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I. Studiju virziena raksturojums 

1. Studiju virziena att īstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar 
augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU  

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldīšana”  kopīgais mērķis ir sniegt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu 

profesionālo izglītību sociālajās zinātnēs, sagatavojot augsti kvalificētus 
vadībzinātnes nozares speciālistus, īpašu uzmanību pievēršot Kurzemes novada 
vajadzībām un tā tālākai attīstībai.  

 Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldīšana” ietvaros 2013./2014.studiju gadā Vadības un sociālo zinātņu 
fakultātē tika īstenotas studiju programmas „Biznesa un organizāciju vadība, 
„Komunikācijas vadība”, „Kultūras vadība” un profesionālā maģistra studiju 
programma „Vadības zinības”. Studiju programmu realizācija notika saistībā ar 

VSZF un LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem: 

� LiepU attīstības stratēģiju (2008.–2018.) un LiepU attīstības stratēģisko 
virzienu vadlīnijām 2014.–2016. gadam.  

� LiepU zinātniskās darbības stratēģiju (2010.–2016.),  
� Dabas un sociālo zinātņu fakultātes attīstības stratēģiju (2011.–2015.).  
� Vadības un sociālo zinātņu fakultātes attīstības plānu (2014. – 2015.)1 
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 pilsētas attīstības stratēģiskos mērķus, Kurzemes plānošanas 
reģiona attīstības stratēģijas mērķus un LiepU stratēģiskās attīstības dokumentus, 
studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana”   
stratēģiskās attīstības pamatā ir sekojošas  priorit ātes: 

1. Izglītības piedāvājuma pievilcības veidošana aktualizējot 
daudznozaru studiju apakšvirzienus  un sekmējot studiju pieejamību 
dažādām mērķgrupām.  

2. Tuvināt studiju programmu praktisko realizāciju, saistot tās ar 
biznesa vidi, vienlaikus attīstot radošumu un daudzveidīgas mācību 
formas un piedāvājot attālinātās studijas. 

3. Sekmēt materiālo nodrošinājumu studiju vides pilnveidošanai studiju 
virziena darbību atbalstam. 

 

                                                 
1 Saskaņā ar LiepU Senāta lēmumu nr.2013/47 03.08.2013. „Par LiepU Dabas un sociālo zinātņu 
fakultātes reorganizāciju”. 
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2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērt ējums no 
Latvijas Republikas interešu viedokļa 

 
Izmaiņas nav notikušas
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3. Studiju virziena „Vad ība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvald ība” att īstības plāns 2014.- 2018. gadam 

 
1.tabula Studiju virziena attīstības plāns 2014.  - 2018.gadam 

 
Priorit ārie darb ības 

virzieni (mērķu 
sasniegšanai) 

Veicamie uzdevumi Periods Iesaistītās puses Sagaidāmais rezultāts 

1. Izglītības produkta un 
piedāvājuma attīstība 

1.1.Aktualizēt studiju 
programmu apakšvirzienu 
nepieciešamību un īstenošanu un 
satura kvalitāti.  
1.2.Sekmēt starpfakultāšu studiju 
kursu nodrošināšanas kvalitāti. 
1.3.Atbalstīt mācībspēku 
kvalifikācijas pilnveides 
organizēšanu LiepU, saistot to ar 
studiju programmu specifiku un 
studiju programmu 
apakšvirzieniem. 
 

 2018.g. VSZF dekāne, KVS vadītāja, 
Studiju programmu direktori, 
virzienu vadītāji un  
mācībspēku grupas  

• Studentu 
pieprasījums visos 
piedāvātajos studiju 
programmu 
apakšvirzienos.  

• Darba tirgus 
prasībām atbilstošu 
specialitāšu 
nodrošināšana/jaunu 
apakšvirzienu 
izstrāde. 

• Pozitīvi KVS 
ietvaros apkopoto 
studentu aptaujas 
rezultāti. 

• Mācībspēku grupām 
piedāvāti izzinoši 
kvalifikācijas kursi, 
saistībā ar 
īstenotiem studiju 
apakšvirzieniem: 
izstrādāts un 
apmaksāts tematisks 
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piedāvājums 
mācībspēku 
kvalifikācijas 
paaugstināšanai, 
pieaicinot 
speciālistus LiepU 

1.4.Veicināt pētnieciskās vides 
attīstību, aktivizējot studentu 
piedalīšanos LiepU un citu 
augstskolu īstenotajās 
pētnieciskās aktivitātēs, vienlīdz 
motivējot studentus mērķtiecīgāk 
un aktīvāk zinātniski pētniecisko 
darbu izstrādē izmantot LiepU 
pieejamās datubāzes un jaunākos 
pētījumus nozarē. 

2018.g. Zinātnes prorektore, 
Zinātnisko virzienu vadītāji, 
Darbu zinātniskie vadītāji 

• Studenti dalība 
zinātniskās 
konferencēs, 
studentu zinātniski 
pētniecisko darbu 
konkursos. 

• Pieaugoša LiepU 
piedāvāto abonēto 
datubāžu 
izmantošanas 
statistikas 
tendence. 

1.5.Veicināt pētnieciskās vides 
attīstību, veidojot ciešāku 
sadarbību ar LiepU Vadībzinātņu 
institūtu.  
1.6.Veicināt pētnieciskās vides 
attīstību, motivējot un aktivizējot 
mācībspēkus iesaistīties 
pētniecisko projektu izstrādē un 
īstenošanā. 

2017.g. VZI direktore un pētnieki, 
Mācībspēku grupas, Reģiona 
pētniecības institūcijas 

• Kopīgu pētījumu 
virzienu 
definēšana. 

• Studiju procesā 
iesaistāmu 
projektu 
aktualizēšana. 
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1.7.Attīstīt un nostiprināt 
sadarbību ar biznesa vides, 
pašvaldību un nevalstisko 
organizāciju sektora institūcijām, 
veicinot jaunu studentu prakšu 
organizēšanu. 

Ikgadēji Reģiona biznesa vides, 
pašvaldību un nevalstisko 
organizāciju sektora 
institūcijas, VSZF dekāne, 
Studiju daļa, Studiju 
programmu direktori 

• Mācību prakses un 
ekskursijas katrā 
studiju 
programmā. 

• Sakārtota 
apmaksas sistēma 
mācību prakšu 
organizēšanai. 

• Mazināta 
birokrātija prakšu 
administrēšanā. 

1.8. Izstrādāt studiju virzienam 
vienotus metodiskos norādījumus 
studentu studiju darbu/noslēguma 
darbu izstrādāšanai, 
noformēšanai un vērtēšanai, 
ņemot vērā studiju virzienā esošo 
studiju programmu kopīgās un 
specifiskās prasības. 
1.9.Veicināt mācībspēku vienotu 
pieeju un izpratni par metodikas 
lietošanu darbu vadīšanā 
īstenotajos studiju virzienos. 
1.10.Attīstīt metodisko materiālu 
izstrādi studiju virzienu prakšu 
organizēšanā. 

2014.-
2016.g. 

VSZF dekāne, Zinātnisko 
virzienu vadītāji, Studiju 
programmu direktori, Darbu 
zinātniskie vadītāji, Prakšu 
vadītāji 

• Sagatavoti 
metodiskie 
līdzekļi. 

• Semināri 
mācībspēku 
vienotas pieejas 
un izpratnes 
veicināšanai par 
metodikas 
lietošanu darbu 
vadīšanā. 
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 1.11. Attīstīt un nostiprināt 
sadarbību ar biznesa vides, 
pašvaldību un nevalstisko 
organizāciju sektora institūcijām, 
t.sk. Kurzemes Biznesa 
Inkubatoru, pilnveidojot studiju 
programmu saturu un veidojot 
jaunus studiju apakšvirzienus 
atbilstoši nozares  
aktualitātēm un darba tirgus 
vajadzībām. 

2015.-
2017.g. 

Studiju prorektore, VSZF dekāne, 
Studiju programmu direktori 
 

Grupu diskusiju rezultāti, 
esošo studiju virzienu 
novērtējums, pieprasījuma 
pētījums jauniem studiju 
virzieniem 

2.Cilvēkresursi 2.1. Veicināt nozares praktiķu 
iesaistīšanos studiju programmu 
īstenošanā, veidojot teorijas un 
prakses sasaisti  
 

Ikgadēji  VSZF dekāne, Studiju 
programmu direktori, Sabiedrisko 
attiecību daļa, 

• Tematiskas 
(atbilstoši mācību 
procesam plānotas) 
vieslekcijas.  

• Praktiķu iesaiste 
studiju darbu 
tematikas noteikšanā 
un vērtēšanā. 

• Noslēgumu darbu 
recenzēšana. 

• Praktisku projektu 
īstenošana Zinātnes 
un Radošuma 
nedēļās. 

• Projektu nedēļas 
koncepcijas izstrāde 
rudens semestrim. 

2.2.Piesaistīt ārvalstu lektorus 
studiju programmu īstenošanā, 
t.sk., attīstīt sadarbību ar Bredas 

Ikgadēji Studiju prorektors, Ārējo sakaru 
daļa, VSZF dekāne, Studiju 
programmu direktori 

Starptautiski īstenoti studiju 
kursi/vieslekcijas katrā 
studiju programmā 
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Lietišķo zinātņu universitāti, 
nodrošinot studiju piedāvājumu 
LiepU 

3. Sadarbība 3.1.Veidot ciešāku sadarbību ar 
studiju programmu absolventiem, 
attīstot un atbalstot Biznesa kluba 
„Liepa” darbību 

2015.g.  
2017.g. 

Studiju prorektors, Sabiedrisko 
attiecību daļa, VSZF dekāne, 
Studiju programmas direktore, 
Biznesa kluba “Liepa” valde 

Pasākumu un finansējuma 
plānojums, lojalitātes 
programmas koncepcija. 

3.2.Veicināt docētāju un studentu 
mobilitāti vietējā un starptautiskā 
mērogā 

Ikgadēji Ārējo sakaru daļa, Mācībspēku 
grupas, 2.un 3.kursu studenti 

• Mobilitātes 
statistisko rādītāju 
pieauguma tendence. 

• Starptautiskās 
sadarbības prasmīga 
administrēšana un 
rezultāti – kursi, 
vieslekcijas, kopēji 
pētījumi, projektu 
nedēļas. 

4.Infrastrukt ūra un studiju 
vide 

4.1.Pilnveidot studiju vidi, 
nodrošinot studiju procesu ar 
jaunāko metodisko, mācību un 
zinātnisko literatūru 

Ikgadēji Zinātnes un Studiju prorektori, 
Bibliotēkas direktore, VSZF 
dekāne, VZI pētnieki, Studiju 
programmu direktori, Mācībspēku 
grupas 

• Ikgadēja literatūras 
krājuma atjaunošana 
un papildināšana. 

• Atbilstoša 
izmantotās literatūras 
bāze studiju un 
noslēgumu darbos. 

4.2.Attīstīt studiju virziena 
īstenošanu e-studiju formā, studiju 
procesā aktīvāk un pilnvērtīgāk 
izmantojot LiepU e-platformu 
Moodle 

2017.g. VSZF dekāne, Mūžiglītības 
nodaļa, Studiju programmu 
direktori, Mācībspēku grupas 

• Sagatavoti studiju 
kursi. 

• Izstrādāta un 
piedāvāta studiju 
programma 
tālmācības formā. 
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4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam 
– darba un izglītības tirgus novērt ējuma rezultāti par darba vietu pieejamību 

studiju programmu absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 
2014.gada vasarā tika veikta LiepU absolventu aptauja, kuri LiepU absolvēja 

laikā no  2012. gada vasaras sesijas līdz 2014.gada ziemas sesijai.  
Absolventu iegūtās izglītības un darba tirgus novērtējuma rezultāti kopumā 

norāda, ka absolventi strādā pašvaldībās un pašvaldību iestādēs, NVO sektorā, 
komerciestādēs un uzņēmumos gan  kā vadītāji/menedžeri, gan arī kā 
speciālisti/konsultanti/administratori. Strādājošie 2012./2013./2014. gada  absolventi 
strādā tādās jomās kā apdrošināšana, sabiedriskā attiecības, policija, tirdzniecība, 
izdevniecība, loģistika, producēšana, u.c.  

Informācija par piedāvāto izglītību un attiecīgi - prasībām darba tirgū, tika 
iegūta aptaujājot studentu prakses vadītājus – darba devējus, tādējādi iegūstot 
objektīvu vērtējumu par studentu teorētisko un praktisko sagatavotības līmeni darba 
tirgū. 

Prakses vadītāju izvērtējums par studentu zināšanu un prasmju līmeni 
norādīja, ka kopumā vadības un administrēšanas virziena studentu kopējais 
profesionālais sagatavotības līmenis ir labs, īpaši akcentējot studentu teorētisko 
sagatavotību prakses veikšanai un studentu spējām teorētiskās zināšanas pielietot 
praksē. Atzinīgi novērtētas arī studentu prasmes analizēt pieejamo informāciju, to 
sistematizēt un apstrādāt. Izvērtējuma rezultāti atklāja, ka šī virziena studentiem 
nepieciešams vairāk attīstīt publiskās uzstāšanās, prezentēšanas un komunikāciju 
prasmes,  pilnveidot valodu zināšanas, īpaši akcentējot krievu valodas apguves 
nepieciešamību, pilnveidot iemaņas komunikācijā ar klientiem un  dokumentu 
noformēšanā, būt precīzākiem uzdevumu izpildē un lielāku pārliecinātību par sevi. 

 

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

PAPILDINĀJUMS SVID ANALĪZEI PAR 2012./2013.STUDIJU GADU: 

Iespējas: 
• Piedāvāt neklātienes studijas profesionālā maģistra studiju programmā „Vadības 

zinības”. 
• Piedāvāt  studijas profesionālā maģistra studiju programmā „Vadības zinības” 

reflektantiem ar iepriekš iegūtu akadēmisko izglītību. 
 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

Izmaiņas nav notikušas. 



14 
 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 
materiāltehniskais nodrošinājums 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

2013./2014.studiju gadā studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo 
īpašumu pārvaldīšana” vajadzībām menedžmenta un mārketinga jomā tika iegādāti 
trīsdesmit astoņi (38) izdevumi (106 eksemplāri) par kopējo summu € 390.55. 
 

 
8. Sadarbības iespējas Latvij ā un ārzemēs  

attiecīgā studiju virziena ietvaros 
 

Izmaiņas nav notikušas 
 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, 
studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifik āciju vai 

profesionālo kvalifik āciju 

Izmaiņas nav notikušas 

 

10. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un 
augstskolas stratēģijai 

 

Izmaiņas nav notikušas. 
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11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 
 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

Studiju virziena īstenošanā 2013./2014.studiju gadā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un 
pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īsten,  atspoguļots 2.tabulā. 

2.tabula Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 2013./2014.studiju gadā 

  Uzvārds Vārds Amats, ievēlēts 
vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais/ 
profesionālais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, kvalifik ācija, 
beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Studiju kursi, KRP  Daļa  

1.  Andersone-
Kolosova 

Liene Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.oec. Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības 
vadībā, 2012; 
Liepājas Universitāte, profesionālais 
bakalaura grāds kultūras vadībā, 2010 

Kultūras 
vadība 

Pasākumu producēšana, 3 
KRP 

B 

Studiju – projekta darbs, 2 
KRP 

B 

2.  Ābele Lilita Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.env.  Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides 
pārvaldībā, 2003; 
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds 
ekonomikā, 2001 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Finanšu teorija, 2 KRP A 
Finanšu matemātika, 1 KRP B 
Vides ekonomika, 2 KRP B 
Grāmatvedības uzskaite 
uzņēmējdarbības 
procesos,2KRP 

B 

Sistēmu dinamikas analīze 
un modelēšana II, 3 KRP 

B 

Grāmatvedības uzskaite 
pakalpojumu sfērā, 2 KRP 

B 

Reģionālā ekonomika, 3 
KRP 

B 
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Uzņēmuma finanšu vadība 
I, II, 4 KRP 

B 

Uzņēmuma finanšu 
ekonomiskās analīzes 
prakse, 6 KRP 

B 

Pirmsdiploma prakse, 8 
KRP 

B 

Bakalaura darbs, 12 KRP B 
Studiju darbs III, 2 KRP B 
Studiju darbs IV – Finanšu 
analīze, 2 KRP 

B 

Kultūras 
vadība 

Grāmatvedība, 3 KRP A 
Finanšu teorija, 2 KRP A 

Komunikācijas 
vadība 

Finanšu teorija, 2 KRP A 
Grāmatvedība, 2 KRP A 

3.  Ābelniece Baiba Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku. 

 Mg.sc.soc. Tallinas Universitāte (Igaunija), sociālo 
zinātņu maģistra grāds komunikācijas 
zinātnē, 2008 

Komunikācijas 
vadība 

Komunikācijas juridiskie 
aspekti un ētika, 2 KRP 
 

B 

4.  Balčus Elita Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.educ., 
Mg.philol. 

Latvijas Universitāte, filoloģijas maģistra 
grāds vācu filoloģijā, 1998; 
Latvijas Valsts universitāte, filologa, 
pasniedzēja kvalifikācija, 1982 

Kultūras 
vadība 

Svešvaloda I (vācu), 3 KRP A 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Svešvaloda (vācu), 2 KRP C 

Komunikācijas 
vadība 

Vācu valoda komunikācijas 
vadībā I, II, 4 KRP 

B 

Vācu valoda ārējo sakaru 
vadībā I, 2 KRP 

B 

5.  Bandeniece Inga Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.oec. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskola, 
profesionālais maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, 2005 

Komunikācijas 
vadība 

Mediju ekonomika un 
menedžments, 2 KRP 

B 

Studiju darbs I, 2 KRP B 
Studiju darbs II, 2 KRP B 
Studiju darbs III, 2 KRP B 
Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, 12 KRP 

B 

6.  Bērziņš Ivars Asistents, pieņemts Dr.phil. Minsteres Universitāte, Filozofijas Kultūras Kultūras ekonomika, 2 KRP B 
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darbā uz laiku. doktors, 2005 vadība Kultūras tirgzinības, 2 KRP B 
7.  Bikse Veronika Vadībzinātņu 

institūta 
vad.pētniece 
(ievēlēta). 
Profesore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Dr.oec.  Latvijas Universitāte, ekonomikas doktora 
grāds 1992; 
Latvijas Valsts universitāte, ekonomists, 
1968 

Vadības 
zinības 

Makroekonomika: analīze 
un politika, 4 KRP 

A 

Maģistra darbs, 20 KRP A 

8.  Bliska Inga Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2006; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, latviešu 
valodas un literatūras un svešvalodas 
(franču valodas) skolotāja kvalifikācija, 
2003 

Kultūras 
vadība 

Otrā svešvaloda - franču 
valoda, 3 KRP 

B 

Komunikācijas 
vadība 

Franču valoda ārējo sakaru 
vadībā I, II, 4 KRP 

B 

9.  Blauzde Olga Docente, ievēlēta. Mg.paed., 
Mg.muz. 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija, maģistra profesionālais grāds 
mūzikā, 2003; 
Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu 
maģistrs pedagoģijā, 1996; 
Latvijas Valsts Konservatorija, diploms 
par augstāko izglītību, 1981 

Kultūras 
vadība 

Solo dziedāšana, 2 KRP C 

Komunikācijas 
vadība 

Solo dziedāšana, 2 KRP C 

10.  Bluķe Dace Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.art. Latvijas Kultūras akadēmija, maģistra 
grāds kultūras teorijas specialitātē, 1998; 
J. Vītola LMA, muzikologs, mūzikas 
teorētisko priekšmetu pedagogs, 1996 

Kultūras 
vadība 

Kultūras projektu izstrāde 
un vadība, 4 KRP 

B 

Muzikālais noformējums, 1 
KRP 

B 

Mūzika, 3 KRP B 

Studiju darbs I, 2 KRP B 

Studiju darbs II, 2 KRP B 

Studiju projekta darbs, 2 
KRP 

B 

Bakalaura darbs, 12 KRP B 

11.  Bobinska Tabita Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.math. Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 
maģistra grāds matemātikā, 2008; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Ekonomikas statistika, 2 
KRP 

A 



18 
 

dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, 
2006 

12.  Brinkmane Ilze Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.inf. Latvijas Universitātes, maģistra grāds 
komunikācijas zinātnē, 1998; 
Latvijas Valsts Universitātes, 
žurnāliste,1984 

Komunikācijas 
vadība 

Preses žurnālistika I, II, 4 
KRP 

B 

Studiju darbs II, 2 KRP B 

Studiju darbs III, 2 KRP B 
13.  Briška Inese Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 
Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2005; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
matemātikas bakalaura grāds, 1999 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Matemātika I, 2 KRP B 
Matemātika II, 1 KRP B 
Kvantitatīvās metodes 
vadībā, 
 2 KRP 

B 

Kultūras 
vadība 

Kvantitatīvās metodes 
vadībā, 
 2 KRP 

A 

14.  Celma-Zīda Daina Asociētā profesore, 
ievēlēta. 

Dr.oec. Latvijas Universitāte, ekonomikas doktora 
grāds izglītības vadībā 2004; 
Latvijas Universitāte, maģistra grāds 
pedagoģijā, 1996; 
Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, 
vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija, 1974 

Vadības 
zinības 

Modernās menedžmenta 
teorijas, 2 KRP 

A 

Maģistra darbs, 20 KRP A 
Kultūras 
vadība 

Bakalaura darbs, 12 KRP B 

Komunikācijas 
vadība 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, 12 KRP 

B 

15.  Derkevica-
Pilskunga 

Jolanta Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.soc. Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu 
maģistra grāds sabiedrības vadībā, 2006.; 
Biznesa augstskola Turība”,  jurista palīga 
kvalifikācija, 2004; 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskola, izglītības darba vadītāja un 
angļu valodas skolotāja pamatskolā 
kvalifikācija, 2004 

Komunikācijas 
vadība 

Riska un krīžu 
komunikācija I, 2 KRP 

B 

16.  Dreijers Guntars Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku.  

Mg.philol. Latvijas Universitāte, humanitāro zinātņu 
maģistra grāds filoloģijā, 2001; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
filoloģijas bakalaura grāds, 1999 

Komunikācijas 
vadība 

Tulkošanas teorija un 
metodika I, II, 4 KRP 

B 
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17.  Drišļuks Uldis Vadībzinātņu 
institūta 
zinātniskais 
asistents, ievēlēts. 
Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku. 

Mg.oec. Rīgas Ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, 2006; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
uzņēmuma un iestādes vadītāja 
kvalifikācija, 2004 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Projektu izstrāde un vadība, 
2 KRP 

A 

Pārmaiņu vadība, 2 KRP A 
Vadības teorija II, 2 KRP A 
Uzņēmējdarbības 
ekonomika II, 2 KRP 

B 

Pirmsdiploma prakse, 8 
KRP 

B 

Uzņēmējdarbības analīzes 
prakse II, 3 KRP 

B 

Bakalaura darbs, 12 KRP B 

Komunikācijas 
vadība 

Pārmaiņu vadība, 2 KRP A 

Projektu vadība, 2 KRP B 

Reklāma, 2 KRP B 

Sabiedrisko attiecību 
pasākumu organizēšana, 
2KRP 

B 

Prakse I (žurnālistikas 
prakse), 8 KRP 

B 

Prakse II (masu mediju 
vadības prakse), 8 KRP 

B 

Prakse III (pirmsdiploma 
prakse masu mediju 
vadībā), 10 KRP 

B 

Studiju darbs II, 2 KRP B 
Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, 12 KRP 

B 

18.  Egliņš-
Eglītis 

Atis  Asistents, pieņemts 
darbā uz laiku. 

Mg.oec. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Vadības 
zinātņu maģistra grāds izglītības vadībā, 
2007;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, vēstures 
un sociālo zinību skolotājs, 2006. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Vadības teorija I, 2 KRP A 

Komunikācijas 
vadība 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, 12 KRP 

B 
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Vadības 
zinības 

Izglītības vadības teorija un 
prakse, 2 KRP 

B 

19.  Ercuma Daiga Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds, 2008; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
matemātikas skolotāja kvalifikācija, 2004; 
 Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
matemātikas bakalaura grāds, 2003 

Kultūras 
vadība 

Kvalitātes vadība, 2 KRP A 

20.  Finka Kristīne Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.oec. Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības 
vadībā, 2010; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
profesionālais bakalaurs izglītībā, 2007 

Kultūras 
vadība 

Deja, 2 KRP B 

21.  Gabaliņš Raimond
s 

Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku. 

Mg.art. Liepājas Universitāte, Profesionālais 
maģistra grāds mākslā, 2010 

Kultūras 
vadība 

Pasākumu scenogrāfija, 1 
KRP 

B 

22.  Gaile Linda Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.phil. Grācas Universitāte (Austrija), filozofijas 
maģistra grāds, 1998 

Komunikācijas 
vadība 

Spāņu valoda I, 2 KRP C 

23.  Genese-
Plaude 

Inta Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

 Mg.philol. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, 
filologa, latviešu valodas un literatūras 
pasniedzēja kvalifikācija, 1986, 
pielīdzināta maģistra grādam 2013 

Komunikācijas 
vadība 

Kultūras studijas, 2 KRP A 

24.  Gineite Meldra  Vadībzinātņu 
institūta 
zinātniskais 
asistents, ievēlēta. 
Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.tqm. Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 
grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā, 
2008; 
 Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
uzņēmuma un iestādes vadītāja 
kvalifikācija, 2005 

Biznesa un 
organizāciju 
vadība 

Pārmaiņu vadība, 2 KRP A 
Uzņēmējdarbība, 2 KRP A 
Uzņēmumu pārvaldības 
sistēmas, 2 KRP 

B 

Studiju darbs I, 3KRP B 
 Studiju darbs III - Biznesa 

ideja un koncepcija, 2 KRP 
B 

Uzņēmējdarbības analīzes 
prakse I, 3 KRP 

B 

Bakalaura darbs, 12 KRP B 
 Pirmsdiploma prakse, 8 B 
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KRP 
Vadības 
zinības 

Maģistra darbs, 20 KRP A 
 

Kultūras 
vadība 

Uzņēmējdarbība, 2 KRP A 

Komunikācijas 
vadība 

Uzņēmējdarbība, 2 KRP A 

Sociālie mediji, 2 KRP B 

Studiju darbs I, 2 KRP B 

Studiju darbs II, 2 KRP B 

Studiju darbs III, 2 KRP B 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, 12 KRP 

B 

 
 

25.  Gineitis Mārtiņš Asistents, pieņemts 
darbā uz laiku. 

Mg.oec. Biznesa augstskola "Turība”, 
profesionālais maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, 2007;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, tūrisma 
nozares uzņēmumu vadītājs, 
profesionālais bakalaura grāds tūrismā un 
atpūtas organizēšanā, 2004 

Vadības 
zinības 

Zīmolvedība, 2 KRP  C 

26.  Gintere Ērika Lektore, ievēlēta. Mg.sc.soc. Daugavpils Universitāte, sociālo zinātņu 
maģistra grāds psiholoģijā, 2005; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2005; 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskola; skolas un ģimenes psihologs, 
sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, 
2001 

Biznesa un 
organizāciju 
vadība 

Biznesa psiholoģija un ētika 
I,  
3 KRP 

A 

Sociālā un saskarsmes 
psiholoģija II, 1 KRP 

B 

Pirmsdiploma prakse, 8 
KRP 

B 

Bakalaura darbs, 12 KRP B 

Cilvēkresursu vadības 
prakse II, 8 KRP 

B 

Koučings, 2 KRP C 

Stresa menedžments, 2 KRP C 



22 
 

Profesionālās pilnveides 
psiholoģija, 2 KRP 

C 

Komunikācijas 
vadība 

Komunikācijas teorija, 2 
KRP 

A 

Koučings, 2 KRP C 
Kultūras 
vadība 

Koučings, 2 KRP C 

Vadības 
zinības 

Mobings, 2 KRP C 

27.  Girņus Gita Lektore, ievēlēta. Mg.philol. Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā, 
1995; 
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 
bakalaura grāds latviešu filoloģijā, 
augstākā pedagoģiskā izglītība, latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 1. - 12. kl. 
kvalifikācija, 1993 

Kultūras 
vadība 

Latviešu novadu folklora, 
2KRP 

B 

Studiju darbs I, 2 KRP B 

Studiju projekta darbs, 2 
KRP 

B 

28.  Graumanis Zaigonis  Docents, ievēlēts. Dr.phil. Latvijas Zinātņu akadēmija, filozofijas 
doktors, 1993; 
Latvijas Valsts Universitāte, filozofs, 
pasniedzējs, 1984; 
Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un 
filozofijas fakultāte, filozofijas 
specialitāte, kvalifikācija: filozofs, 
pasniedzējs, 1979 

Biznesa un 
organizāciju 
vadība 

Filozofija, 2 KRP A 

 
Kultūras 
vadība 

Filozofija, 2 KRP A 

29.  Jansone Anita  Asociētā profesore, 
ievēlēta.  

Dr.sc.comp. Latvijas Universitāte, datorzinātņu doktora 
grāds datu apstrādes sistēmās un 
datortīklos; 2008; 
Latvijas Universitāte, dabas zinātņu 
maģistra grāds datorzinātnēs, 2001; 
Latvijas Valsts universitāte, matemātiķis, 
1988 

Biznesa un 
organizāciju 
vadība 

Biznesa procesu  
modelēšana, 2KRP 

B 

30.  Jansons Normund
s 

Asistents, pieņemts 
darbā uz laiku. 

MBA Biznesa augstskola „Turība”; 
profesionālais maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, uzņēmumu un 

Vadības 
zinības 

Finanšu vadība un 
kontrolings,  
2 KRP 

A 
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iestāžu vadītāja kvalifikācija, 2006 Maģistra darbs, 20 KRP A 

Vadības grāmatvedība, 2 
KRP 

B 

31.  Kačanovs Sergejs Asistents, pieņemts 
darbā uz laiku. 

Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Izglītības 
zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2005; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
informātikas skolotāja kvalifikācija, 2002 

Kultūras 
vadība 

Datu bāzes un informācijas 
sistēmas, 2 KRP 

A 

 

32.  Kalnačs Benedikt
s 

Profesors, ievēlēts. Dr.habil.philol. Latvijas Universitāte, habilitētā doktora 
diploms, 1999; 
Latvijas Zinātņu akadēmija, filoloģijas 
doktors, 1993 

Kultūras 
vadība 

Teātris, 2 KRP B 

33.  Kalniņa Indra  Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2007; 
Latvijas Valsts universitāte, filologs, angļu 
valodas pasniedzēja kvalifikācija, 1976 

Biznesa un 
organizāciju 
vadība 

Angļu valoda I, 3 KRP A 
Angļu valoda II, 4 KRP A 
Angļu valoda I, 2 KRP C 

Komunikācijas 
vadība 

Angļu valoda ārējo sakaru 
vadībā III, IV, 4 KRP 

B 

 
Angļu valoda masu mediju 
vadībā V, VI, 4 KRP 

B 

Angļu valoda sabiedrisko 
attiecību vadībā I, II, 4 KRP 

B 

34.  Kalniņš Ints Asistents, pieņemts 
darbā uz laiku. 

 Mg.hist. Latvijas Valsts Universitāte, vēsturnieks, 
vēstures pasniedzējs, 1979, pielīdzināts 
maģistra grādam 

Komunikācijas 
vadība 

Vizuālā komunikācija un 
publicitāte, 2 KRP 

B 

Foto žurnālistika, 2 KRP B 
35.  Kaļiņina Valentīna Asociētā profesore, 

ievēlēta. 
Dr.paed. Latvijas Universitāte, Dr. Pedagoģijas 

doktors, 1992; 
Sankt-Peterburgas (Ļeņingradas) A. 
Hercena v.n. Valsts Pedagoģijas institūts. 
Klātienes aspirantūra. 1982. – Pedagoģijas 
zinātņu kandidāte. Kaļiņingradas Valsts 
universitāte (Krievija). Filologs, krievu 
valodas un  literatūras pasniedzējs, 1975 

Komunikācijas 
vadība 

Krievu valoda ārējo sakaru 
vadībā I, II, 4 KRP 

B 

Krievu valoda I, 2 KRP C 
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36.  Klampe Aira Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.educ. Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds izglītības zinātnē un 
karjeras konsultanta kvalifikācija, 2009; 
Latvijas Universitāte, vidusskolas angļu 
valodas skolotājs, 2005; 
Latvijas Universitāte, filologs, latviešu 
valodas un literatūras pasniedzējs, 1995 

Biznesa un 
organizāciju 
vadība 

Darba tirgus Latvijā un ES,  
2 KRP 

B 

37.  Klestrova  Ausma 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 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Dokumentu pārvaldība un 
lietišķās attiecības, 2 KRP 

B 

Kultūras 
vadība 

Kultūras institūciju pārvalde 
un lietvedība, 3 KRP 

B 

  
38.  Krauze Anita Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 
Bc.math. Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 

bakalaura matemātikā akadēmiskais grāds, 
2012 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Kvantitatīvās metodes 
vadībā, 2 KRP 

B 

39.  Kruks Sergejs  Asistents, pieņemts 
darbā uz laiku. 

Dr.sc.inf. Informācijas un komunikācijas zinātņu 
doktors, 2003;  
Doktorantūra, Université Paris-II 
Panthéon-Assas. 2003;  
Maģistrantūra Mediji un multimediji, 
Université Paris-II Panthéon-Assas. 1999; 
Maģistrantūra Mediju studijas (Media 
studies), Oslo universitātē, 1997 

Komunikācijas 
vadība 

Radio žurnālistika I, II, 4 
KRP 

  

B 

  

40.  Kukuka  Aija Lektore, ievēlēta. Mg.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 
maģistra grāds, 1993; 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
vidusskolas matemātikas skolotāja 
kvalifikācija, 1972 

Biznesa un 
organizāciju 
vadība 

Informācijas tehnoloģijas,  
2 KRP 

A 

Matemātika II, 2 KRP B 

Komunikācijas 
vadība 

Informācijas tehnoloģijas,  
2 KRP 

A 

 
41.  Laiveniece Diāna Asoc. profesore, 

ievēlēta.  
Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 

2004; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistrs, 1999; 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
1987 

Komunikācijas 
vadība 

Latviešu valodas kultūra, 2 
KRP 

A 
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42.  Laugale Velga  Docente, ievēlēta. Dr.philol. Liepājas Universitāte, filoloģijas doktors, 
2009; 
LPA, filoloģijas maģistrs latviešu 
valodniecībā, 1999; 
Liepājas Pedagoģiskais institūts, Latviešu 
valodas un literatūras fakultāte, 
kvalifikācija – vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotājs, 1984 

Biznesa un 
organizāciju 
vadība 

Valodas un runas kultūra, 
2 KRP 

A 

Kultūras 
vadība 

Latviešu valodas kultūra, 
 2 KRP 

 A 

Komunikācijas 
vadība 

Ievads psiholingvistikā, 2 
KRP 

C 

43.  Lauze Linda  Asoc. profesore, 
ievēlēta.  

Dr.philol. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, doktora 
grāds filoloģijā, 2002; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, maģistra 
grāds filoloģijā, 2000; 
 Latvijas Universitāte, filologs, latviešu 
valodas un literatūras pasniedzēja 
kvalifikācija, 1991 

Komunikācijas 
vadība 

Latviešu valodas 
praktikums II, 2 KRP 

A 
 

44.  Leitāne Inese  Lektore, ievēlēta. Mg.oec. Baltijas Krievu institūts, profesionālā 
maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā 
un administrēšanā, 2005; 
Latvijas Universitāte, tirdzniecības 
ekonomista kvalifikācija, 1983 

Biznesa un 
organizāciju 
vadība 

Ievads studijās, 1 KRP A 
Mārketings, 2 KRP A 
Pakalpojumu mārketings,  
2 KRP 

A 

Uzņēmējdarbības 
ekonomika I, 2 KRP 

B 

Reģionālā ekonomika, 3 
KRP 

B 

Transporta menedžments un 
sistēmas, 3 KRP 

B 

Apdrošināšana, 2 KRP B 
Pētniecības pamati, 1 KRP B 
Studiju darbs II - Tirgus 
vides novērtējums, 2 KRP 

B 

Studiju darbs I, 3 KRP B 
Prakse specialitātē, 1 KRP B 
Mārketinga prakse, 3 KRP B 
Uzņēmējdarbības analīzes 
prakse I,II, 6 KRP 

B 

Pirmsdiploma prakse, 8 B 
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KRP 
Bakalaura darbs, 12 KRP B 
Uzņēmējdarbības 
ekonomika I, 2 KRP 

B 

Kultūras 
vadība 

Tirgzinības, 2 KRP A 

Komunikācijas 
vadība 
 

Mārketings, 2 KRP B 

Studiju darbs III, 2 KRP B 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, 12 KRP 

B 

45.  Lieģeniece Daina  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 

Komunikācijas 
vadība 

Sociālā psiholoģija, 2 KRP A 

46.  Līduma   Diāna  Lektore, ievēlēta. Mg.oec Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 
ekonomikas zinātņu maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, 2000.; 
RTU, inženierzinātņu bakalaura grāds 
ekonomikā; 1998. 
 
  

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Pirmsdiploma prakse, 
8KRP 

B 

Ekonomikas teorija II, 
2KRP 

A 

Uzņēmējdarbība, 2KRP A 
Uzņēmējdarbības loģistika, 
2KRP 

B 

Uzņēmējdarbības analīzes 
prakse I, 3 KRP 

B 

Mārketinga prakse, 3KRP B 
Ekonomikas teorija I, 
2KRP 

A 

Reģionālā ekonomika, 3 
KRP 

B 

Prakse specialitātē, 1KRP B 
Ievads loģistikā, 2 KRP B 
Uzņēmējdarbības analīzes B 
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prakse II, 3 KRP 
Bakalaura darbs, 12 KRP B 
Studiju darbs I, 3KRP B 
Studiju darbs III – Biznesa 
ideja un koncepcija, 2KRP 

B 

Studiju darbs II – 
Tirgus vides 
novērtējums, 2KRP 

B 

Komunikācija
s vadība 

Ekonomikas teorija I, 
2KRP 

A 

Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības, 2KRP 

B 

Ekonomikas teorija II, 
2KRP 

A 

Kultūras 
vadība 

Ekonomikas teorija II, 
2KRP 

A 

Ekonomikas teorija I, 
2KRP 

A 

Uzņēmējdarbība, 2KRP A 

Vadības 
zinības 

Prakse uzņēmējdarbības 
vadībā, 6 KRP 

B 

Maģistra darbs, 20KRP  
47.  Lūsēna-

Ezera 
Inese  Vadībzinātņu 

institūta pētniece, 
ievēlēta.  Docente, 
ievēlēta.  

 Dr.sc.administr. Latvijas Universitāte, Dr. Vadībzinātnes 
doktors, 2011.;                                                                  
Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu 
maģistra grāds, 2005.;                                                              
Latvijas Universitāte, Izglītības zinātņu 
bakalaura grāds pedagoģijā, 2003. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Pētījumu metodoloģija I, 
1KRP  

B 

Komandas darbs, 2KRP B 

Komunikācija
s vadība 

Pētījumu metodoloģija II, 
2KRP 

A 

Pētījumu metodoloģija I, 
1KRP  

A 

Vadības teorija I, 2KRP A 

Vadības teorija II, 2KRP A 
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Kultūras 
vadība 

Vadības teorija I A 

Vadības teorija II, 2KRP A 

Vadības 
zinības 

Izglītības iestāde kā 
mācīties spējīga 
organizācija 2 KRP 

B 

Informācijas tehnoloģijas 
izglītībā, 2KRP 

B 

Zinātnes metodoloģija, 2 
KRP 

A 

Prakse izglītības vadībā, 6 
KRP 

B 

Pētniecība uzņēmējdarbībā, 
1 KRP 

B 

Pārmaiņu vadīšana 
izglītībā, 3 KRP 

B 

Pētniecība izglītības vadībā, 
1 KRP 

B 

Maģistra darbs, 20KRP A 

48.  Magazeina Ilva Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.educ Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Izglītības 
zinātņu maģistrs informātikas didaktikā, 
2005.;                        Rīgas Tehniskā 
universitāte, kvalifikācija: inženieris - 
matemātiķis, 1990. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Fotogrāfiju apstrāde ar 
Adobe Photoshop, 2KRP 

C 

Kultūras 
vadība 

Informācijas tehnoloģijas 
mākslā II, 3KRP 

A 

Informācijas tehnoloģijas 
mākslā III, 1KRP 

A 

Komunikācija
s vadība 

Fotogrāfiju apstrāde ar 
Adobe Photoshop, 2KRP 

C 
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Datorgrafika un mājaslapu 
izstrāde I, 2KRP 

A 

49.  Mazika Santa Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.art. Latvijas Mākslas akadēmija, Humanitāro 
zinātņu maģistra grāds mākslā Mākslas 
zinātnes un kultūras teorijā Mākslas 
zinātnē, 2007.; 
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds 
mākslā Mākslas zinātnes un kultūras 
teorijā Mākslas zinātnē, 2003.  

Kultūras 
vadība 

Māksla, 3KRP B 

Studiju projekta darbs, 
2KRP 

B 

Studiju darbs I, 2KRP  B 

50.  Medveckis Arturs Socioloģisko 
pētījumu centra 
vadītājs.     Lektors, 
ievēlēts.   

Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2004.; 
Latvijas Valsts konservatorija, 
kultūrizglītības darba organizators, 
metodiķis, 1980. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Biznesa psiholoģija un 
ētika II, 1KRP 

A 

Kultūras 
vadība 

Kultūras socioloģija, 2KRP A 

Vadības  
zinības 

Kultūrpolitika, 2KRP B 

51.  Mežinska Anita Lektore, ievēlēta. MBA, Mg.oec. Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 
profesionālais grāds  uzņēmumu un 
organizāciju vadīšanā, 2003.; 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija, 1978. 

Biznesa un 
organizāciju 
vadība 

Pirmsdiploma prakse, 
8KRP 

B 

Biznesa psiholoģija un 
ētika I, 3KRP 

A 

Cilvēkresursu vadība I, 
2KRP 

A 

Personāla organizācijas 
prakse, 3KRP 

B 

Stratēģijas izvēle un 
īstenošana, 2KRP 

B 

Personības pilnveides 
treniņš, 2KRP 

C 

Stratēģiskā vadība, 2KRP A 

Cilvēkresursu vadība II, 
2KRP 

A 
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Bakalaura darbs, 12KRP B 

Kultūras 
vadība Cilvēku resursu vadība, 

2KRP 
A 

Stratēģiskā vadība, 2KRP A 

Komunikācija
s vadība 

Uz klientu orientēts darbs, 
2KRP 

B 

Vadības 
zinības 

Cilvēkresursu stratēģiskā 
vadīšana, 2KRP 

B 

Maģistra darbs, 20KRP A 

52.  Mihejeva Jeļena Docente, ievēlēta.  Dr.psych. Latvijas Universitāte, psiholoģijas doktors, 
1994.; 
Ļeņingradas Valsts pedagoģiskais institūts, 
pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas 
pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas 
metodiķis, 1975. 

Komunikācija
s vadība 

Studiju darbs III, 2KRP B 

53.  Millers Juris Viespasniedzējs   . Komunikācija
s vadība 

Ziņu žurnālistika, 2KRP B 

54.  Nelsone Aija Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.oec. Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības 
vadībā, 2008; 
Rīgas Tehniskā universitāte, personāla 
speciālista kvalifikācija 2003.; 
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija , filoloģijas bakalaura grāds, 
1994. 

Komunikācija
s vadība 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, 12KRP 

B 

55.  Novika Marina Docente, ievēlēta. Dr.paed. Latvijas Universitāte, Dr. Pedagoģijas 
doktors, 1993.;                                                                            
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
Pamatskolas pedagoģijas un metodiku 
fakultāte,  kvalifikācija - pamatskolas 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Krievu valoda I, 2KRP C 

Komunikācija
s vadība 

Krievu valoda  
komunikācijas vadībā I, 

B 
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skolotāja, 1980. 2KRP 

 Krievu valoda 
komunikācijas vadībā II, 
2KRP 

B 

56.  Okuņeva Sandra  Lektore, ievēlēta. Mg.philol. Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 
filoloģijas maģistra grāds, 1998.; 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
latviešu valodas un literatūras skolotājs, 
1983. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Valodas un runas kultūra, 
2KRP 

A 

Valodas un runas kultūra, 
2KRP  

A 

Kultūras 
vadība 

Publiskā runa, 2 KRP B 

Komunikācija
s vadība 

Publiskā runa, 2 KRP B 

57.  Oļukalne Diāna  Lektore, ievēlēta. Mg.sc.soc. Daugavpils Universitāte, sociālās 
psiholoģijas doktorantūra no 2009. gada; 
Daugavpils Universitāte, sociālo zinātņu 
maģistra grāds psiholoģijā, 2009.; 
Psiholoģijas augstskola, psihologa 
kvalifikācija, 2007.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijas teorijā 
un vēsturē, 2002.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
sākumskolas skolotājs un konsultants 
psiholoģijā, pedagoģijas bakalaura  grāds 
2000. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Sociālā un saskarsmes 
psiholoģija I, 1KRP 

B 

Lietvedības prakse 
organizācijā, 3KRP 

B 

Cilvēkresursu vadības 
prakse I, 3KRP 

B 

Studiju darbs II, 2KRP B 

Darba psiholoģija, 2KRP B 

Kultūras 
vadība 

Sociālā psiholoģija, 2KRP A 

Komunikācija
s vadība 

Masu komunikācija, 2KRP A 

Vadības 
zinības 

Organizāciju psiholoģija, 
2KRP 

A 

58.  Orlovskis Ārijs Zinātniskais 
asistents Izglītības 
zinātņu institūtā,  
ievēlēts. 

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2003.; 
Latvijas Valsts universitāte, vēsturnieks, 
pasniedzējs, 1985. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Eiropas Savienība: politika 
un starptautiskie projekti, 
2KRP 

B 

Komunikācija Politiskā komunikācija un B 
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Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku.  

s vadība kultūra,2 KRP 
Politoloģija I, 2 KRP  A 

Politoloģija II, 2 KRP A 
Kultūras 
vadība 

Politoloģija, 2KRP A 

59.  Paipare Mirdza Docente, ievēlēta 
PSDF 

  Kultūras 
vadība 

Mūzika, 3KRP B 

60.  Pavītols Juris Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

  Komunikācija
s vadība 

Ģitārspēle, 2KRP C 

61.  Pavlovska Larisa Asoc. profesore, 
ievēlēta. 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktora 
grāds, 1993.;                                                                 
Kišiņevas Valsts universitāte, filologa, 
krievu valodas un literatūras pasniedzēja 
kvalifikācija, 1974. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Svešvaloda- krievu valoda 
I, 3KRP 

A 

Kultūras 
vadība 

Otrā svešvaloda - krievu 
valoda, 3KRP 

B 

62.  Pērkone-
Redoviča  

Inga Docente Dr.art. Latvijas Kultūras akadēmija, doktora grāds 
mākslā, 2002.;                                                                   
Latvijas Kultūras akadēmija, maģistra 
grāds mākslā, 1997.;  
Latvijas Universitāte, Vēstures un 
filozofijas fakultāte, Vēstures nodaļa, 
1991.  

Kultūras 
vadība 

Kino, 3KRP B 

63.  Pilverta Ervita    Biznesa un 
organizācijas  
vadība 

Angļu valoda I, 3KRP A 

Angļu valoda II, 4KRP A 

Komunikācija
s vadība 

Angļu valoda ārējo sakaru 
vadībā V, 2KRP 

B 

Angļu valoda masu mediju 
vadībā I, 2KRP 

B 

Angļu valoda sabiedrisko 
attiecību vadībā III, 2KRP 

B 
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Angļu valoda masu mediju 
vadībā II, 2KRP 

B 

64.  Pučure Inga Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg. oec. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
maģistra grāds ekonomikā, 2000.;                                               
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
bakalaura grāds ekonomikā, 
uzņēmējdarbībā, 1998. 

Vadības 
zinības 

Inovāciju vadīšana, 2 KRP A 

65.  Pūce  Anda  Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Bc.sc.soc. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu 
bakalaurs komunikācijas zinātnē, 2002. 

Komunikācija
s vadība 

Žurnālistikas pamati, 2KRP A 

Darbs redakcijā I, 2KRP B 

66.  Pūre Inga  Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.oec., 
Mg.philol.  

RSEBAA, maģistra grāds uzņēmējdarbības 
vadībā, 2006.; 
Rīgas Tehniskā universitāte, personāla 
speciālista kvalifikācija, 2003.; 
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 
filoloģijas maģistra grāds, 1998.; 
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 
filoloģijas bakalaura grāds, latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija, 1996. 

Biznesa un 
organizācijuas 
vadība 

Sabiedriskās attiecības, 
2KRP 

A 

Kultūras 
vadība 

Sabiedriskās attiecības, 
2KRP 

B 

Komunikācija
s vadība 

Ievads studijās, 1KRP A 

Sabiedrisko attiecību 
metodes, 2KRP 

B 

Sabiedrisko attiecību 
pamati, 2KRP 

A 

Lietišķā komunikācija, 
2KRP 

B 

Sabiedrisko attiecību 
praktikums I, 2KRP 

B 

Prakse III (pirmsdiploma 
prakse sabiedrisko attiecību 
vadībā), 10KRP 

B 

Prakse II (ārējo sakaru 
vadības prakse), 8KRP 

B 

Sabiedrisko attiecību 
praktikums II, 2KRP 

B 
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Sabiedrisko attiecību 
vēsture un teorijas, 2KRP 

B 

Prakse I (sabiedrisko 
attiecību prakse), 8KRP 

B 

Studiju darbs II, 2KRP B 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, 12 

B 

Studiju darbs III, 2KRP B 

Vadības 
zinības 

Sabiedrisko attiecību 
stratēģija, 2 KRP] 

B 

67.  Reinfelde Gunta Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 
maģistrs, 1994.;      Latvijas Valsts 
universitāte, filologs, angļu valodas 
skolotājs, 1965. 

Kultūras 
vadība 

Svešvaloda (angļu valoda) 
II, 2KRP 

A 

Svešvaloda - angļu valoda 
I, 3KRP 

A 

Svešvaloda (angļu valoda) 
I, 3KRP 

A 

68.  Ronis Ainars Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku. 

    Kultūras 
vadība 

Pasākumu scenārijs, 2KRP B 

Pasākumu režija, 3KRP B 

69.  Romaņuka Liene  Socioloģisko 
pētījumu centra 
zinātniskā asistente.              
Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku.  

Mg.man. Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības 
vadībā, 2008.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
profesionālais bakalaurs socioloģijā, 
sociologa kvalifikācija, 2007. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Ievads socioloģijā, 2KRP A 

Komunikācija
s vadība 

Socioloģija, 2KRP A 

70.  Salmgriezis Ģirts  Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku.  

Mg.sc.soc., 
Mg.sc.pol. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds 
politikas zinātnē., 2002.; 
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds 
komunikācijas zinātnē, 2000. 

Komunikācija
s vadība 

Starptautiskā komunikācija 
un sabiedriskās attiecības, 
2KRP 

B 

71.  Samuseviča Alīda Profesore, ievēlēta. Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktora 
grāds, 1993.; 

Komunikācija
s vadība 

Konfliktu vadība, 2 KRP B 
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Liepājas Pedagoģiskais institūts, 
pamatskolas skolotāja kvalifikācija, 1980. 

Vadības 
zinības 

Konfliktu vadība, 2 KRP B 

72.  Semjonova Olga Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.paed. Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu 
maģistra grāds, 2003.; 
Latvijas Universitāte, humanitāro zinātņu 
bakalaura grāds filoloģijā, 2001. 

Biznesa un 
organizācijas  
vadība 

Angļu valoda I, 3KRP A 

Angļu valoda II, 4 KRP A 

Komunikācija
s vadība 

Starpkultūru komunikācijas 
pamati, 2 KRP 

A 

Angļu valoda ārējo sakaru 
vadībā I 

B 

Angļu valoda masu mediju 
vadībā III 

B 

Angļu valoda sabiedrisko 
attiecību vadībā V, 2 KRP 

B 

Studiju darbs I, 2 KRP B 

Prakse I (ārējo sakaru 
prakse), 8 KRP 

B 

Studiju darbs II, 2 KRP B 

Studiju darbs III , 2 KRP B 

Angļu valoda ārējo sakaru 
vadībā II, 2 KRP 

B 

Angļu valoda masu mediju 
vadībā IV, 2 KRP 

B 

Angļu valoda sabiedrisko 
attiecību vadībā VI, 2KRP 

B 

73.  Skābarde Ilga Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku. 

  Profesionālais maģistra grāds, 2012.;  
Latvijas Kultūras akadēmija, Humanitāro 
zinātņu maģistra grāds mākslās, 2005. 

Kultūras 
vadība 

Kultūrpolitika, 2KRP B 

Kultūras institūciju 
pārvalde un lietvedība, 
3KRP 

B 

Studiju - projekta darbs, 
2KRP 

B 
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Studiju darbs II, 2KRP B 

Bakalaura darbs, 12 KRP B 

74.  Skujiņš Valdis 
   

Kultūras 
vadība 

Pasākumu organizēšanas 
metodika, 2KRP 

B 

75.  Strazdiņa Irina  Docente, ievēlēta. Dr.psych. Latvijas Universitāte, psiholoģijas doktora 
grāds, 1994.; 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas 
pasniedzēja kvalifikācija, 1985. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Prakse specialitātē, 1KRP B 

Studiju darbs I, 3KRP B 

Komunikācija
s vadība 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, 12KRP 

B 

Kritiskās domāšanas 
attīstība, 2KRP 

C 

76.  Straume Astra  Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg. oec. Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālā 
maģistra grāds muitas un nodokļu 
administrēšanā, 2007.;                    Latvijas 
Universitāte, ekonomista kvalifikācija 
grāmatvedībā, 2000. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grāmatvedība, 3KRP B 

Grāmatvedības uzskaite 
pakalpojumu sfērā, 2KRP 

B 

Uzņēmuma finanšu vadība 
I, 2KRP 

B 

Uzņēmuma finanšu vadība 
II, 2KRP 

B 

Kultūras 
vadība 

Grāmatvedība, 3KRP B 

77.  Šulce Dzintra  Docente, ievēlēta. Dr.philol. Latvijas Universitāte, Dr. Filoloģijas 
doktors, 1998. Viļņas Universitāte, 
humanitāro zinātņu doktora grāds 
valodniecībā, 1993.; 
V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais 
institūts, latviešu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija, 1980. 

Komunikācija
s vadība 

Latviešu valodas 
praktikums I, 2KRP 

A 
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78. Tālbergs Aivis    Biznesa un 
organizācijas 
vadība 
 

Netradicionālie sporta 
veidi, 2KRP 

C 

Volejbols, 2KRP C 

Kultūras 
vadība 

Volejbols, 2KRP C 

Komunikācija
s vadība 

Volejbols, 2KRP C 

79. 
 

Tomsone Vineta  Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.sc.educ., 
Mg.sc.comp., 
Mg.paed. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja 
kvalifikācija, 2009.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2006.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaura grāds 
datorzinātnēs, 2001. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 
 

Informācijas tehnoloģijas, 
2KRP 

A 

Kultūras 
vadība 

Informācijas tehnoloģijas 
mākslā I, 2KRP 

A 

Vadības 
zinības 

Informācijas tehnoloģijas, 
2KRP 

A 

80. Tumaščika Iveta  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. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Civiltiesības, 3KRP B 

Komerctiesības, 2KRP A 

Darba tiesības, 2KRP B 

Kultūras 
vadība 

Komerctiesības, 2KRP A 

Civiltiesības, 2KRP A 

Autortiesības, 1KRP A 

Vadības 
zinības 

Publiskās tiesības, 2 KRP A 

Komunikācija
s vadība 

Komunikācijas juridiskie 
aspekti un ētika, 2KRP 

B 

Tiesību pamati, 2 KRP A 

81. Vecenāne Helēna 
   

Biznesa un Fitness, 2KRP C 
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organizācijas 
vadība 
Kultūras 
vadība 

Fitness, 2KRP C 

Komunikācija
s vadība 

Fitness, 2KRP C 

82. Veinberga Sandra 

Dr.philol., prof., 
vadošā pētniece 
Vadībzinātņu 
institūts 

  
Vadības 
zinības 

Sabiedriskās attiecības un 
starpkultūru komunikācija, 
2KRP 

A 

83. Veisbuka Inese 
   

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Franču valoda I, 2KRP C 

Komunikācija
s vadība 

Franču valoda I, 2KRP C 

84. Veita Lauma Lektore, ievēlēta. Mg.paed. Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, 
1998.;                                       V. Lāča 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
pamatskolas skolotājs; 1986. 

Kultūras 
vadība 

Specializācijas prakse: 
kultūras pasākumu 
organizēšana I, 2KRP 

B 

Specializācijas prakse: 
kultūras pasākumu 
organizēšana II, 4KRP 

B 

Latviešu tradicionālā 
kultūra, 2KRP 

B 

Ievads specialitātē un 
pētniecībā, 2KRP 

B 

Studiju darbs I, 2KRP B 

Studiju darbs II, 2KRP B 

Kultūrvides izpētes prakse, 
2KRP 

B 

Bakalaura darbs , 2KRP B 

Studiju projekta darbs, B 
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2KRP 
Prakse: kultūras institūciju 
vadība, 2KRP 

B 

Kultūrizglītība, 2KRP A 

Datorgrafika un mājaslapu 
izstrāde II, 2 KRP 

A 

85. Virsis  Laimons Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku. 

  Liepājas Universitāte, Profesionālais 
maģistra grāds izglītībā, 2009. 

Komunikācija
s vadība 

Datorgrafika un mājaslapu 
izstrāde II, 2KRP 

A 

86. Vītols Varis  Asistents, pieņemts 
darbā uz laiku. 

Mg. Rīgas Tehniskā universitāte, Profesionālais 
maģistra grāds darba aizsardzībā, 2007;                        
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
inženieris-tehnologs, 1988. 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Darba aizsardzība un 
ergonomika, 2KRP 

B 

87. Voronkova Rita  Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

  Latvijas Universitāte, žurnālistika, 1981. Komunikācija
s vadība 

Lobēšana, 2KRP B 

Riska un krīžu 
komunikācija II, 2KRP 

B 

Sabiedrisko attiecību 
menedžments, 2KRP 

B 

88. Zeltiņa Māra Docente, ievēlēta Dr.biol. Latvijas Zinātņu akadēmija, bioloģijas 
doktors, 1992.; 
Latvijas Valsts universitāte, biologs, 
bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs, 1979. 

Biznesa un 
organizācijas  
vadība 

Bakalaura darbs, 12KRP B 

Uzņēmumu pārvaldības 
sistēmas, 2KRP 

B 

Vadības 
zinības 

Maģistra darbs, 20KRP A,20 

Stratēģiskā vides, 2KRP B 

Prakse sabiedrības vadībā 6 
KRP 

B 

Pētniecība sabiedrības 
vadībā, 1 KRP 

B 

Ilgtspējīgas attīstības B 
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plānošana, 3 KRP 
89. Zēlerte Vija  Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 
Mg. psych. Latvijas Universitāte, psiholoģijas 

maģistra grāds, 1997.;                                                                
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
pamatskolas skolotājs, 1987. 

Biznesa un 
organizācijas  
vadība 

Personāla atlase un 
attīstība, 2KRP 

B 

Personāla organizācijas 
prakse, 3KRP 

B 

Biznesa psiholoģija, 2KRP B 

Kultūras 
vadība 

Lēmumu pieņemšana, 
2KRP 

C 

Komunikācija
s vadība 

Lēmumu pieņemšana, 
2KRP 

C 

90. Zulmane Linda Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

Mg.philol. Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā, 
1998.;                                              Latvijas 
Universitāte, Pedagoģijas fakultāte, 
Latviešu valodas un literatūras un 
audzināšanas darba metodikas specialitāte, 
1991. 

Kultūras 
vadība 

Literatūra, 3KRP B 

Studiju darbs I, 2KRP B 

Studiju projekta darbs, 
2KRP 

B 

91. Zvejnieks Lauris Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku. 

    Komunikācija
s vadība 

Darbs redakcijā, 2KRP  B 
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12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 
darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības 

projektos 
 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

Vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības studiju virzienā iesaistītā 
akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes  saskan ar docējamo studiju kursu profilu un 
saturu, tādējādi nodrošinot efektīvāku pētniecības rezultātu integrāciju studiju procesā. Par to 
liecina mācībspēku referātu tēmas zinātniskajās konferencēs, kā arī publikāciju profils un 
tematika, kas atspoguļota ikgadējos pārskatos par Liepājas Universitātes pētniecības darbu2.  

Uzmanība tika pievērsta mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanai, 
piedaloties konferencēs: 

1. Bikse V., Riemere I., Rivza B. Improvement of entrepreneurship 
education management in Latvia. 2nd World Conference on 
Psychology and Sociology (WCPS-2013), 27-29 November 2013. 
Maison N.-D. Chat d'Oiseau, BRUSELLS, BELGIUM. 

2. Rivža B., Bikse V. Municipal and university partnership – a driver of 
regional economy. CIMQUSEF'2013: 10th international conference of 
quality management in education and training systems. University of 
Maroca, 18.12.2013.-20.12.2013. 

3. Bikse V., Rivža B. The challenges of modern society for education 
system to develop the entrepreneurial competence. CIMQUSEF'2013: 
10th international conference of quality management in education and 
training systems. University of Maroca, 18.12.2013.-20.12.2013. 

4. Bikse V. Sociālā uzņēmuma izpētes vienotā metodoloģija. Uzstāšanās 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajā sanāksmē 
03.09.2013. 

5. Bikse, V., Linde N. Sociālais uzņēmums kā sabiedrības progresa 
virzītājs: problēmas un attīstības iespējas Latvijā. 17. starptautiskā 
zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Zinātne laiku laikos”. 
LiepU, 2014.gada 22.-23. maijs  

6. Bikse, V., Linde N. Sociālā uzņēmēja nozīme un raksturojums. 
Uzstāšanās ES pilotprojekta „Sociālo uzņēmumu identificēšanai un to 
ekonomiskās ietekmes izvērtēšanai Latvijā” noslēguma forumā 
„Sociālais uzņēmējs un sociālā uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā un 
Latvijā”  05.06.2014. Rīgā LTRK 

7. Medveckis A. Daugavpils un Liepājas krustpunkti akadēmiskā 
personāla biogrāfiskās pētniecības avotos. Starptautiski zinātniskā 
konference „XXIV zinātniskie lasījumi”, Daugavpils, Latvija, 
30.01.2014. - 31.01.2014. 

8. Veinberga, S. Digital natives attitude toward news sources. 22nd 
International Public Relations Symposium BLEDCOM 2014, July 4.-
5., Bled, Slovenia. 

                                                 
2 http://www.liepu.lv/uploads/files/2012_zin_p%C4%81rskats.pdf  
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Uzmanība tiek pievērsta arī jaunu zinātņu doktoru sagatavošanai – 2013.gada 11.martā 
VSZF studiju programmas direktore, lektore Inga Pūre Biznesa augstskolā „Tur ība” 
komunikācijas zinātnes nozares  promocijas padomes sēdē aizstāvēja promocijas darbu 
"Sabiedrisko attiecību attīstība un izpratnes dažādība Latvijā (1991–2010)"3; 
Studentu  pētnieciskā darbība galvenokārt saistāma ar ikgadējo LiepU organizēto zinātnes un 
radošuma nedēļu, kur studiju programmas  „Kultūras vadība” konferencē  studenti uzstājās ar 
zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem, studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” 
3.kursa studenti aizstāvēja studiju darbus. Studiju programmas „Biznesa un organizācijas 
vadība” 1.kursa studenti prezentēja pētījuma rezultātus saistībā ar uzņēmuma „Baltic House 
Systems” tirgus izpēti Skandināvijas valstīs. 

 
 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 
zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā 
 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 
1. Bārdule, Kristīne, Lūsēna – Ezera, Inese Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

mācību procesa pilnveidei”. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XVI, Liepāja  
2014, 443.- 450. lpp 

2. Bikse V., Riemere I., Rivza B. (2014). The Improvement of Entrepreneurship 
Education Management in Latvia. ELSEVIER, Procedia -Social and Behavioral 
Sciences on ScienceDirect. Volume 140. Pages 69-76. Available online at 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281403314X   

3. Bikse V., Rivža B. (2014.) Darba tirgus izaicinājumi uzņēmējdarbības izglītībai: 
problēmas un risinājumi. Gr.: Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi. 
Arņa Saukas un Baibas Rivžas zinātniskajā redakcijā. Ventspils augstskola, 82.-99. 
lpp. (ISBN: 978-9984-648-34-7) 

4. Bikse V., Rivža B. (2014.) Latvia’s labour market trends and challenges for 
entrepreneurial education. In. Building the socially rensposible emploiment policy in 
the Baltic States. Published by Baltic Sea Academy, Hamburg, Germany, p. 150-165. 
www.books.html (ISBN 9783736790484) 

5. Rivza B., Bikse V. (2014). Municipal and University Social Partnership in Latvia: 
Problems, Challenges. In:  The Journal of Quality in Education, No 5 December 2013, 
AMAQUEN, Morocco, pp. 255.-266.  

6. Bikse V. Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas rezultāti. 3. nodaļa 
monogrāfij ā  “Studiju programmu starptautiskā izvērtēšana kā priekšnoteikums 
Latvijas augstākās izglītības modernizācijai.” Red.: Rivžas B., Brence I. Rīga, LR 
Augstākās izglītības padome, 2013. 113.-154.lpp. 

                                                 
3 http://www.turiba.lv/f/Inga_Pure_Kopsavilkums_LV_ENG.pdf  
 



 43 

7. Bikse, V.,  Rivža B., Brence I.(2013) Competitiveness and Quality of Higher 
Education: Graduate`s Evalution //Journal of Teacher Education for Sustainability, 
vol.15., no 2., pp.52. – 66. Pieejams: http://www.ise-
lv.eu/publications.php?show=39&pub=3  

8. Gintere, Ērika, Medne , Dace, Priedīte Vēsma Pedagogical support for social 
childcare centres (BSAC), theoretical basis for its criteria-  ” . Sabiedrība un kultūra. 
Rakstu krājums, XVI, Liepāja  2014, 246.- 254.lpp. 

9. Kolosova, Ārija Trešās atmodas laika norišu atspoguļojums 1988.gada laikrakstā 
„Komunists”. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XVI, Liepāja  2014, 13.-19.lpp 

10. Laiveniece, Diāna. Zinātniskās rakstīšanas skola. Liepāja: LiePA, 2014. - 150 lpp. 
11. L īduma, Diāna, Rodčenkova, Inese Loģistikas inovāciju praktiskā pielietojuma 

apzināšana Kurzemes reģiona ražošanas uzņēmumos. Sabiedrība un kultūra. Rakstu 
krājums, XVI, Liepāja  2014,561.-570.lpp. 

12. Lūsēna – Ezera, Inese Komandas darba principi vispāizglītojošo skolu vadīšanā. 
Liepāja: LiePA, 2013.- 146 lpp 

13. Mihejeva, Jeļena Skolēna neverbālās uzvedības problēmas izpratne”. Sabiedrība un 
kultūra. Rakstu krājums, XVI, Liepāja  2014, 270.- 275. lpp 

14. Pūre I.(2013)  Sabiedrisko attiecību attīstība un izpratnes dažādība Latvijā (1991-
2010).- Promocijas darbs, 2013. - 193 lpp. 

15. Veinberga, Sandra Most Dominated Problems of Mass Media Dialogism in National 
Dailies during the Trial Process of Wikileaks Grounder Julian Assange//International 
Journal of Socail Science, vol.2., no.2., April 2014, pp. 41. – 56.  
Pieejams: http://www.redfame.com/journal/index.php/ijsss/article/view/308/288 

 
Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju saraksts tiks papildināts 2014.gada decembrī.  
 

14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram profesoru 
grupu, laboratoriju, instit ūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju 

virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 
 

Izmaiņas nav notikušas 
 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 
raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju 

programmu īstenošanā 

Izmaiņas nav notikušas 
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16.Informācija par ārējiem sakariem 
 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 
16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

Studiju programmā „Biznesa un organizāciju vadība” atzīmējama sadarbības attīstība 
ar Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvaldi, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi 
un tās uzņēmumiem, novadu domēm, pagastu padomēm, pašvaldību uzņēmumiem, valsts 
akciju sabiedrībām, individuāliem uzņēmumiem, sabiedriskām organizācijām, sabiedrībām ar 
ierobežotu atbildību, Valsts Ieņēmumu dienestu, muitu, apdrošināšanas sabiedrībām, bankām, 
veikalu tīkliem,  u.c. 

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Liepājas tirdzniecības un rūpniecības kameras 
Liepājas nodaļu, Ergo Insurence SE Latvijas filiāles Kurzemes reģionālo nodaļu,  
mazumtirdzniecības tīklu Rimi, AS Upb Aile, AS Liepājas papīrs, SIA „Pica serviss”, 
Liepājas zonālo valsts arhīvu, Kurzemes plānošanas reģionu, Kazdangas Kultūras namu, 
Liepājas bērnu un jaunatnes centra struktūrvienību „Laumiņa”, SIA „Ūdensputni”, Liepājas 
Muzeju, SIA „Liepājas biedrības nams”, Liepājas bērnu un jaunatnes centru „Jauniešu māja”, 
SIA „Addiction”, žurnālisti, mediju speciālisti un SIA „BalticMedia” līdzīpašnieci Sandru 
Veinbergu. u.c.   
Sadarbībā ar darba devējiem un nozares profesionāļiem, 2013./2014.studiju gadā tika īstenoti 
semināri par: 

� LR tiesisko normu piemērošanu, uzsākot uzņēmējdarbību un ES struktūrfondu 
atbalstu jaunajiem uzņēmumiem Liepājā,  

� Sociālām platformām uzņēmējdarbībā/biznesā; 
� „K ā neradīt „gr ūto” klientu?” 
� Makroekonomiskiem procesiem Latvijā un ES; 
� Izrāžu organizēšanu Liepājas teātrī; 
� Biznesu kāzu organizēšanā; 
� Mūsdienu pasākumu organizēšanas iezīmēm; 
� Latvijas ekonomiku 2013-2015. Kas notiek un ko gaidīt? ”,  
� „K ā iegūt finansējumu savām idejām?” 
�  „Latvijas mācības Eiropai - eiro ieviešana, emigrācijas un sociālās 

noslāņošanās riski, reformas un attīstības izaicinājumi”. 
 

 
16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 

Liepājas Universitātes sadarbības līgumi Erasmus studentu studiju mobilitātē 2013. 
/2014. studiju gadā apkopoti 3. tabulā. 
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LiepU sadarbības ar NHTV Bredas lietišķo zinātņu universitāti (Nīderlande) rezultātā 
2013. /2014. studiju gadā viesojies 1 lektors un seši studiju programmas „Biznesa un 
organizāciju vadība” studenti uzsākuši tur studijas 2.un 3.kursā loģistikas virzienā.  

 
3. tabula LiepU sadarbības līgumi  

Erasmus studentu mobilitātē 2013. /2014. studiju gadā 
 

Nr.p.
k. 

Augstskolas nosaukums 
Erasmus kods 

Izglītības 
tematiskās grupas 

Studiju 
programma 

 

ISCED 
kods 

1.  

Vi ļņas Universitāte (Lietuva) 
LT VILNIUS 01 
http://www.vu.lt/en/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Komunikāciju vadība 041-4 

2.  

Klaipēdas Valsts koledža 
(Lietuva) 
LT KLAIPED 09 
http://www.kvk.lt  

Pakalpojumi 
Tūrisma vadība un 

rekreācija 
101-4 

3.  

Valsts Augstākās profesionālās 
izglītības skola Elblongā 
(Polija) 
PL ELBLAG01 
http://www.pwsz.elblag.pl 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041-2 

4.  

Matej Bel Universitāte Banskā 
Bistricā  (Slovākija) 
SK BANSKA01 
http://www.erasmus.umb.sk/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju vadība 
(Ārējie Sakari) 

041-2 

5.  

Valsts Politisko zinātņu un 
sabiedriskās administrācijas skola 
(Rumānija) 
RO BUCURES 13 
http://facultateademanagement.ro/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Komunikāciju vadība 041-2 

6.  

Johannes Gutenberga Universitāte 
Maincā (Vācija) 
D MAINZ01 
http://www.uni-
mainz.de/eng/index.php 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Komunikāciju vadība 041-2 

7.  

Heilbronnas Universitāte  (Vācija) 
D HEILBRO 01 
http://www.hs-
heilbronn.de/33474/home1_en 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Kultūras vadība 041- 2 

8.  

HfWU Nürtingen-
GeislingenUniversitāte 
(Vācija) 
D NURTING01 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Tūrisma vadība un 
rekreācija 

041-2 

9.  

Jādes Lietišķo zinātņu Universitāte 
(Vācija) 
D EMDEN01 
http://www.jade-hs.de/en/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041- 2 

10.  Volda Universitātes koledža 
(Norvēģija) 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

Komunikāciju vadība 
(Masu Mediji) 

041-2 
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16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu 
ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti 

 
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” studējošie, 

kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros, atspoguļots 4. tabulā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N VOLDA 01 
www.hivolda.no 

tiesības 

11.  

NHTV Breda lietišķo zinātņu 
universitāte 
(Nīderlande) 
NL BREDA 10 
http://www.nhtv.nl 
(Tikai docētājiem un darbiniekiem) 

Sociālās zinātnes 
Biznesa un 

organizācijas vadība 
041 

12.  
Sakarijas Universitāte (Turcija) 
TR SAKARYA01 
http://www.sakarya.edu.tr 

Pakalpojumi 
Tūrisma vadība un 

rekreācija 
101-2 

13.  

Karabuk Universitāte 
(Turcija) 
TR KARABUK 01 
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/en
/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju vadība 

041-2 
Biznesa un 

organizācijas vadība 

14.  

Epirus Tehnoloģiskās izglītības 
institūts (Grieķija) 
G ARTA 01 
http://www.teiep.gr/webpages/eras
mus/socrates_erasmus_Homepage.
htm 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju vadība 
(Ārējo sakari) 

041-2 

15.  

Centrāl-Maķedonijas Tehniskās 
izglītības Institūts Sjerrā 
 (Grieķija) 
G SERRES 01 
http://www.teiser.gr/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041-2 

16.  

Rostokas Universitāte (Vācija) 
D ROSTOCK01 
http://www.auf.uni-rostock.de 

Pakalpojumi, 
Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Tūrisma vadība un 
rekreācija 

101-2 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041-2 
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4.tabula Studējošie, kas studējuši ārvalstīs  
studējošo apmaiņas programmu ietvaros 

Erasmus studenti 2013. /2014. st. g. 
Nr. 
p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 
kurss Studiju programma Viesaugstskola 

1. Zaiga Jackus 3. 
Biznesa un organizācijas 

vadība 
Karabuk Universitāte, 
Turcija 

2. Sophia  Kistenmacher 3. Kultūras vadība 
Vi ļņas Universitāte, 
Lietuva 

3. Anete  Aizkalne 2. Komunikācijas vadība 
Šmalkalden profesionālā 
Universitāte, Vācija 

4. Nadežda Jurčenko 3. 
Biznesa un organizācijas 

vadība 

Centrālmaķedonijas 
Tehnoloģiskās izglītības 
institūts, Grieķija 

5. Marika  Auziņa 3. 
Biznesa un organizācijas 

vadība 

Centrālmaķedonijas 
Tehnoloģiskās izglītības 
institūts, Grieķija 

6. Monta  Šimkus 3. 
Biznesa un organizācijas 

vadība 

Centrālmaķedonijas 
Tehnoloģiskās izglītības 
institūts, Grieķija 

7. Sandra  Alute 3. 
Biznesa un organizācijas 

vadība 

Centrālmaķedonijas 
Tehnoloģiskās izglītības 
institūts, Grieķija 

8. Ance  Fedorova 3. Komunikācijas vadība 
Epirus Tehnoloģiskā 
izglītības institūts 
(Grieķija) 

9. Agate  Gārde 2. Komunikācijas vadība 
Epirus Tehnoloģiskā 
izglītības institūts 
(Grieķija) 

10. Zita  Kreinerte 3. Komunikācijas vadība 
Epirus Tehnoloģiskā 
izglītības institūts 
(Grieķija) 

11. Gunta  Šteinberga 3. Komunikācijas vadība 
Epirus Tehnoloģiskā 
izglītības institūts 
(Grieķija) 

 
 

16.4. Studējošie, kas veikuši prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu 
ietvaros, norādot valsti un prakses vietu 

 
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” studējošie, 

kas veikuši prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, apkopojums 
atspoguļots 5. tabulā 
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5. tabula Studējošie, kas veikuši prakses ārvalstīs  
studējošo apmaiņas programmu ietvaros 

Erasmus studenti 2013. /2014. st. g. 
Nr. 
p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 
kurss Studiju programma Valsts Prakses vieta 

1. Laura  Šulce 3. Komunikāciju vadība Lietuva Klaipēdas Universitāte 

2. Līga Freiberga 3. 
Tūrisma vadība un 

rekreācija 
Spānija Hotel Jaime I 

 

16.5. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ārvalstu 
studējošo skaits atspoguļots 6. tabulā. 

6. tabula Ārvalstu studējošo skaits  
studiju virzienā ”Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”  

Erasmus ārvalstu studējošie 2013./2014. st.g. 
Nr. 
p.k
. 

Vārds Uzvārds Semestris Studiju programma Partnera 
augstskola Valsts 

1. Aišegila Dogana Rudens 
Biznesa un 

organizācijas vadība 
Sakarijas 

Universitāte 
Turcija 

2. Sefs Karagozs Rudens Biznesa un 
organizācijas vadība 

Sakarijas 
Universitāte 

Turcija 

4. Seda Pekmeza  Rudens 
Biznesa un 

organizācijas vadība 
Sakarijas 

Universitāte 
Turcija 

5. Serkans  Jilmazs Rudens 
Bizness un organizāciju 

vadība 
Sakarijas 

Universitāte 
Turcija 

6. 
Goktug
s 

Tunali Rudens/Pavasaris Komunikāciju vadība 
Sakarijas 

Universitāte 
Turcija 

7. 
Alpers 
Džans 

Činars Rudens/Pavasaris Komunikāciju vadība 
Sakarijas 

Universitāte 
Turcija 

8. Džihans Siri Rudens/Pavasaris Komunikāciju vadība 
Sakarijas 

Universitāte 
Turcija 

9. 
 

Semihs Karatašs Rudens/Pavasaris Bizness un organizāciju 
vadība 

Sakarijas 
Universitāte 

Turcija 
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II. Studiju programmu raksturojumi 
 

1.Studiju programmas „Biznesa un organizāciju vadība” 
raksturojums 

 
1.1.Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 
Studiju programmā „Biznesa un organizācijas vadība” pārskata periodā netika īstenots 
apakšvirziens „Organizāciju socioloģija”.  

 
1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  

 

Izmaiņas nav notikušas 

 
1.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu, studiju moduļu saraksts un to apjoms 

kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, 
ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, 

īstenošanas plānojums). 
 
 
Izmaiņas nav notikušas 

 
 

1.4. Studiju programmas organizācija.  
Studiju programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 
uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā nepieciešama mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus 
 
Izmaiņas nav notikušas 

 
1.5. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 
Izmaiņas nav notikušas 

 
 

1.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana  
(izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014/STUDIJU GADU 

 

Studiju programmas īstenošanā pilna un nepilna laikā formā panākta daudz lielāka 
saikne ar praktisko uzņēmējdarbības vidi – īstenojot studiju kursu „Reģiona ekonomika” 3. 
kursā, bet Praksi specialitātē un studiju darbu izstrādi pirmajā kursā, ieviesta tradīcija mācību 
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ekskursiju realizācijā, apmeklējot nozares vadošos uzņēmumus reģiona mērogā un veicot to 
pasūtījumu pētījumus. Studiju procesā aktīvi tiek izmantotas nozares profesionāļu praktiskās 
nodarbības/semināri un profesionālo organizāciju piedāvātie praktikumi/semināri, kā arī liepU 
organizētie pasākumi („Erudīts”, LiepU Vadībzinātņu institūta organizēts konkurss 
„Vadīšanas kokteilis).  
 

1.7.Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērt ēšanai, pārbaudes formas un kārt ība) 

 
Izmaiņas nav notikušas. 

 
1.8.Studiju programmas izmaksas 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 

Studijas programmā “Biznesa un organizāciju vadība” iespējamas par budžeta 
līdzekļiem un par maksu, ko sedz juridiskās vai fiziskās personas, noslēdzot līgumu ar 
Liepājas Universitāti. Studiju programmas izmaksas tiek noteiktas, pamatojoties uz Senātā 
apstiprinātu dokumentu “Par studiju maksas noteikšanas principiem LiepU”. 

Pilna laika studijas. Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2013./2014. studiju gada 1. 
kursam visam studiju periodam – 4 gadiem.  Minimālais studējošo skaits: 25, no kuriem 6 ir 
par valsts budžeta līdzekļiem studējošie, 19 par maksu studējošie (ja tiek realizēti visi 3 
studiju programmas virzieni). 

Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam ir 
EUR 120204,21 (LVL 84 480), t. sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem: EUR 
27205,31 (LVL 19 120), ieņēmumi no studiju maksām: EUR 92998,90 (LVL 65 360). 

Studiju programmas plānoto izmaksu pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam 
aprēķinos izmantotas 2011. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1333,36 (LVL 937,09) uz 
vienu studiju vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas koeficentu „Vadības zinātnes 
un administrēšanas” jomā: 0,8437499, kā arī izmaksu koeficentu profesionālajās bakalaura 
līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 2011. gadā ir EUR 1125,02 
(LVL 790,67). LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2013./2014. studiju gada 1. kursam ir 
EUR 1223,67 (LVL 860) un tā ir nemainīga visam studiju periodam. 

Nepilna laika studijas. Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2013./2014. studiju gada 
1. kursam visam studiju periodam – 4,5 gadiem. Minimālais studējošo skaits: 19 (ja tiek 
realizēti visi 3 studiju programmas virzieni). 

Studiju programmas plānotie ieņēmumi no studiju maksām nepilna laika studijās 
2011. – 2016. gadam ir EUR 75426,43 (LVL 53 010). LiepU Senātā apstiprinātā studiju 
maksa 2013./2014. studiju gada 1. kursam ir EUR 882,18 (LVL 620) un tā ir nemainīga visam 
studiju periodam. 
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1.9.Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un valsts  profesionālās augstākās izglītības standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 
Izmaiņas nav notikušas 
 

1.10.Informācija par studējošajiem 
 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 
Studējošo skaits studiju programmā „Biznesa un organizāciju vadība” (BOV) pilna 

laika studijās 2013./2014. studiju gadā apkopots 7. tabulā. 
 

                                         7. tabula Studējošo skaits BOV pilna laika studijās  
                                                                                2013./2014. studiju gadā 

Studiju 
programma 

1. kursā 
imatrikul ēto 

studentu 
skaits 

Studentu skaits 
 

Absolventu 
skaits 

Biznesa un 
organizāciju vadība 

29 93 24 

 
Studējošo skaits studiju programmā „Biznesa un organizāciju vadība” (BOV) nepilna laika 
studijās 2013./2014. studiju gadā apkopots 8. tabulā. 

 
                                         8. tabula Studējošo skaits BOV nepilna laika studijās 
                                                                                  2013./2014. studiju gadā 

 
 

Studiju 
programma 

1. kursā 
imatrikul ēto 

studentu 
skaits 

 
Studentu 

skaits 
 

 
Absolventu 

skaits 

Biznesa un 
organizāciju vadība 

 
10 

 
83 

 
13 

 
 
 

1.11.Studējošo aptaujas un to analīze 
 

2013./2014. studiju gadā vispārējā studentu aptaujā piedalījās 67 studiju programmas 
„Biznesa un organizāciju vadība” studenti, no kuriem 20 IR 1. kursā studējošie, 2. kursa 
studenti – 4, 3. kursa studenti – 17 un 4. kursa studenti – 26 (skat. 1. attēlu). 
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1. attēls. Respondentu skaits 2013./2014. studiju gadā veiktajā aptaujā 
 

 

 

 

  

 

 
  
Kopumā  apmierinātību ar izvēlēto studiju programmu ir izteicis 61 respondents. Studiju 
procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem apmierina 63 aptaujātos 
studentus. Radošo nodarbību norise 21 respondentam ir daļēji neapmierinoša. Prakšu 
organizēšana un norise studiju programmā ir atzīta pozitīvi. Prakses saturs un sniegtā 
informācija pilnīgi vai daļēji apmierina 53 respondentus, prakses plānošana – 49 
respondentus, prakses laikā iegūtās iemaņas un zināšanas pozitīvi vērtē 54 aptaujātie studenti 
(skat. 2. attēlu). 

 

2. attēls. Studentu apmierinātība ar studiju programmu  
un studiju procesu 2013./2014. studiju gadā 

 

 Paralēli studijām 18 respondenti strādā savā izvēlētajā jomā, bet 26 aptaujātie studenti 
ir nodarbināti kādā citā sfērā. 20 no aptaujātiem studentiem ir nestrādājoši. Pozitīvi vērtējams, 
ka liels skaits aptaujāto respondentu (60 studenti) regulāri apmeklē nodarbības (75% - 100% 
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apmeklējums). Sekmes kā labas un teicamas vērtē 28 respondenti. Sekmes kā labas vērtē 28 
respondenti, savukārt 8 respondenti savas sekmes atzinuši par vidējām un labām.  
 Informāciju par studiju programmu kā apmierinošu novērtējuši 55 respondenti. 
Atzinīgi novērtēta informācija par izvēles kursiem (45 studenti) un par paredzamajiem 
pārbaudījumiem (53 studenti), mazāk labi vērtēta saņemtā informācija par nodarbību 
izmaiņām (17 studenti - slikti) (skat. 3. attēlu). 

 

3. attēls. Informācijas kvalitāte par studiju procesu  2013./2014. studiju gadā  

 

 Analizējot apkopotos studentu aptaujas rezultātus, var secināt, ka būtiskākās vājās 
puses, uz ko norāda studenti, ir atsevišķas nepilnības studiju procesa plānošanā, piemēram, 
lekciju plānojums u. c.. Studiju programmas stiprās puses ir: 

• profesionāli un pretimnākoši mācībspēki; 

• studiju iespējas un iegūtā pieredze ārpus Latvijas; 
• prakses iespējas ārpus Latvijas u. c. 
Ieteikumi studiju programmas uzlabošanai – izvērtēt atsevišķu mācībspēku darbību, 

novērst nepilnības lekciju saraksta veidošanā u. tml. 
Lielākais vairums no 67 respondentiem, t. i., 48 respondenti ir atzīmējuši, ka studiju 

programma sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus darbiniekus. Savukārt 43 aptaujātie 
studenti pilnīgi piekrīt, ka studiju kursi papildina vispārējo redzesloku, bet 40 studējošie, kuri 
piedalījās aptaujā, daļēji piekrīt, ka studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences 
būs pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā vai specialitātē. Nedaudz mazāk studentu (37 
respondenti) daļēji piekrīt, ka studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā, 36 respondenti 
pilnībā piekrīt, ka iegūtās zināšanas noder/noderēs darbā. 33 aptaujātie studenti daļēji piekrīt, 
ka studiju maksa ir atbilstoša studiju kvalitātei un tikpat studenti pilnībā piekrīt, ka studiju 
kursi papildina zināšanas, kas iegūtas iepriekš. 

Kopumā izvērtējot respondentu apgalvojumus par studiju programmu, var secināt, ka 
studentu vērtējums ir pozitīvs visos rādītājos (skat. 4. attēlu). 
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4. attēls. Apgalvojumi par studiju procesu 2013./2014. studiju gadā 

 

Studējošo aptaujas rezultāti liecina, ka studenti kopumā ir apmierināti. Studējošo 
anketēšana centralizēti notiek katru studiju gadu, tās rezultāti tiek analizēti gan vadības 
sapulcēs, gan arī studiju programmu ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos.  
 

1.12.Absolventu aptaujas un to analīze 
 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013.2014.STUDIJU GADU 
 

Absolventu aptaujā piedalījās 20 šīs studiju programmas absolventi, no kuriem 16  
absolventi aptaujas veikšanas brīdī bija darba attiecībās. Absolventu aptaujā iegūtie dati 
liecina, ka studiju programmas 2013./2014. studiju gada absolventi strādā gan valsts (piem., 
novadu un pilsētu domēs un to struktūrvienībās, Kurzemes apgabaltiesā u. c.) gan privātajā 
sektorā (piem., finanšu sektorā (AS ”Citadele Banka”, SIA „Apdrošināšana un risku 
pārvelde”, u. c.), IT jomā, piem., SIA „TAG Systems Finland Oy Latvijas filiāle”, u. c.), kā 
arī pakalpojumu sektorā (piem., SIA „Lattelecom BPO”, SIA „Ūdensputni” u. c.) un 
tirdzniecībā (piem., SIA „EVA-SAT”, SIA „SPORTLAND”, u. c.). Lielākā daļa aptaujāto  
absolventu (16 respondentu) savu profesionālās sagatavotības līmeni vērtējuši kā labu, 
savukārt 18 respondenti studiju programmu ieteiktu izvēlēties arī citiem studentiem. Kā 
ieteikumus studiju programmas pilnveidošanā absolventi minējuši, ka studiju procesā būtu 
nepieciešams vairāk praktisku nodarbību un uzdevumu, vairāk prakses, kā arī norādījuši uz 
atsevišķu studiju kursu satura dublēšanos.  

 
 

1.13.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

 
Izmaiņas nav notikušas 
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1.14.Secinājumi 
 

PAPILDINĀJUMI PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

Studiju programma „Biznesa un organizāciju vadība” ir studiju programma ar LiepU lielāko 
studējošo skaitu pilna un nepilna laika studijās. 

Ir nostiprinājusies sadarbība ar NHTV Bredas augstskolu. 

Īstenojot starptautiskās sadarbības līgumu NHTV augstskolā Bredā, Nīderlandē 2013. gada 
septembrī studijas uzsāka 4 studiju programmas „Biznesa un organizāciju vadība” studenti. 

 

2. Studiju programmas „Komunikācijas vadība” raksturojums 

2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 
 

Izmaiņas nav notikušas 
 

2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
 
Izmaiņas nav notikušas 
 

2.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu, studiju moduļu saraksts un  
to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, 
ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, 
īstenošanas plānojums) 

 
Izmaiņas nav notikušas 
 

2.4. Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto 
struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā 

nepieciešama mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 
 
 

Izmaiņas nav notikušas 
 
 
 

2.5. Prasības, uzsākot studiju programmu 
 
Izmaiņas nav notikušas 
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2.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 
 
Izmaiņas nav notikušas 
 

2.7. Vērt ēšanas sistēma  
(izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērt ēšanai, pārbaudes formas un kārt ība) 
 

Izmaiņas nav notikušas 
 

2.8. Studiju programmas izmaksas 
 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 
Studiju programmas „Komunik ācijas vadība” izmaksas pilna laika studijās  
 Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2013./2014. studiju gada 1. kursam visam studiju 
periodam - 4 gadiem. Minimālais studējošo skaits: 28, no kuriem 6 ir par valsts budžeta 
līdzekļiem studējošie, 22 par maksu studējošie (ja tiek realizēti visi 3 virzieni). 
 Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam ir 
EUR 137392,50 (LVL 96 560), t. sk., finansējums no valsts budžeta līdzekļiem: RUR 
27205,31 (LVL 19 120), ieņēmumi no studiju maksas: EUR 110187,19 (LVL 77 440). 
 Aprēķinos izmantotas 2011. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1333,36 (LVL 
937,09) uz vienu studiju vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas koeficentu 
„Vadības zinātnes un administrēšanas” jomā: 0,8437499, kā arī izmaksu koeficentu 
profesionālajās bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 
2011. gadā ir EUR 1124,98 (LVL 790,64). 
 LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2013./2014. studiju gada 1. kursam ir EUR 
1252,13 (LVL 880,00). Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 
 

 
2.9. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un valsts  profesionālās augstākās izglītības standartam un citiem 
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 
Izmaiņas nav notikušas 
 
 

2.10. Informācija par studējošajiem 
 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 

Studējošo skaits studiju programmā „Komunikāciju vadība” 2013./2014. studiju gadā 
norādīts 9. tabulā. 
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9. tabula Studējošo skaits studiju programmā „Komunikāciju vadība” 

2013./2014. studiju gadā 
 

 
 

Studiju programma 

1. kursā 
imatrikul ēto 

studentu 
skaits 

 
Studentu skaits 

 

 
Absolventu 

skaits 

Komunikācijas vadība 14 90 26 
 
 

 
2.11.Studējošo aptaujas un to analīze. 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 

2013./2014. studiju gadā vispārējā studentu aptaujā piedalījās 58 studiju programmas 
„Komunikācijas vadība” studenti, no kuriem 7 ir 1. kursā studējošie, 2. kursa studenti – 17, 3. 
kursa studenti – 13 un 4. kursa studenti – 21 (skatīt. 5. attēlu). 

 
5. attēls. Respondentu skaits 2013./2014. studiju gadā veiktajā aptaujā 

 

 Pilnīgu vai daļēju apmierinātību ar studiju programmu kopā ir izteikuši 58 
respondenti. Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem 
apmierina 43 aptaujātos studentus. Radošo nodarbību norise 18 respondentam ir daļēji 
neapmierinoša. Prakšu organizēšana un norise studiju programmā ir atzīta pozitīvi. Prakses 
saturs un plānošana pilnīgi vai daļēji apmierina 48 respondentus, visa veida iegūtā informācija 
par prakses norisi un veicamajiem uzdevumiem – 45 respondentus, prakses laikā iegūtās 
iemaņas un zināšanas pozitīvi vērtē 50 aptaujātie studenti (skatīt. 6. attēlu). 
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6. attēls. Studentu apmierinātība ar studiju programmu un studiju procesu  

2013./2014. studiju gadā 

 

 Paralēli studijām 11 respondenti strādā savā izvēlēto studiju jomā, bet 24 aptaujātie 
studenti ir nodarbināti kādā citā sfērā. 20 no aptaujātiem studentiem ir nestrādājoši. Augsts 
studiju programmas kvalitātes rādītājs ir tas, ka 53 aptaujāto respondentu regulāri apmeklē 
nodarbības (75% - 100% apmeklējums). Sekmes kā labas un teicamas vērtē 23 respondenti. 
Sekmes kā labas vērtē 22 respondenti, savukārt 10 respondenti savas sekmes atzinuši par 
vidējām un labām.  
 Informāciju par studiju programmu kā apmierinošu kopā novērtējuši 53 respondenti. 
Atzinīgi novērtēta informācija par izvēles kursiem (45 studenti) un par paredzamajiem 
pārbaudījumiem (56 studenti), mazāk labi vērtēta saņemtā informācija par nodarbību 
izmaiņām - 22 studenti novērtējuši kā slikti organizētu (skatīt. 7. attēlu). 
 

7. attēls. Informācijas kvalitāte par studiju procesu  2013./2014. studiju gadā  
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Lielākā daļa, t. i., 40 no 58 respondentiem, ir izteikuši daļēju atzinību apgalvojumam, ka 
studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences būs pietiekamas, lai strādātu 
izvēlētajā profesijā vai specialitātē. Savukārt, 35 no aptaujātiem studentiem pilnīgi piekrīt 
apgalvojumam, ka studiju kursi papildina studentu vispārējo redzesloku. 33 respondenti 
atzīmē, ka daļēji piekrīt apgalvojumam par to, ka studiju programma sagatavo darba tirgū 
konkurētspējīgus darbiniekus. Nedaudz mazāks respondentu skaits (31 aptaujātais 
studējošais) daļēji piekrīt tam, ka studiju procesā ir iespēja iepazīties ar nozares specifiku arī 
ārpus lekcijām. Savukārt, 30 respondentu daļēji piekrīt, ka studiju kursi papildina zināšanas, 
kas iegūtas iepriekš un ka studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā (skatīt 8. attēlu). 
 

8. attēls. Apgalvojumi par studiju procesu 2013./2014. studiju gadā 

 
 

Studējošo aptaujas rezultāti liecina, ka studenti kopumā ir apmierināti. Studējošo anketēšana 
centralizēti notiek katru studiju gadu, tās rezultāti tiek analizēti gan vadības sapulcēs, gan arī 
studiju programmu ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos.  

 
2.12. Absolventu aptaujas un to analīze 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 
Absolventu aptaujā piedalījās septiņi studiju programmas „Komunikācijas vadība” absolventi, 
kas Liepu absolvējuši 2013. gadā.  Visi aptaujātie absolventi aptaujas veikšanas brīdī ir bijuši 
darba attiecībās saistībā gan ar absolvēto studiju jomu (televīzijas programmas plānotājs, 
portāla administratore), gan ar studiju jomu nesaistītā/pastarpinātā nozarē - administratore, 
projektu vadītāja).  
Lielākā daļa absolventu (5 no 7) norādījuši, ka LiepU iegūtās zināšanas un praktiskās 
iemaņasir daļēji  pietiekamas, lai sekmīgi pildītu darba pienākumus. Neskatoties uz to, ka 6 
no 7 absolventiem savu profesionālo sagatavotību darba tirgum vērtējuši kā labu, tomēr tikai 
4 absolventi šo studiju programmu ieteiktu arī citiem studentiem, kā galveno ieteikumu 
programmas pilnveidē norādot, ka  studiju procesā būtu nepieciešams vairāk praktisko 
nodarbību.  
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2.13. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

 
Izmaiņas nav notikušas. 

2.14. Secinājumi 
  
PAPILDINĀJUMI PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 
Kopumā studenti ar izvēlēto studiju programmu ir apmierināti, tomēr objektīvu rezultātu 
iegūšanai nepieciešams lielāks absolventu aptaujā iesaistīto respondentu skaits, tādējādi gūstot 
lielāku priekšstatu par absolventu iegūtajām zināšanām un prasmēm un to pielietojumu darba 
tirgū attiecīgā nozarē.  
 

3. Studiju programmas „Kult ūras vadība” raksturojums 

 
3.1. Programmas mērķi un uzdevumi 

 
Izmaiņas nav notikušas 

 
3.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  

 
Izmaiņas nav notikušas 

 
 
3.3.Studiju programmas plāns (studiju kursu , studiju moduļu saraksts un to apjoms 
kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai 

br īvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 
 

 
 

Izmaiņas nav notikušas. 
 

3.4.Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto 
struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā 

nepieciešama mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 
 
 
Izmaiņas nav notikuša
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3.5.Prasības, uzsākot studiju programmu 

 
     Izmaiņas nav notikušas 

 
 

3.6.Studiju programmas praktiskā īstenošana 
(izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 

 

Izmaiņas nav notikušas 
 
 

3.7.Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes studiju 
rezultātu sasniegšanai un novērt ēšanai, pārbaudes formas un kārt ība) 

 
 Izmaiņas nav notikušas 

 
3.8.Studiju programmas izmaksas 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 
Izmaksas pilna laika studijās  
 Studiju programmas un izmaksas pilna laika studijās 2013./2014. studiju gadā 
bija EUR 60358,22 (LVL 42 420). Studiju programmas finansējumu veidoja 
ieņēmumi no studiju maksas un finansējums no valsts budžeta līdzekļiem. 
 Aprēķinos izmantotas 2010. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1333,36 
(LVL 937,09) uz vienu studiju vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas 
koeficentu „Vadības zinātnes un administrēšanas” jomā: 0,8437499, kā arī izmaksu 
koeficentu profesionālajās bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas studiju 
vietas izmaksas 2011. gadā ir EUR 1125,02 (LVL 790,67). 
 LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2013./2014. studiju gada 1. kursam ir 
EUR 1195,21 (LVL 840,00) un tā noteikta nemainīga visam studiju periodam. 
  
Izmaksas nepilna laika studijās  
 
 Studiju programmas finansējums un izmaksas nepilna laika studijās 
2013./2014. studiju gadā bija EUR 26 180 (LVL 18 400). Studiju programmas 
finansējumu veidoja ieņēmumi no studiju maksas. 

 
 
 

3.9.Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 
standartam vai profesijas standartam un valsts  profesionālās augstākās 

izglītības standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 
izglītībā 

 
 Izmaiņas nav notikušas 
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3.10.Informācija par studējošajiem 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 
Studējošo skaits studiju programmā „Kultūras vadība” pilna laika studijās 

2013./2014. studiju gadā apkopots 10.tabulā. 
 

10.tabula Studējošo skaits studiju programmā „Kult ūras vadība”  
                                               pilna laika studijās 2013./2014. studiju gadā 

 
 

Studiju 
programma 

1. kursā 
imatrikul ēto 

studentu 
skaits 

 
Studentu skaits 

 

 
Absolventu 

skaits 

Kultūras vadība 9 32 7 
 
Studējošo skaits studiju programmā „Kultūras vadība” nepilna laika studijās 

2013./2014. studiju gadā apkopots 11. tabulā. 
 

11. tabula Studējošo skaits studiju programmā „Kult ūras vadība”  
nepilna laika studijās 2013./2014. studiju gadā 

 
 
 

Studiju 
programma 

1. kursā 
imatrikul ēto 

studentu 
skaits 

 
Studentu 

skaits 
 

 
Absolventu 

skaits 

Kultūras vadība 10 17 - 
 

 
3.11.Studējošo aptaujas un to analīze 

 
2013./2014. studiju gadā vispārējā studentu aptaujā piedalījās 34 studiju 

programmas „Kultūras vadība” studenti, no kuriem 10 ir 1. kursā studējošie, 2. kursa 
studenti –5, 3. kursa studenti – 12 un 4. kursa studenti – 7 (skatīt. 8. attēlu). 

 
8. attēls. Respondentu skaits 2013./2014. studiju gadā veiktajā aptaujā 
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 Pilnīgu vai daļēju apmierinātību ar studiju programmu ir izteikuši 29 
respondenti. Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem 
materiāliem apmierina 28 aptaujātos studentus. Radošo nodarbību norise 23 
respondentiem ir apmierinoša. Prakšu organizēšana un norise studiju programmā ir 
atzīta pozitīvi. Prakses saturs pilnīgi vai daļēji apmierina 27 respondentus, prakses 
plānošana – 25 respondentus, prakses laikā apgūtās iemaņas un zināšanas pozitīvi 
vērtē 30 no  aptaujātiem studentiem. Sniegtā informācija par prakses norisi un 
veicamajiem uzdevumiem pilnīgi vai daļēji apmierina 24 respondentus, savukārt 9 
respondenti ir izteikuši daļēju neapmierinātību (skatīt. 9. attēlu). 
 

9. attēls. Studentu apmierinātība ar studiju programmu un studiju procesu 
2013./2014. studiju gadā 

 

 Paralēli studijām 8 respondenti strādā savā izvēlētajā jomā, bet 13 aptaujātie 
studenti ir nodarbināti kādā citā sfērā. 13 no aptaujātiem studentiem ir nestrādājoši. 32 
aptaujātie respondenti regulāri apmeklē nodarbības (75% - 100% apmeklējums). 
Sekmes kā labas un teicamas vērtē 16 respondenti. Sekmes kā labas vērtē 13 
respondenti, savukārt 4 respondenti savas sekmes atzinuši par vidējām un labām.  
 Informāciju par studiju programmu kā apmierinošu novērtējuši 27 respondenti. 
Par sniegto informāciju par izvēles kursiem aptaujāto studentu viedokļi atšķiras. 
Apmierinoši šo informāciju ir novērtējuši 16 studenti, savukārt, neapmierinoši – 17 
studenti. Par paredzamajiem pārbaudījumiem atzinīgi izteikušies 27 studenti. Labi 
vērtēta saņemtā informācija par nodarbību izmaiņām (18 studenti) (skatīt. 10. attēlu). 
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10. attēlu. Informācijas kvalitāte par studiju procesu  2013./2014. studiju gadā  

 

 Analizējot apkopotos studentu aptaujas rezultātus, var secināt, ka būtiskākās 
vājās puses, uz ko norāda studenti, ir atsevišķas nepilnības studiju procesa plānošanā, 
kā arī  neapmierinātība ar studiju programmas direktores darbību, kas saistīta ar 
studiju programmas organizatoriskiem jautājumiem u. c.. Studiju programmas stiprās 
puses ir: 

• daudzpusīgi, daudzveidīgi studiju kursi; 
• liels prakšu skaits, kas ļauj iegūt papildus zināšanas un pieredzi; 

• zinoši pasniedzēji savā jomā u. c. 
Ieteikumi studiju programmas uzlabošanai – izmaiņas studiju programmas 

vadībā, atsevišķu studiju kursu pārskatīšana u. tml. 
Lielākā daļa 25 no 34 respondentiem pilnīgu atzinību ir izteikuši 

apgalvojumam, ka studiju kursi papildina studentu vispārējo redzesloku. Savukārt, 21 
aptaujātais students daļēji piekrīt tam, ka studiju programma sagatavo darba tirgū 
konkurētspējīgus darbiniekus. Nedaudz mazāk respondentu, t. i., 19 aptaujātie 
studenti daļēji piekrīt izteiktiem apgalvojumiem, ka studiju laikā iegūtās zināšanas, 
prasmes un kompetences būs pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā vai 
specialitātē un ka studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā. Tieši puse no 
aptaujāto studējošo skaita daļēji uzskata, ka iegūtās zināšanas noder/noderēs darbā 
(skatīt 11. attēlu). 
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11. attēls. Apgalvojumi par studiju procesu 2013./2014. studiju gadā 

 

Studējošo aptaujas rezultāti liecina, ka studenti kopumā ir apmierināti. 
Studējošo anketēšana centralizēti notiek katru studiju gadu, tās rezultāti tiek analizēti 
gan vadības sapulcēs, gan arī studiju programmu ikgadējos pašnovērtējuma 
ziņojumos.  
 

3.12.Absolventu aptaujas un to analīze 
 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU. 
 

Aptaujā piedalījās 11 Kultūras vadības absolventi: trīs ir 2012.studiju gada 
absolventi un 8 ir 2013.studiju gada absolventi.  Aptaujas rezultāti norāda, ka 10 no 
11 aptaujātajiem absolventiem ir darba attiecībās, strādājot jomas, kas saistītas ar 
kultūru, gan arī citās nozarēs:  nodarbinātības organizators,  brīvā laika pavadīšanas 
centra vadītāja, mārketinga direktors, kultūras nama direktore, muzeja krājuma 
glabātāja, reklāmas konsultante, loģistikas darbinieks, producents, klientu 
apkalpošanas speciālists, lietvedības sekretāre.  Iegūtie aptaujas rezultāti kopumā 
norāda, ka absolventiem iegūtās zināšanas un prasmes darba pienākumu veikšanai ir 
pietiekamas; vadoties no absolventu atbildēm, iespējams arī secināt, ka profesionālās 
sagatavotības līmenis programmā ir labs.  9 no 11 absolventiem šo studiju programmu 
ieteiktu arī citiem studentiem. Kā ieteikumi programmas pilnveidei minēti „vairāk 
piesaistīt nozares profesionāļus -  lektorus”, „vairāk praktisku darbošanos”, „lielāku 
sasaisti starp teoriju un praksi”.  
 
 

3.13.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Izmaiņas nav notikušas. 
 



66 
 

3.14. Secinājumi 
 
PAPILDINĀJUMI PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 

• Nepieciešams pārskatīt studiju kursu saturu. 
• Jāpiesaista vairāk kultūras nozares profesionāļi – praktiķi lielākai teorijas un 

prakses sasaistei. 
• Aktualizēt un veicināt studējošo iesaistīšanos studiju apmaiņas programmās. 

 
 

4. Studiju programmas „Vadības zinības” raksturojums 
 

4.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

Izmaiņas nav notikušas 
 

4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
 

Izmaiņas nav notikušas 
4.3. Studiju programmas plāns 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 
2012./2013.studiju gadā tika veiktas izmaiņas 2013./2014.st.gadā plānotajos studiju 
kursos programmas apakšvirzienā „Izgl ītības vadība” (skat.12.tabulu). 
 

12.tabula Izmaiņas studiju kursos 2013./2014.studiju gadā 

Studiju kurss 2012./2013.studiju 
gadā 

Studiju kurss 2013./2014.studiju gadā  

Izglītības vide (2 KP) Informācijas tehnoloģijas izglītībā (2 KP) 
 
 
 

4.4. Studiju programmas organizācija. Studiju programmas 
īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā nepieciešama mācību 
palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 

 
Izmaiņas nav notikušas 

 
4.5 Prasības, uzsākot studiju programmu 

 
Izmaiņas nav notikušas 
 



67 
 

4.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju 
metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 

 
Izmaiņas nav notikušas 

 
4.7. Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes 
studiju rezultātu sasniegšanai un novērt ēšanai, pārbaudes formas un 
kārt ība) 
 

Izmaiņas nav notikušas 
4.8. Studiju programmas izmaksas 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 
Studiju programmas izmaksas par 2013./2014. studiju atsevišķi netika aprēķinātas. 
Maksa par studijām ir EUR 1323,28 (Ls 930).  

 
4.9. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 

standartam vai profesijas standartam un valsts  profesionālās 
augstākās izglītības standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

augstākajā izglītībā 
 

Izmaiņas nav notikušas 
 

4.10. Informācija par studējošajiem 
 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 

Studējošo skaits studiju programmā „Vadības zinības” 2013./2014. studiju 
gadā apkopots 13. tabulā. 

13. tabula Studējošo skaits 
 studiju programmā „Vadības zinības” 2013./2014. studiju gadā 

 

 
 

Studiju programma 

1. kursā 
imatrikul ēto 

studentu skaits 

 
Studentu skaits 

 

 
Absolventu 

skaits 
Vadības zinības 23 34 12 

 

 
4.11. Studējošo aptaujas un to analīze 

 
Studējošo aptauja notika saskaņā ar LiepU kvalitātes vadības sistēmas 

procedūru VS-1-1 „Studentu vispārējās apmierinātības mērīšana”. Vadības zinības 



68 
 

studiju programmas ietvaros tika aptaujāti 1. kursa maģistranti. Līdz ar to šīs aptaujas 
ietvaros informācija tika iegūta no 15 studējošiem maģistrantiem.  

No 15 aptaujātajiem studentiem 11 respondentus daļēji apmierina studiju 
procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem. 10 respondenti 
atzīmējuši daļēju apmierinātību apgalvojumam gan par studiju procesa papildinājumu 
ar radošām nodarbībām, gan par informāciju par papildu iespējām piedalīties dažādās 
LiepU zinātniskajās konferencēs, semināros, kursos vai citās. Docētāju attieksme pret 
studentiem, prakses plānošana un prakses laikā apgūtās iemaņas/zināšanas daļēji 
apmierina 9 aptaujātos maģistrantus (skatīt 11. attēls). 
 

11. attēls. Studentu apmierinātība ar studiju programmu un studiju procesu 
2013./2014. studiju gadā 

 
Paralēli studijām 8 respondenti strādā savā izvēlētajā jomā, bet 4 aptaujātie 

studenti ir nodarbināti kādā citā sfērā. 1 no aptaujātiem studentiem ir nestrādājošs. 
Augsts studiju programmas kvalitātes rādītājs ir tas, ka visi 15 aptaujātie respondenti 
regulāri apmeklē nodarbības (75% - 100% apmeklējums). Sekmes kā labas un 
teicamas vērtē 6 respondenti. Sekmes kā labas vērtē 7 respondenti. 
 Par informācijas kvalitāti par paredzamajiem pārbaudījumiem atzinīgi 
izteikušies 14 aptaujātie studenti. Labi vērtēta saņemtā informācija par studiju 
programmas saturu un to apjomu (13 respondenti). 9 aptaujātie maģistranti 
informāciju par izvēles kursiem novērtē kā labu. Savukārt, 8 respondenti ir atzīmējuši, 
ka sniegtā informācija par izmaiņām nodarbību sarakstā ir laba (skatīt. 12. attēlu). 
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12. attēls. Informācijas kvalitāte par studiju procesu  2013./2014. studiju gadā  

 
 Analizējot apkopotos studentu aptaujas rezultātus, var secināt, ka būtiskākās 
vājās puses, uz ko norāda studenti, ir atsevišķas nepilnības studiju procesa plānošanā, 
u. c.. Kā studiju programmas stiprā puse ir novērtēta pasniedzēju darba organizētība 
nodarbību laikā. 
 Ieteikumi studiju programmas uzlabošanai – izveidot neklātienes formu, 
vairāk pieaicināt vieslektorus u. c. ieteikumi, kas saistīti ar studiju procesu. 
 No 15 respondentiem 12 pilnīgi piekrīt apgalvojumam, ka studiju kursi 
papildina vispārējo redzesloku, bet daļēji piekrīt apgalvojumam, ka studiju laikā 
iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences būs pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā 
profesijā vai specialitātē. 11 aptaujātie maģistranti atzīmējuši, ka daļēji piekrīt tam, ka 
studiju programma sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus darbiniekus. Savukārt 10 
respondenti pilnīgi piekrīt tam, ka studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas 
iepriekš (skatīt. 13. attēlu). 
 

13. attēls. Apgalvojumi par studiju procesu 2013./2014. studiju gadā 

 

Studējošo aptaujas rezultāti liecina, ka studenti kopumā ir apmierināti. 
Studējošo anketēšana centralizēti notiek katru studiju gadu, tās rezultāti tiek analizēti 
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gan vadības sapulcēs, gan arī studiju programmu ikgadējos pašnovērtējuma 
ziņojumos.  
 
 

4.12. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU.  

 
Absolventu aptaujā piedalījās seši studiju programmas „Vadības zinības” 

absolventi – visi aptaujātie absolventi ir darba attiecībās (izglītības joma, 
uzņēmējdarbība (SIA „EMME LATVIA PMD”, SIA „Olympic Casino Latvia”)). 
Vadoties no iegūtajiem aptaujas rezultātiem var secināt, ka studiju programmas 
īstenošanā lielāka uzmanība jāpievērš praktiskajām nodarbībām, jo tikai viens 
absolvents norādījis, ka iegūtās praktiskās iemaņas ir pietiekamas darba pienākumu 
veikšanai. Visi aptaujas dalībnieki norādījuši savu profesionālās sagatavotības līmeni 
novērtējuši kā labu. Studiju programmu citiem studentiem ieteikuši 5 no 6 
absolventiem. Absolventu ieteikumi studiju programmas pilnveidei ir saistīti gan ar 
lielāku praktisko nodarbību skaitu, lielāku nozares profesionāļu – praktiķu piesaisti.  

 
4.13. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Izmaiņas nav notikušas 
 

 
4.14. Secinājumi 

 
PAPILDINĀJUMI PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

1. Palielinājies 1.kursā imatrikulēto studentu skaits. 
2. Kopumā studenti ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu, tomēr 

nepieciešams aktualizēt jautājumus par prakšu plānošanu, izmaiņu vadību 
lekciju plānošanā un informācijas kvalitāti saistībā ar dažādām LiepU 
organizētām aktivitātēm. 
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III. Secinājumi  

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

Izvērtējot studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumā sniegto informāciju, var 
secināt, ka: 

1. Ir palielinājies studējošo skaits, kas 2013./2014.studiju gadā studējuši ārvalstīs 
studējošo apmaiņas programmu ietvaros, savukārt ir samazinājies studējošo 
skaits, kas pārskata periodā veikuši prakses studējošo apmaiņas programmu 
ietvaros. 

2. Nedaudz palielinājies arī ārvalstu studējošo skaits, kas studējošo apmaiņas 
programmu ietvaros ir studējuši kādā no studiju virzienā „Vadība, 
administrēšana, nekustamo īpašumu pārvaldība” esošajām studiju 
programmām. 

3. Studentu apmierinātība ar izvēlēto studiju programmu kopumā vērtējama kā 
laba, tomēr 
3.1.  nepieciešams aktualizēt studiju kursu satura pārskatīšanu, maksimāli 

novēršot studiju kursu dublēšanos; 
3.2. studiju kursu īstenošanā lielāku uzmanību vērst uz teorijas un prakses 

sasaisti, pēc iespējas vairāk piedāvājot uzdevumus ar praktisku ievirzi. 
4. Lai arī pārskata periodā ir palielinājies studējošo skaits, kas studējuši studiju 

apmaiņu programmu ietvaros, pamatā tie ir studiju programmas „Biznesa un 
organizācijas vadība” un „Komunikācijas vadība” studenti, tādējādi 
nepieciešams veicināt  arī studiju programmas „Kultūras vadība” un „Vadības 
zinības” studentu iesaistīšanos studiju apmaiņas programmās. 

5. Nepieciešams veicināt gan mācībspēku, gan studentu līdzdalību un 
iesaistīšanos dažādās ar pētniecību saistītās aktivitātēs. 
 

Saistībā ar studiju virziena attīstības plāna 2014. - 2018.gadam sagaidāmajiem 
rezultātiem,  

1. Pārskata periodā tika izstrādāti vienoti metodiskie norādījumi studiju un 
bakalauru darbu noformēšanai studiju virzienā esošajās pamatstudiju 
programmās4. 

2. Īstenotas mācību prakses/ekskursijas/ aktivitātes ārpus LiepU ēkām notikušas 
pamatstudiju programmās.  

3. Studiju procesā iesaistīti nozares profesionāļi, vadot lekcijas un seminārus. 
4. Iespēju robežās LiepU Bibliotēkā veikti papildinājumi literatūras krājumā  

vadības/mārketinga jomā.  
 

 
                                                 
4 http://www.liepu.lv/uploads/files/Metodiskie_noradijumi_VSZF_20.05.2014..pdf  


