā”. 

(zinātniskā vadītāja - lektore Mg.oec. I. Leitāne). 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 

 

1. Ābele, Lilita, Līduma, Diāna, Leitāne, Inese,  Mežinska, Anita. Analysis of factors 

forming competitive business environment in cross-border region. Economics and 

Management: Vol 17, No 4, 2012, Kaunas University of Technology, pp. 1308–1314.  

2. Ābele, Lilita, Zeltiņa, Māra, Šimanskiene, L., Burgis, D. The Evaluation of the Effectiviness 

of the Environmental Management Instruments of Latvia. Economics and Management. Vol.17, 

No 3, 2012, Kaunas University of Technology, pp. 929–935. 

3. Gineite, Meldra. Entrepreneurial Activity in Kurzeme Region. Research for Rural 

Development 2012. Annual 18
th
 International Scientific Conference Proceedings. Vol. 2. Jelgava: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012, pp. 216.–223. 

4. Lauze, Linda. Novēlējumu sintaktiskie varianti mutvārdu saziņā. Baltistica, 8 : Priedas. 

Vilnius, Vilniaus universitetas, 2012, 79.–88. lpp.  

5. Lieģeniece, Daina. Viedoklis par 5 – 10 gadus vecu bērnu sociālemocionālo attīstību kā 

akadēmiskos panākumus ietekmējošu faktoru: Rietumos veiktu pētījumu analīze. Sabiedrība. 

Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2012. gada 25.–26. maijs. 

2. daļa: Sociālā un speciālā pedagoģija, Veselība un sports, Apskati. Rēzekne : Rēzeknes 

Augstskola, 2012, 398.–408. lpp. 

6. Pūre, Inga. Sabiedrisko attiecību attīstība Latvijā: Profesionalizācijas periods. Ilgtspējīga 

uzņēmējdarbība mainīgajos ekonomiskajos apstākļos : Biznesa augstskolas „Turība” konferenču 

rakstu krājums, 2012. gada 30. marts. Rīga : SIA Biznesa augstskola „Turība”, 2012, CD 

formātā.  

7. Šimanskiene, L, Burgis, D, Līduma, Diāna, Zeltiņa, Māra. Bussiness Cooperation in the 

cross-border of Klaipeda region and Latvia. Regional Formation and Development Studies. 

Journal of Social Sciences : Nr. 1(6), Klaipeda University, 2012, pp.137–145.  

8. Briška, Inese. Matemātiskās analīzes studiju metodoloģijas loma topošā matemātikas 

skolotāja profesionālās varēšanas „robežu” paplašināšanā. Sabiedrība un kultūra: Rakstu 

krājums, 14. Liepāja: LiePA, 2012, 362.–367. lpp. 

9. Gineite, Meldra, Egliņš-Eglītis, Atis. Komersantu iespējas biznesa inkubatoros Latvijā. 

Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums, 14. Liepāja: LiePA, 2012, 472.–478. lpp.  
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10. Gineite, Meldra, Vilciņa, Anastasija. Uzņēmējdarbības attīstība novados Kurzemē. 

Proceedings of the 53
rd 

Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: DU 

Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012, CD. 

11. Glikasa, Olga, Karule,  Ludmila. Studentu radošais darbs vides un veselības informācijas 

aktualizēšanā. Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums, 14. Liepāja : LiePA, 2012, 79.–88. lpp.  

12. Graumanis, Zaigonis. Pagrieziens no klasiskās uz moderno filozofiju: zaudētais un iegūtais. 

Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums, 14. Liepāja : LiePA, 2012, 27.–34. lpp. 

13. Jākobsone, Andra, Kulmane, Vineta. The Optimization of Group work in the online 

environment taking into account individual characteristics of participants. Sabiedrība un kultūra : 

Rakstu krājums, 14. Liepāja: LiePA, 2012, 139.–149. lpp. 

14. Kolosova, Ārija. A. Bērza dienasgrāmatas par Trešās atmodas laika notikumiem Liepājā 

1988.gadā. Sabiedrība un kultūra : Rakstu krājums, 14. Liepāja: LiePA, 2012, 43.–51. lpp.  

15. Lauze, Linda. Mutvārdu teksta sintakses vieta jaunajā akadēmiskajā gramatikā. Apvienotais 

Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress. Valodniecības raksti. Rīga: LU Latviešu 

valodas institūts, 2012, 26.–34. lpp. 

16. Līduma, Diāna, Sprancmanis, Nikolajs. Loģistikas personāla piemērošana loģistikas 

pielietošanas veicināšanai Kurzemes reģiona uzņēmumos. Sabiedrība un kultūra : Rakstu 

krājums, 14. Liepāja: LiePA, 2012, 517.–525. lpp. 

17. Medveckis, Arturs. Latvijas kultūrvides pārvērtību liecības biogrāfiskās izpētes avotos. 

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress. Novadnieciskās identitātes 

meklējumi Kurzemē. Liepāja 2011. gada 19.–20. oktobris. Rakstu krājums. Liepāja: Liepājas 

Universitāte, 2012, 53.–68. lpp. 

18. Medveckis, Arturs. Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: biogrāfiska apcere par 

izcilu kultūras un izglītības darbinieku – diriģentu, skolotāju. Liepāja: Liepājas Universitātes 

Socioloģisko pētījumu centrs, 2012. 324 lpp. ISBN 978-9984-864-55-6 

19. Briška, Inese, Ģingule, Klavdija, Kārkliņa, Vaira, Kukuka, Aija. Компетентность 

будущих учителей математики. Matemātikas kompetenču attīstība augstākās izglītības 

iestādēs: Starptautiskas konferences tēzes. Jelgava: LLU, 2012. 

20. Lauze, Linda. Literārās valodas un sarunvalodas attiecības normatīvā aspektā. Literārās 

valoda (standartvaloda) vēsturiskā, normatīvā un sociolingvistiskā skatījumā. Akadēmiķa Jāņa 

Endzelīna 139. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: 

LU Latviešu valodas institūts, 2012, 25. lpp.  

21. Medveckis, Arturs. Liepājas jaunieši ārzemēs: iespēja vai emigrācija? Youth in Latvia, 

Europe, Globe: oportunities and risks: Internacional conference, Abstracts. Riga, 1–2 June 2012. 

Rīga : Latvijas Universitāte, 2012,  46.–48. lpp. 

22. Lieģeniece, Daina, Miķelsone, Ilze, Ukstiņa, Rita u. c. Ceļā uz skolu. Bērnu sagatavošana 

pamatizglītības ieguvei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 266 lpp.  

23. Lieģeniece, Daina. Pārdomas par bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. Ceļā uz skolu. 

Bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012, 16.–22. lpp. 
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24. Lieģeniece, Daina. Par cienījamo profesori I. Žoglu domājot. No: Profesore Irēna Žogla: 

Biobibliogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 77. lpp. 

 

14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, profesoru 

grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju 

virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 

Virziena īstenošanā tika iesaistīti Dabas un sociālo zinātņu fakultātes Vides zinātņu un 

Tūrisma jomas docētāji sadarbībā ar Vadībzinātņu, Sociālo zinātņu, Matemātikas un 

informātikas, Svešvalodu u.c. jomas docētājiem. 

 Tūrisma studiju virziena īstenošanā tika iesaistītas Liepājas Universitātes 

struktūrvienības: Dabas un sociālo zinātņu fakultāte, Studiju daļa, Bibliotēka, Informācijas 

tehnoloģiju servisa laboratorija, Ārējo sakaru daļa, Sabiedrisko attiecību daļa, Socioloģisko 

pētījumu centrs, Vides pētījumu centrs  

DSZF galvenie uzdevumi studiju programmas „Tūrisma vadība” īstenošanā bija saistīti ar 

1. Studiju procesu plānošanu un organizēšanu atbilstoši tūrisma virziena specifikai; 

2. Akreditācijas dokumentu sagatavošanas organizēšanu un darba līgumu slēgšanu ar 

mācībspēkiem;  

3. Prakšu organizēšanas un izvērtēšanas procesu pārraudzīšanu;  

4. Studiju programmas direktores informēšanu par LiepU notiekošajiem procesiem un 

darbībām;  

5. Tūrisma studiju virziena mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas pilnveides 

pārraudzīšanu un koordinēšanu; 

6. Fakultātes domes 

- lēmumu pieņemšanu par studiju programmas organizācijas, akadēmiskā un 

zinātniskā darba, kā arī saimnieciskajiem, finansiālajiem, u.c. jautājumiem, 

t.sk. par studiju programmas popularizēšanas jautājumiem;  

- studiju programmas tipveida un ikgadējos studiju plānu apstiprināšanu;  

- ar studiju programmas nodrošinājumu saistītu priekšlikumu izteikšanu. 

 

Studiju daļas galvenie uzdevumi studiju programmas „Tūrisma vadība” īstenošanā bija saistīti 

ar  

1. Nodarbību plānojumu izstrādi; 

2. Studentu lietvedību, sekmju uzskaitījumu, izziņu sagatavošanu; 

3. Studiju programmas akreditācijas dokumentu pārraudzīšanu un iesniegšanu atbilstoši 

normatīvajiem dokumentiem.  

 

Bibliotēkas galvenie uzdevumi studiju programmas „Tūrisma vadība” īstenošanā bija saistīti 

ar  

1. Tūrisma jomu saistītas mācību un zinātniskās literatūras nodrošināšanu; 

2. Pieejas abonētajām datubāzēm nodrošināšanu.  
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Informācijas tehnoloģiju servisa laboratorijas daļas galvenais uzdevums studiju programmas 

„Tūrisma vadība” īstenošanā bija saistīts ar datortehnikas sagatavošanu un IT infrastruktūras 

pieejamības nodrošināšanu studiju procesā.  

 

Ārējo sakaru daļa daļas galvenie uzdevumi studiju programmas „Tūrisma vadība” īstenošanā 

bija saistīti ar  

1. Informācijas sniegšanu studentiem un mācībspēkiem par mobilitātes iespējām 

ERASMUS programmā; 

2. Tūrisma studiju virzienā iesaistīto mācībspēku iespējām lasīt lekcijas/doties pieredzes 

apmaiņā citu valstu partneraugstskolās izskatīšanu, atbalstīšanu  un   organizēšanu.   

3. Tūrisma studiju virziena studentu iespējām studēt un veikt praksi citu valstu 

partneraugstkolās;  

4. Ārzemju vieslektoru piesaistīšanu ERASMUS programmas ietvaros, sadarbībā ar 

studiju programmas direktori. 

 

Sabiedrisko attiecību daļas galvenie uzdevumi studiju programmas „Tūrisma vadība” 

īstenošanā bija saistīti ar  

1. Informācijas sniegšanu sabiedrībai par tūrisma studiju virzienā notiekošajām 

aktivitātēm; 

2.  Potenciālo studentu konsultēšanu un informācijas sniegšanu par iespējām studēt 

LiepU studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija” 

 

Socioloģisko pētījumu centra galvenais uzdevums studiju programmas „Tūrisma vadība” 

īstenošanā bija saistīts ar mācībspēku nodrošinājumu īstenojot studiju programmā plānotos 

studiju kursus Socioloģija un sociālā statistika (SPC zinātniskā asistente L.Romaņuka), 

Kultūras vēsture (SPC vadītājs A.Medveckis) un Kultūras tūrisms (SPC vadītājs 

A.Medveckis).  

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, 

norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu 

īstenošanā. 

Studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” 

īstenošanā tika iesaistīti DSZF dekāne un sociālo zinātņu jomas prodekāne, dekanāta 

sekretāres un studiju programmas direktore. Iesaistītā personāla uzdevumus virziena 

īstenošanā noteica gan LiepU normatīvie dokumenti par studijām, amatu apraksti, kā arī 

darbinieku savstarpējā vienošanās par atsevišķu uzdevumu veikšanu. 

Nepieciešamību gadījumā virziena īstenošanā tika iesaistīti arī LiepU Informācijas 

tehnoloģiju servisa laboratorijas darbinieki, līdzot risināt jautājumus saistībā ar datortehnikas 

nodrošinājumu un pieejamību; LiepU bibliotēkas darbinieki saistībā arī elektronisko katalogu 

izmantošanas iespējām.  
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16. Informācija par ārējiem sakariem 

 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

Studiju programmā „Tūrisma vadība” ir izveidojusies ļoti laba sadarbība gan ar 

pašvaldībām, uzņēmējiem un tūrisma informācijas birojiem un centriem dažādās pilsētās un 

novados. 

1. Sadarbība ar pašvaldībām Studiju programmā „Tūrisma vadība” ir izveidojusies 

laba sadarbība ar tādām pašvaldībām kā Liepājas pilsētas dome, Aizkraukles 

pašvaldība, Talsu pilsētas dome, Priekules pilsētas dome, Saldus pilsētas dome, 

Kuldīgas pilsētas dome, u.c. Sadarbībā ar pašvaldībām tika izstrādāti bakalaura 

darbi par pašvaldībām aktuālām tēmām tūrisma jomā: piemēram, „Sporta 

tūrisma attīstības iespējas Liepājā”, ”SPA un ūdensdziedniecības tūrisma 

attīstības iespējas Liepājā”, „Aizkraukles novada tūrisma attīstības plāns”, 

„Saldus novada tūrisma attīstības plāns 2014.- 2020.gadam”, „ Suņu pajūgi 

kā jauns nesezonas tūrisma piedāvājums Talsos”.  

2. Sadarbība ar Tūrisma informācijas birojiem un centriem (TIC):  Liepājas 

reģiona tūrisma informācijas biroju, Priekules TIC, Kuldīgas TIC, Talsu TIC , 

Nīcas TIC, Ventspils TIC u.c. Pēc Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja 

pasūtījuma tika izstrādāts bakalaura darbs par jaunu tūrisma maršrutu izstrādi 

„Liepājas tūrisma piedāvājums cilvēkiem ar redzes traucējumiem”.  

3. Sadarbība ar tūrisma aģentūrām „ Max”, „Ap Sauli”, „Mārītes” u.c., nodrošinot 

gan prakses vietas, gan organizējot mācību ekskursijas un izbraukumus. 

4. Sadarbība ar muzejiem: Liepājas muzeju, Ventspils brīvdabas muzeju, kas 

nodrošina ne tikai prakses vietas, bet arī piedāvā iespēju izstrādāt bakalaura 

darbus par muzejiem aktuālām tēmām, piemēram, „ Audio gida izmantošanas 

iespējas Ventspils brīvdabas muzejā”. 

5. Sadarbība ar viesnīcām un naktsmītnēm studentu prakses vietu nodrošināšanai: 

viesnīcām „ Hotel Kolumbs”,” Promenāde Hotel”, „ Amrita”, „Līva”, „Jūrnieku 

ligzda” u.c., kempingiem un lauku viesu mājām.  

6. Sadarbība ar Karostas cietumu, tūrisma uzņēmējiem „Sofijas laivas”, „Liepājas 

jahtu osta”, tūrisma klubu „Oga” prakses vietu un mācību ekskursiju 

organizēšanā. 

7. Sadarbība ar asociācijām: Kūrortpilsētu asociācija, Veselības tūrisma klasteris, 

Kurzemes tūrisma asociācija. 

8. Sadarbība ar Liepājas reģionālo slimnīcu un Liepājas olimpisko centru 

pārakreditētās studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” specializācijas 

virziena Veselības tūrisms studentu prakses vietu nodrošināšanai un sadarbība ar 

Liepājas kultūras pārvaldi jaunā specializācijas virziena Radošās industrijas 

tūrismā prakses vietu nodrošināšanai.  
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       16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

Studiju programmai „Tūrisma vadība” ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas 

Kultūras koledžu un Alberta koledžu par iespējām koledžas abolventiem turpināt studijas 

„Tūrisma vadības” studiju programmā 2.kursā. 

Ir noslēgti sadarbības līgumi par prakšu organizēšanas iespējām un studijām ārvalstu 

augstskolās ar Hedmarkas universitāti (Norvēģijā), Leipcigas Heimereras Akadēmiju GMBH 

(SIA), Heimererschulen Vācijā; Rostokas Universitāti (Vācija), Leiria Politehnisko institūtu 

(Portugāle); Sakarya Universitāti (Turcija), Ziemeļdānijas Universitāti - Koledžu (UCN)  

(Dānija), Gdaņskas Sporta pedagoģijas Akadēmiju (Polija). 

2012./2013. studiju gadā ārvalstu augstskolās studēja  10 tūrisma studiju virziena 

studenti:  

 Sakarya Universitātē (Turcija) divi studenti; 

 Leiria Politehniskajā institūtā (Portugāle) pieci studenti;  

 Ziemeļdānijas Universitātē – Koledžā (Dānija) trīs studenti. 

ERASMUS programmas ietvaros programmā „Tūrisma vadība” 2012. /13. studiju 

gadā studēja divi studenti no  Sakarya  Universitātes (Turcija) un viens students no Leiria 

Universitātes (Portugāle).  

Sadarbība veiksmīgi tika arī īstenota, rodot iespēju studentiem veikt studiju prakses 

tūrisma vadībā arī ārvalstu tūrisma un viesmīlības uzņēmumos - Grieķijā (trīs studenti), 

Portugālē (divi studenti) un Spānijā (viens students).  

Pašnovērtējuma periodā ERASMUS programmas ietvaros veiksmīgi tika noslēgti gan  

jauni bilaterālie sadarbības gan atjaunoti un papildināti esošie sadarbības līgumi ar ārvalstu 

augstskolām (4.tabula).  

 

4.tabula ERASMUS programmas ietvaros noslēgtie un  

atjaunotie sadarbības līgumi 

 

Nr. 

p. 

k. 

Augstskolas nosaukums, 

Erasmus kods 

Izglītības 

tematiskās 

grupas 

Studiju 

programma 
 

ISCED 

kods 

1. 

Leiria Politehniskais institūts (Portugāle) 

P LEIRIA01 

www.ipleiria.pt 

Pakalpojumi 

  
Tūrisma vadība  340/8 

2. 

Sakarijas Universitāte(Turcija) 

TR SAKARYA01 

http://www.sakarya.edu.tr 

Pakalpojumi Tūrisma vadība  340/8 

3. 

Ziemeļdānijas Universitātes koledža 

(Dānija) 

DK ALBORG09 

http://www.ucnorth.dk/ 

Pakalpojumi Tūrisma vadība  345 

4. 

Klaipēdas Valsts koledža 
(Lietuva) 

LT KLAIPED 09 

http://www.kvk.lt 

Pakalpojumi Tūrisma vadība  340 

 

http://www.ipleiria.pt/
http://www.sakarya.edu.tr/
http://www.ucnorth.dk/
http://www.kvk.lt/
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16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot 

apmaiņas programmu un valsti 

5.tabula Ārvalstīs studējošie apmaiņas programmu ietvaros 

Erasmus studenti 2012./2013.st.g. 

Nr. 

p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 

kurss 

Studiju 

programma Viesaugstskola 

1. Unda Egendorfa 2 Tūrisma vadība 

Ziemeļdānijas Universitāte – 

Koledža, Dānija 

2. Agnese Blumberga 2 Tūrisma vadība 

Ziemeļdānijas Universitāte – 

Koledža, Dānija 

3. Ilze Strēle 3 Tūrisma vadība Sakarya Universitāte, Turcija 

4. Edgars Oliņš 3 Tūrisma vadība 

Leiria Politehniskais institūts, 

Portugāle 

5. Kristīne Ķeizare 3 Tūrisma vadība Sakarya Universitāte,Turcija 

6. Austra Millere 2 Tūrisma vadība 

Leiria Politehniskais institūts, 

Portugāle 

7. Madara Bitmane 2 Tūrisma vadība 

Ziemeļdānijas Universitāte - 

Koledža 

8. Kārlis Reinšmits 3 Tūrisma vadība 

Leiria Politehniskais institūts, 

Portugāle 

9. Ilva Lasmane 3 Tūrisma vadība 

Leiria Politehniskais institūts, 

Portugāle 

10. Omars Kļava 3 Tūrisma vadība 

Leiria Politehniskais institūts, 

Portugāle 

16.4. Studējošie, kas veikuši prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, 

norādot valsti un prakses vietu 

6.tabula Studējošie, kas veikuši praksi ārvalstīs  

apmaiņas programmu ietvaros 

 

Erasmus studenti 2012./2013.st.g. 

Nr. 

p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 

kurss 

Studiju 

programma Valsts Prakses vieta 

1. Līga Kraule 3 
Tūrisma vadība 

Grieķija 

Fodele Beach 

hotel 

2. Darja Pukjane 3 
Tūrisma vadība 

Grieķija 

Job Trust 

comapany 

3. Anita Mendriķe 3 
Tūrisma vadība 

Spānija 

Hotel Palacio 

Casa Galesa 

4. Ieva Timmermane 3 
Tūrisma vadība 

Grieķija 

Alderman 

Alympian Village 

hotel 

5. Ilva Lasmane 3 
Tūrisma vadība 

Portugāle 

Peniche kite & 

Surf center/camp 

6. Kārlis Reinšmits 3 
Tūrisma vadība 

Portugāle 

Peniche kite & 

Surf center/camp 
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16.5. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

7.tabula Ārvalstu studējošo skaits 

Erasmus ārvalstu studējošie 2012./2013. st.g. 

Nr. 

p.k. 
Vārds Uzvārds Semestris 

Studiju 

programma 

Partnera 

augstskola 
Valsts 

1. Betul  Uzun 
Rudens 

Tūrisma vadība 

Sakarijas 

Universitāte Turcija 

2. Cansu Guvenc 
Rudens 

Tūrisma vadība 

Sakarijas 

Universitāte Turcija 

3. Francisio Campos 
Rudens 

Tūrisma vadība 

Leiria 

Politehniskais 

institūts Portugāle 
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II. Secinājumi (par studiju virziena attīstības plānu) 

Vadoties no studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumā esošās informācijas, var secināt, ka 

 

1. Studiju virzienā esošā studiju programma „Tūrisma vadība” atbilst LiepU 

stratēģijai un Latvijas politikas plānošanas dokumentiem par tūrisma jomas 

attīstību Latvijā, tomēr nepieciešama stratēģija par studiju virziena kā veselas 

jomas attīstību Liepājas Universitātes piedāvājumā. 

 

2. Studiju programmā „Tūrisma vadība” veiktas būtiskas izmaiņas (pārakreditācija), 

veicot izmaiņas nosaukumā uz „Tūrisma vadība un rekreācija” un piedāvājot 

programmā specializācijas virzienus Tūrisma vadība, Veselības tūrisms un Radošās 

industrijas tūrismā. 

 

3. Studiju programmas specializācijas virzienu kvalitatīvai īstenošanai nepieciešams 

pilnveidot studiju vidi, nodrošinot studiju procesu ar mācību, metodisko un 

zinātnisko literatūru jaunajos specializācijas virzienos, īpaši Veselības tūrisma un 

Radošo industriju tūrismā apakšvirzienos, kā arī celt mācībspēku profesionālo 

kvalifikāciju. 

 

4. Studiju programmā ir laba studentu Erasmus mobilitāte, savukārt iztrūkstošas 

ārvalstu lektoru lekcijas. 

 

5. Darba devēji/prakses vadītāji atzinīgi novērtē studiju programmas studentu 

teorētisko un praktisko sagatavotību, tomēr norāda uz nepieciešamību pilnveidot 

studentu svešvalodu zināšanas, īpaši akcentējot vācu un krievu valodas apguvi. 

 

6. Ļoti mazs zinātnisko publikāciju skaits saistībā ar tūrisma jomas specifiku un 

iztrūkstoša docētāju pētniecisko projektu īstenošana tūrisma jomā var radīt draudus 

studiju virziena ilgtspējai. 

 

7. Nepietiekams finansējums studiju programmā plānotajām mācību ekskursijām un 

izbraukumiem rada nopietnus draudus studiju programmas kvalitatīvai īstenošanai 

un ilgtspējai.   

 

 

 




