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I. Studiju virziena raksturojums 

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

augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju 

Studiju virziena „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 2012./2013.studiju gadā Dabas un sociālo zinātņu fakultātē 

tika īstenota viena studiju programmas „Biznesa un organizāciju vadība, 

„Komunikāciju vadība”, „Kultūras vadība” un profesionālā maģistra studiju 

programma „Vadības zinības”. Studiju programmu realizācija notika saistībā ar 

DSZF un LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem: 

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

virzienu vadlīnijām 2011.–2012. gadam.  

 LiepU zinātniskās darbības stratēģiju (2010.–2016.),  

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

Pamatojoties uz studiju virziena   attīstības saistošo dokumentu izpildes 

izvērtējumu, kā arī  ņemot vērā ES attīstības politikas dokumentu pamatnostādnes 

(Eiropas Pamatprasmju paraugkritēriju sistēmu; Eiropa 2020) un Eiropas Augstākās 

izglītības telpas kvalifikācijas ietvarstruktūru, Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju 

„Latvija 2030”, Liepājas pilsētas attīstības stratēģiskos mērķus, Kurzemes plānošanas 

reģiona attīstības stratēģijas mērķus un LiepU stratēģiskās attīstības dokumentus, 

šobrīd studiju virzienam „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldīšana”   tiek izstrādāta attīstības stratēģija 2014. –2018. gadam. 

 

2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no 

Latvijas Republikas interešu viedokļa 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”  

līdzšinējā stratēģiskā attīstība ir notikusi saskaņā ar Latvijas valsts un Eiropas 

kopīgajām augstākās izglītības politikas nostādnēm, respektējot augstākās izglītības 

plānošanas dokumentus: 

 Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un 

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

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

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

Gada 5.oktobrī, Nr. 931),
2
 

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

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Augstaka_izglitiba/IZMPlans_280610_AIZref.pdf
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 Augstākās izglītības padomes (AIP) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) 

projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” programmu novērtēšanas kritēriji. 

 

LiepU īstenotais vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības 

virziens ir perspektīvs un unikāls ar tajā esošo profesionālo  bakalaura studiju 

programmu „Biznesa un organizāciju vadība, „Komunikāciju vadība” un profesionālā 

maģistra studiju programma „Vadības zinības” studiju apakšvirzienu piedāvājumu. 

Studiju programmu apakšvirzieni sniedz iespēju studentiem apgūt vadītāja, biznesa 

administrēšanas kompetences atbilstoši uzņēmuma vadītāja profesijas standartam 

studiju programmas „Biznesa un organizāciju vadība” specializācijas virzienos 

Uzņēmējdarbības procesu vadība, Cilvēkresursu vadība un Loģistikas vadība; studiju 

programmas „Komunikācijas vadība”  specializācijas virzienos Sabiedrisko attiecību 

vadība, Masu mediju vadība un Ārējo sakaru vadība; maģistra studiju programmas 

„Vadības zinības” apakšvirzienos Uzņēmējdarbības vadība, Sabiedrības vadība un 

Izglītības vadība. Vienīgā studiju programma, kuras īstenošanā nav paredzēti 

specializācijas virzieni, ir Kultūras vadības programma, tomēr būtiski uzsvērt, ka 

Kurzemes reģionā šīs studiju programmas apguve ir iespējama tikai Liepājas 

Universitātē.  

„Vadības, administrēšanas nekustamo īpašumu pārvaldības” studiju virziena 

programmas ir veidotas izvērtējot šo programmu piedāvājumu Latvijas augstākajā 

izglītībā, īpaši akcentējot gan studiju programmu īstenošanas vietu – Kurzemes 

reģionu, gan piešķiramo kvalifikāciju un/vai grādu – profesionālā kvalifikācija 

atbilstoši izvēlētajai studiju programmai un/vai izvēlētajam programmas 

specializācijas virzienam.   Ņemot vērā, ka valsts nostāja augstākās izglītības jomā ir 

vērsta uz profesionālās izglītības akcentēšanu, tad LiepU vadības, administrēšanas un 

nekustamo īpašumu pārvaldības virzienā ietvertās studiju programmas  vērtējams kā 

perspektīvas.  

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" 

attīstības virzieni pašnovērtējuma periodā tika fiksēti un īstenoti saskaņā ar DSZF 

stratēģiju 2011.- 2015.  gadam, DSZF pilnveides plānu 2012./2013. studiju gadam
3
 un 

studiju virzienā esošo studiju programmu attīstības plāniem 2011. – 2017. gadam.  

Pamatojoties uz studiju virziena attīstības saistošo dokumentu izpildes 

izvērtējumu, studiju  virzienam „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība” šobrīd tiek strādāts pie virziena attīstības plāna 2014.- 2018. gadam ar 

izvirzītiem trīs galvenajiem  mērķiem: 

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

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

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

Pamatojoties uz izvirzītajiem mērķiem, studiju virziena attīstības plāna 

galvenie aspekti ir: 

1. Izglītības produkta un piedāvājuma  attīstība: 

1.2. Optimizēt studiju virzienu. 

1.3. Celt mācībspēku profesionālo kvalifikāciju,  saistot to ar studiju 

programmu specifiku un studiju programmu apakšvirzieniem. 

1.4. Veicināt pētnieciskās vides attīstību, aktivizējot studentu 

piedalīšanos LiepU un citu augstskolu   īstenotajās pētnieciskās 

aktivitātēs (studentu zinātniskās konferencēs, studentu zinātniski 

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

mērķtiecīgāk un aktīvāk zinātniski pētniecisko darbu izstrādē 

izmantot LiepU pieejamās datubāzes un jaunākos pētījumus 

nozarē. 

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. 

1.7. Attīstīt un nostiprināt sadarbību ar biznesa vides, pašvaldību un 

nevalstisko organizāciju sektora institūcijām, veicinot jaunu 

studentu prakšu organizēšanu. 

1.8. Pilnveidot studiju vidi, izstrādājot 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 

un attīstot metodisko materiālu izstrādi studiju kursu īstenošanā, 

prakšu organizēšanā.  

2. Cilvēkresursi: 

2.1. Noturēt, motivēt, piesaistīt LiepU pamatdarbā strādājošos 

mācībspēkus. 

2.2. Paaugstināt mācībspēku zinātnisko kvalifikāciju, vienlaikus 

atbalstot profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumus.  

2.3. Veicināt nozares praktiķu iesaistīšanos studiju programmu 

īstenošanā, veidojot teorijas un prakses sasaisti. 
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2.4. Piesaistīt ārvalstu lektorus studiju programmu īstenošanā un attīstīt 

sadarbību ar Bredas Lietišķo zinātņu universitāti, nodrošinot studiju 

piedāvājumu LiepU. 

3.  Sadarbība: 

3.1. 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. 

3.2. Veidot ciešāku sadarbību ar studiju programmu absolventiem, 

attīstot un atbalstot Biznesa kluba „Liepa” darbību. 

3.3.  Veicināt docētāju un studentu mobilitāti. 

4.  Infrastruktūra un studiju vide:  

4.1. Pilnveidot studiju vidi, nodrošinot studiju procesu ar jaunāko 

metodisko, mācību un zinātnisko literatūru. 

4.2. Pilnveidot studiju vidi,  materiāltehnisko aprīkojumu atbilstoši 

studiju programmu specifikai. 

4.3. Attīstīt studiju virziena īstenošanu e-studiju formā, studiju procesā 

aktīvāk un pilnvērtīgāk izmantojot LiepU e-platformu Moodle, 

izstrādājot un piedāvājot vismaz vienustudiju programmu 

tālmācības formā. 

 

4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba 

vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba devēju aptaujas 

rezultāti 

2013.gada vasarā tika veikta LiepU absolventu aptauja, kuri LiepU absolvēja 

2012. gada vasaras sesijā un 2013. gada ziemas sesijā. Atsaucība no absolventiem bija 

samērā zema, tādējādi iegūtie rezultāti tikai daļēji atspoguļoja absolventu iegūtās 

izglītības un darba tirgus . 

Absolventu iegūtās izglītības un darba tirgus novērtējuma rezultāti kopumā 

atklāja, ka absolventi strādā pašvaldībās un pašvaldību iestādēs, NVO sektorā, 

komerciestādēs un uzņēmumos, tātad – atbilstoši absolvētajam virzienam. Lai gan 

strādājošie 2012. un 2013. gada  absolventi vairumā gadījumu strādā amatos, kas nav 

saistīti ar LiepU iegūto kvalifikāciju/ grādu, tomēr pamatotu secinājumu izdarīšanai 

par absolventu vietu darba tirgū pēc vadības administrēšanas un nekustamo īpašumu 

pārvaldības virziena absolvēšanas, ir nepieciešams pilnveidot absolventu datu bāzi, lai  

iegūtie absolventu aptaujas rezultāti būtu detalizētāka analizējami un izdarāmi 

objektīvi secinājumi.  

Atzīstama pieredze izveidojusies studiju programmā „Kultūras vadība”, 

izmantojot mājas lapu  http://kv.liepu.lv, kur atspoguļotas absolventu darba vietas, 

absolventi to turpina apmeklēt un informēt par savas karjeras attīstību. 

http://kv.liepu.lv/


7 

 

Informācija par piedāvāto izglītību un attiecīgi - prasībām darba tirgū, tika 

iegūta aptaujājot studentu prakses vadītājus, tādējādi iegūstot objektīvu vērtējumu par 

studentu teorētisko un praktisko sagatavotības līmeni darba tirgū. 

Darba devēju viedokli par studiju virziena „Vadības, administrēšana un 

nekustamo īpašumu pārvaldība” studentu zināšanu un prasmju līmeni darbam 

attiecīgajā jomā 2012./2013. studiju gadā tika noskaidrots, veicot darba devēju/prakšu 

vietu aptauju pēc studentu prakses konkrētos uzņēmumos un organizācijās.  

Prakses vadītāju izvērtējums par studentu zināšanu un prasmju līmeni 

norādīja, ka kopumā vadības un administrēšanas virziena studentu kopējais 

profesionālais sagatavotības līmenis ir labs. Izvērtējuma rezultāti atklāja, ka kopumā 

virzienā studentiem nepieciešams vairāk attīstīt publiskās uzstāšanās, prezentēšanas 

un komunikāciju prasmes,  pilnveidot valodu zināšanas, īpaši akcentējot krievu 

valodas apguves nepieciešamību, 

Prakses vadītāji masu mediju, žurnālistikas uzņēmumos norādījuši šādus 

ieteikumus studentu labākai sagatavotībai darbam:  

 pilnveidot studentu rakstīšanas prasmes, īpaši akcentējot gramatikas 

jautājumus; 

 pilnveidot studentu prasmes sagatavot analītiskus rakstus, sižetus par 

„nopietniem jautājumiem”; trenēt studentos precizitāti darbu veikšanā 

 attīstīt prasmes meklēt informāciju. 

Prakses vadītāju ieteikumi Biznesa un organizāciju vadības studiju 

programmas studentu pilnveidei darbam vadības un administrēšanas jomā ir saistīti ar 

nepieciešamību pilnveidot un uzlabot tirgus izpētes prasmes, attīstīt prasmes analizēt 

finanšu aprēķinus, trenēt spējas strādāt stresa situācijās. 

Ļoti labas atsauksmes no prakses vadītājiem tika saņemtas par Kultūras 

vadības programmas studentu teorētisko un praktisko sagatavotību darbam kultūras 

jomas institūcijās.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

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

1.tabula Studiju virziena SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 Veiksmīgas starptautiskās sadarbības 

īstenošana ar NHTV Bredas lietišķo 

zinātņu universitāti. 

 Laba sadarbība ar pašvaldībām, 

uzņēmējiem un nevalstiskām 

organizācijām prakses vietu 

nodrošināšanā un studiju 

darbu/bakalaura darbu izstrādāšanā. 

 Laba studentu ERASMUS mobilitāte. 

 Programmu nozīmīgums Kurzemes 

reģiona attīstības kontekstā. 

 Darba devēju apmierinātība ar 

sagatavotajiem speciālistiem. 

 Nepietiekams mācību ekskursiju un 

izbraukumu nodrošinājums. 

 Ārzemju vieslektoru trūkums.. 

 Nepietiekams jaunākās mācību, 

metodiskās un zinātniskās literatūras 

nodrošinājums studiju procesa īstenošanai 

studiju programmas BOV loģistikas 

apakšvirzienā. 

 Nepietiekams mācībspēku skaits ar 

doktora grādu. 

 Samērā liels pieaicināto mācībspēku skaits 

atsevišķās studiju programmās, radot 

šķēršļus efektīvai studiju procesa 

plānošanai. 

 Publikāciju starptautiskos izdevumos 

mazskaitlīgums. 

Iespējas Draudi 

 Attīstīt attālināto studiju piedāvājumu. 

 Piedāvāt „vakara studijas” darba 

attiecībās esošiem potenciālajiem 

studentiem. 

 Izstrādāt studiju programmas 

piedāvājumu angļu valodā.  

 Aktīvāk izmantot dažādu ES 

struktūrfondu un citu fondu 

piedāvājumus studiju procesa un 

zinātniski pētnieciskās darbības 

attīstībai un pilnveidei.  

 Studentu skaita samazināšanās atsevišķās 

studiju programmās.  

 Budžeta vietu skaita samazināšana. 

 Finansējuma trūkums mācību ekskursiju 

un izbraukumu, materiāltehniskā 

aprīkojuma  nodrošināšanai. 

 Finansējuma trūkums studiju virzienā 

iesaistīto mācībspēku profesionālās un 

zinātniskās kvalifikācijas celšanai. 

 Finansējuma trūkums studiju virzienā 

iesaistīto mācībspēku zinātniski 

pētniecisko aktivitāšu nodrošināšanai.  

 Cilvēkresursu trūkums jaunu studiju 

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

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

atbilstoši ISO 9001:2009 standartam. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes 

kontrolē aktīva ir LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti 

darbojās šādās LiepU institūcijās: LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, 

Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, Bibliotēkas padomē, Stipendiju 

piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu 

piešķiršanas komisijā, Studiju programmu Padomēs. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju 

programmu veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju 

programmu/virzienu akreditācijā, izstrādājama normatīvo dokumentu bāze 

(procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju virzienus, gan 

programmas. Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu 

sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras 

reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī 

nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību.  

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

mācībspēku un vispārējā personāla savstarpējās darbības. Studiju procesa 

nodrošināšanai būtiskākie ir: Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa 

studijām (apstiprināts LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011., 

19.12.2011.), Liepājas universitātes doktora studiju nolikums (apstiprināts LiepU 

Senātā 2010.24.05., ar grozījumiem 18.06.2012.). 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem Senātā apstiprināti ir 

vairāki noteikumi: Noteikumi par Gala pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem 

(apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 17.12.2012.), Noteikumi par 

mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (apstiprināti LiepU 

Senātā 21.02.2011.), Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem 

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

studējošiem (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.), Darba kārtības noteikumi 

Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti LiepU Senātā 23.05.2011.). 

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

Tās ir: 

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

process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos 

pienākumus un darbība); 

b. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot 

no citas augstskolas vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot 

pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 

darbības); 
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c. Personas ierakstīšana studējošo saraktā, ja studējošais maina studiju 

programmu vai studiju formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un 

administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

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

nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos 

pienākumus un darbības); 

e. Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un atgriešanās pēc akadēmiskā 

atvaļinājuma (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku 

administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

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

process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla 

savstarpējos pienākumus un darbības); 

g. Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību 

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

mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 

darbības). 

h. Studentu mobilitātes ERASMUS procesā. 

KVS ir izveidotas procedūras, kas reglamentē Studentu vispārējās 

apmierinātības mērīšanu; Darba devēju apmierinātības mērīšanu un Absolventu 

apmierinātības mērīšanu, Akadēmiskā personāla novērtējumu un Prakses vietu 

novērtējumu. 

Procedūra paredz katru studiju gadu 2. semestra sākumā veikt Studējošo 

vispārējās apmierinātības aptauju. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU studenti. 

Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā.  

Rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju 

programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes 

pašnovērtējuma ziņojumā un studiju programmu direktori studiju programmu 

pašnovērtējumu ziņojumos. Vispārējās studentu apmierinātības aptaujas rezultātu 

kopsavilkums tiek aprakstīts LiepU pašnovērtējuma ziņojumā. 

Katru studiju gadu, pamatojoties uz savāktajiem absolventu kontaktiem, tiek 

veikta arī Absolventu aptauja. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā, rezultāti tiek 

sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai atsevišķi, ko 

attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un studiju 

programmu direktori studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumos. 

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

izmantojot Mācībspēku novērtēšanas anketu. Iegūtie rezultāti glabājās fakultātē.  

LiepU ir izstrādātas studentu prakšu organizēšanas un prakšu vietu 

novērtēšanas procedūras. 

KVS ir izveidota procedūra arī Darba devēju apmierinātības vērtēšanai, kuras 

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

komisiju priekšsēdētāju anketēšanu. 

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

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

problēmgadījumi un veiktas izmaiņas KVS. LiepU darbiniekiem ir iespēja aizpildīt 
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Ierosinājumu un problēmu ziņojumus, kurus izskata attiecīgā procesa īpašnieks 

sadarbībā ar KVS vadītāju. Savukārt, LiepU studentiem ir tiesības rakstīt iesniegumus 

par konfliktsituācijām vai problēmām, kuras tiek risinātas fakultāšu vai rektorāta 

līmenī.  

 

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

materiāltehniskais nodrošinājums 

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

būtiska studiju vides uzlabošana. Projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un 

mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, 

nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” (Nr. 

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

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

uzsākta studiju aprīkojuma pilnveide un auditoriju remonts, pilnveidotas LiepU 

bibliotēkas datubāzes un informāciju un komunikāciju tehnoloģijas.  

Studiju virziena īstenošanā tika izmantoti: 

1. LiepU Informācijas tehnoloģiju servisa laboratorijas rīcībā pieejamie resursi, 

nodrošinot studiju procesu ar  

 nepieciešamo datortehniku un programmatūru;  

 brīvpieejas datorklasi studentiem;  

 prezentācijas aparatūru; 

 bezvadu interneta pieslēgumu, sniedzot iespēju studentiem izmantot arī savus 

personīgos portatīvos datorus.  

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

 datorizētu abonementu; 

 brīvpieejas lasītavu studentiem; 

 elektronisko resursu lasītavu, piedāvājot studentiem konsultācijas par 

informācijas atlasi LiepU abonētajās E-žurnālu datubāzēs EBSCO, EBSCO 

eBook Collection, SAGE, ScienceDirect, SCOPUS , Uzziņu jeb 

enciklopēdiskās datubāzēs Britannica Online, Letonika.lv,  Rubricon un 

Ziņu datubāzēs Nozare.lv.  

 Wi-Fi bezvadu internetu lasītavā; 

 drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas, iesiešanas un citiem pakalpojumiem. 

  2012./2013.studiju gadā studiju virziena „Vadība, administrēšana un 

nekustamo īpašumu pārvaldīšana” vajadzībām menedžmenta un mārketinga 

jomā tika iegādāti četrdesmit seši (46) izdevumi (138 eksemplāri) par kopējo 

summu € 1023.50  (Ls 719.32).  

3. DSZF rīcībā esošie studentu izstrādātie un nepublicētie studiju programmu 

Biznesa un organizāciju vadība, Komunikāciju vadība, Kultūras vadība 

bakalauru darbi, radot iespēju studentiem iepazīties ar noslēguma darbu tēmām 

un jau izstrādātajiem darbiem. Profesionālās maģistra studiju programmas 

http://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=da180119-d028-4eb2-a02f-095a8520ea51%40sessionmgr13&vid=1&hid=18
http://www.scopus.com/
http://www.britannica.com/
http://www.letonika.lv/
http://www.rubricon.com/
http://www.nozare.lv/
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„Vadības zinības” studentu izstrādāto maģistra darbu tēmas un izstrādātie maģistra 

darbi interesentiem pieejami LiepU Vadībzinātņu institūtā.  

4. Studiju virzienā pieejamo finanšu resursu kopējais apjoms no studiju 

programmu paaugstinātajām studiju maksām (izņemot studiju programmu 

„Vadības zinības”) 2012./2013.studiju gadā  sastādīja Ls 5043.64 . Finanšu resursi 

galvenokārt tika izmantoti mācību ekskursiju nodrošināšanai un pieaicināto 

mācībspēku atalgojuma samaksāšanai.  

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

detalizētu naudas izlietojuma plānu kalendārajam gadam (atsevišķi 2012. un 

2013. gadam).  

 

8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

 

LiepU vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības virziena 

programmām ir nostiprinājusies sadarbība ar Biznesa augstskolu Turība un Vidzemes 

augstskolu, Latvijas Kultūras koledžu un Alberta koledžu, tomēr sadarbība ir 

iespējama arī ar citām augstskolām Latvijā, kas īsteno šo studiju virzienu. 

Studiju virzienā esošajām studiju programmām ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi ar 

ārzemju augstskolām, piemēram, NHTV Bredas lietišķo zinātņu universitāti, īstenojot 

studiju programmas BOV loģistikas apakšvirzienu; Jades augstskolu (Vācija), kurā 

Komunikācijas vadības studentiem bija iespēja piedalīties darba seminārā 

„Starpkultūru komunikācija”. 

Sadarbības līgumi pārsvarā ir noslēgti tieši ERASMUS programmas ietvaros 

studentu un docētāju mobilitātes nodrošināšanai:  gan  jauni bilaterālie sadarbības 

līgumi, gan atjaunoti un papildināti esošie.  

Ņemot vērā, ka Eiropā un pasaulē vadības un administrēšanas jomā tiek 

piedāvāts ļoti plašs studiju programmu klāsts gan bakalaura līmeņa, gan maģistratūras 

līmeņa studijās, tad ar ārzemju  augstskolām pastāv ļoti lielas sadarbības iespējas.  
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9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo 

kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju 

Studiju  virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ietvaros 2012./2013/studiju gadā tika īstenotas 6 studiju 

programmas (2.tabula). 

                                                                          2.tabula Studiju virzienā īstenotās studiju programmas 2012./2013.studiju gadā 

 

 Studiju programmas 

Nosaukums Kods Apjoms  Īstenošanas ilgums, 

veids un forma 

Īstenošanas 

vieta 

Prasības, uzsākot 

studijas 

Piešķiramais grāds/ 

profesionālā kvalifikācija 

1. Biroja 

administrēšana 

41346 80 2 gadi pilna laika 

klātienes studijas,  

2 gadi un 6 mēneši 

nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Biroja administratora 

profesionālā kvalifikācija 

2. Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists* 

41342 80 2 gadi pilna laika 

klātienes studijas,  

2 gadi un 6 mēneši 

nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Sabiedrisko attiecību 

speciālista profesionālā 

kvalifikācija 

3. Biznesa un 

organizācijas 

vadība 

42345 160 4gadi pilna laika 

klātienes studijas,  

4 gadi un 6 mēneši 

nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālais bakalaura 

grāds biznesa 

administrēšanā un 

uzņēmuma un iestādes 

vadītāja vai personāla 

vadītāja, vai sociologa, vai 

loģistikas struktūrvienības 

vadītāja profesionālā 

kvalifikācija 
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  Studiju programmas 

Nosaukums Kods Apjoms  Īstenošanas ilgums, 

veids un forma 

Īstenošanas 

vieta 

Prasības, uzsākot 

studijas 

Piešķiramais grāds/ 

profesionālā kvalifikācija 

4. Komunikācijas 

vadība 

42345 160 4gadi pilna laika 

klātienes studijas,  

4 gadi un 6 mēneši 

nepilna laika neklātienes 

studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālais bakalaura 

grāds komunikācijas vadībā 

un sabiedrisko attiecību 

struktūrvienības vadītāja vai 

mediju nozares uzņēmuma un 

iestādes vadītāja, vai ārējo 

sakaru struktūrvienības 

vadītāja profesionālā 

kvalifikācija 

5. Kultūras vadība 42345 160 4gadi pilna laika 

klātienes studijas,  

4 gadi un 6 mēneši 

nepilna laika neklātienes 

studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālais bakalaura 

grāds kultūras vadībā un 

kultūras darba vadītāja 

profesionālā kvalifikācija 

6. Vadības zinības 47345 60 1 gads un 6 mēnesi pilna 

laika klātienes studijas, 

2 gadi nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja 2.līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība 

(iegūta 5.līmeņa 

profesionālā 

kvalifikācija (sociālās 

zinātnes, pakalpojumi, 

izglītība un izglītības 

zinātnes) vai cita 

2.līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība un 

vismaz 2 gadu darba 

pieredze ekonomikas, 

uzņēmējdarbības vai 

publiskās pārvaldes 

jomās 

Profesionālais maģistra grāds 

vadības zinībās  

uzņēmējdarbības vadībā vai 

profesionālais maģistra grāds 

vadības zinībās sabiedrības 

vadībā, vai profesionālais 

maģistra grāds vadības 

zinībās izglītības vadībā 

*Senāta lēmums 2013/24; 25.03.2013. par studiju programmas „Sabiedrisko attiecību speciālists” slēgšanu
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10. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un  

augstskolas stratēģijai 

 

Studiju programmu „Biznesa un organizāciju vadība”, „Komunikāciju vadība”, 

„Kultūras vadība” un „Vadības zinības” stratēģiskā attīstība  ir notikusi un tiek 

īstenota atbilstoši LiepU attīstības stratēģijas dokumentiem saistībā ar studiju 

programmu pilnveidi un attīstību: 

 LiepU DSZF attīstības stratēģiju 2011.–2015. gadam 

 LiepU attīstības stratēģiju 2008.–2018. gadam, 

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

veicinot studiju programmu internacionalizāciju, piesaistot ārvalstu lektorus un 

mērķtiecīgi veidojot sadarbību ar ārvalstu augstskolām; nostiprinot un attīstot studiju 

programmu  apakšvirzienus, mērķtiecīgi attīstot sadarbību ar darba devējiem un 

nozares profesionāļiem, kā arī Latvijas augstākās izglītības politikas plānošanas 

dokumentiem saistībā ar studiju programmu īstenošanu reģionālās attīstības un darba 

tirgus vajadzību apmierināšanai: 

 2010. gada 12. janvāra  Informatīvo  ziņojumu „Par nepieciešamajām 

strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas 

starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanā”
4
,  

 2010. gada 2. marta Informatīvo ziņojumu „Par izglītības sistēmas reformu” 
5
, 

 Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007. – 2013. gadam
6
 

 2013. gada 3. janvāra Informatīvo ziņojumu „Par Izglītības un zinātnes 

ministrijas turpmāko rīcību zinātnes un augstākās izglītības reformu jomā”
7
, 

piedāvājot gan pamatstudiju iespējas biznesa un organizāciju, komunikāciju un 

kultūras vadībā, gan augstākā līmeņa profesionālā maģistra studiju programmā 

„Vadības zinības” uzņēmējdarbības, sabiedrības un izglītības vadības apakšnozarēs 

Kurzemes reģionā.  

 

 

 

 

                                                 
4
 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/infozin_18122009.pdf  

5
 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_26022010.pdf  

6
 http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana/1016.html  

7
 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Augstaka_izglitiba/2013/IZMZino_121212_AIZref.pdf  

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/infozin_18122009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_26022010.pdf
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana/1016.html
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Augstaka_izglitiba/2013/IZMZino_121212_AIZref.pdf
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11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju 

programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos atspoguļots 3.tabulā. 

3.tabula Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

  Uzvārds Vārds Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais/ 

profesionālais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 

augstākā izglītība, 

kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 

programma 

Studiju kursi, KRP Daļa  

1. 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 

organizāciju 

vadība 

Finanšu teorija, 2 KRP A 

Finanšu teorija I, II, 4 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 

Uzņēmuma finansu ekonomiskās 

analīzes prakse, 8 KRP 

B 

Reģionālā ekonomika, 1 KRP B 

Uzņēmuma finansu vadība I,II,4 

KRP 

B 

Grāmatvedības uzskaite 

pakalpojumu sfērā, 2 KRP 

B 

Studiju darbs III, 2 KRP B 

Kultūras vadība Grāmatvedība, 3 KRP A 

Finanšu teorija, 2 KRP A 

Komunikācijas 

vadība 

Finanšu teorija, 2 KRP A 

2. Ābelniece Baiba Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

    Komunikācijas 

vadība 

Komunikācijas juridiskie aspekti 

un ētika, 2 KRP 

 

 

B 
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3. 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 

Komunikācijas 

vadība 

Vācu valoda komunikācijas 

vadībā I, II, 2 KRP 

B 

4. Barute Dina Lektore, ievēlēta. Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistrs 

pedagoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

matemātikas bakalaura grāds, 

1999. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Ekonomikas statistika, 2 KRP A 

Kvantitatīvās metodes vadībā, 2 

KRP 

B 

Informācijas tehnoloģijas, 2 KRP A 

5. Bērziņš Ivars Lektors, pieņemts 

darbā uz laiku. 

Dr. phil. Minsteres Universitāte, Filozofijas 

doktors, 2005. 

Kultūras vadība Kultūras ekonomika, 2 KRP B 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. Brinkmane Ilze Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg. sc. inf. Latvijas Universitātes, maģistra 

grāds komunikācijas zinātnē, 1998.                                                             

Latvijas Valsts Universitātes, 

Specialitāte – žurnāliste,1984. 

Komunikācijas 

vadība 

Preses žurnālistika I, II, 4 KRP B 

Ziņu žurnālistika, 2 KRP B 

10. Briška Inese Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistrs 

pedagoģijā, 2005.;Liepājas 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Matemātika I, 2 KRP B 

Matemātika II, 1 KRP B 
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Pedagoģijas akadēmija, 

matemātikas bakalaura grāds, 

1999. 

Kultūras vadība Kvantitatīvās metodes vadībā, 

 2 KRP 

A 

11. Cāne Renāte  Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg.oec. Biznesa augstskola „Turība”, 

studijas doktora studiju programmā 

„Komunikācijas vadība” no 2007.; 

Biznesa augstskola „Turība”, 

profesionālā maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā, 2007.; 

Biznesa augstskola „Turība”, 

uzņēmējdarbības vadītāja 

kvalifikācija, 2005.; 

Biznesa augstskola „Turība”, 

reklāmas uzņēmējdarbības 

pakalpojumu speciālista 

kvalifikācija, 2003. 

Komunikācijas 

vadība 

Reklāma, 2 KRP B 

12. Celma - 

Zīda 

Daina Asociētā profesore, 

ievēlēta. 

Dr.oec. asoc. 

prof. 

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. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Vadības teorija I, II, 4 KRP A 

Vadības zinības Modernā menedžmenta teorijas, 

2 KRP 

A 

Maģistra darbs, 20 KRP A 

Izglītības iestāde kā mācīties 

spējīga organizācija, 2 KRP 

B 

Izglītības vadības teorija un 

prakse, 2 KRP 

B 

Prakse izglītības vadībā, 6 KRP B 

Kultūras vadība Vadības teorija I, II, 4 KRP A 

Komunikācijas 

vadība 

Vadības teorija I, II, 4 KRP A 

13. De Jong Franss     Maģistra grāds  Tias Universitāte 

un VLM Loģistikas Koledža 

Tilburga Holande (EMLog –

Eiropas Maģistrs Loģistikā); 

Maģistra grāds Tias Universitāte 

Tilburga Holande (MTL – Maģistrs 

Transporta un loģistikas vadībā); 

Bakalaurs NTH (Nea Transport 

Hogeschool) Utrecht, Holande. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Transporta menedžments un 

sistēmas, 3 KRP 

B 

Ievads loģistikā, 2KRP B 
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14. Derkevica - 

Pilskunga 

Jolanta Lektore, 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 

15. 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 

16. 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 

organizāciju 

vadība 

Projektu izstrāde un vadība, 2 

KRP 

A 

Vadības teorija II, 2 KRP A 

Uzņēmējdarbības analīzes prakse 

I, II, 8 KRP 

B 

Uzņēmējdarbības ekonomika II, 

2 KRP 

B 

Komunikācijas 

vadība 

Sabiedrisko attiecību pasākumu 

organizēšana, 2KRP 

B 

Projektu vadība, 2 KRP B 

17. Egliņš – 

Eglītis 

Atis  LiepU Projektu 

daļas vadītājs, 

pamatdarbā. 

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 

organizāciju 

vadība 

Vadības teorija I, 2 KRP A 

18. Elksnīte  Gita Kurzemes 

humanitārā institūta 

pētniece, ievēlēta.         

Docente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Dr. philol. Liepājas Universitāte, filoloģijas 

doktora grāds latviešu 

diahroniskajā valodniecībā, 2011.;                        

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

humanitāro zinātņu maģistra grāds 

filoloģijā, 2003.;                            

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

latviešu valodas un literatūras 

skolotāja kvalifikācija, 2001.;          

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

humanitāro zinātņu bakalaura grāds 

filoloģijā, 2000. 

Biroja 

administrēšana 

Ortoepija un ortogrāfija, 2 KRP B 
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19. Erba Ilga Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg.art. Latvijas Kultūras akadēmija, 

Mākslas maģistra grāds, 2000. 

Kultūras vadība Kultūras tirgzinības, 2 KRP B 

20. Ercuma Daiga Asistente, 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. 

Biroja 

administrēšana 

Biroja praktiskā lietvedība I, II, 4 

KRP 

B 

21. Gabaliņš Raimonds Lektors, pieņemts 

darbā uz laiku. 

Mg.art. Liepājas Universitāte, 

Profesionālais maģistra grāds 

mākslā, 2010. 

Kultūras vadība Pasākumu scenogrāfija, 1 KRP B 

22. Genese - 

Plaude 

Inta Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

  Latvijas  Universitāte, Filoloģijas 

fakultāte,  filologa, latviešu valodas 

un literatūras pasniedzēja 

kvalifikācija, 1986.   

Komunikācijas 

vadība 

Kultūras studijas, 2 KRP A 

23. 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 

Uzņēmuma pārvaldības sistēmas, 

2 KRP 

A 

Studiju darbs I, 2 KRP B 

Studiju darbs II - Tirgus vides 

novērtējums, 2 KRP 

B 

Studiju darbs III - Biznesa ideja 

un koncepcija, 2 KRP 

B 

Uzņēmējdarbības analīzes prakse 

II, 4 KRP 

B 

Mārketinga prakse, 3 KRP B 

Prakse specialitātē, 1 KRP B 

Vadības zinības Pētniecība uzņēmējdarbībā,  

1 KRP 

B 

Komunikācijas 

vadība 

Sociālie mediji, 2 KRP B 

Uzņēmējdarbība, 2 KRP A 

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 
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Kultūras vadība Uzņēmējdarbība, 2 KRP A 

Biroja 

administrēšana 

Uzņēmējdarbība, 2 KRP A 

24. Gineitis Mārtiņš Lektors, 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 

25. 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,  

1 KRP 

B 

Stresa menedžments, 2 KRP B 

Sociālā un saskarsmes 

psiholoģija I, II, 2 KRP 

B 

Vadības zinības Mobings, 2 KRP C 

26. 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 

27. 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 (diploms ИВ № 

366589), 1979. 

 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Filozofija, 2 KRP A 

Pilsētas un lauku socioloģija, 2 

KRP 

B 

Reliģijas socioloģija, 1 KRP B 

Kultūras vadība Filozofija, 2 KRP A 
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28. Jankina Agrita Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

maģistra grāds, 1993.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts, pamatskolas skolotājs, 

1972. 

Biroja 

administrēšana 

Lietišķā etiķete biroja darbā, 2 

KRP 

B 

Kultūras vadība Lietišķā etiķete, 2 KRP  C 

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 

Sistēmu dinamikas analīze un 

modelēšana I, 1 KRP 

B 

30. Jansons Normunds Asistents, pieņemts 

darbā uz laiku. 

MBA Biznesa augstskola „Turība”; 

profesionālais maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā, 

uzņēmumu un iestāžu vadītāja 

kvalifikācija, 2006. 

Vadības zinības Finanšu vadība un kontrolings,  

2 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 

Biroja 

administrēšana 

Biroja un vadības informācijas 

sistēmas I, 2 KRP 

B 

32. Kairēna Aija  Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg. oec. Biznesa augstskola „Turība”, 

profesionālais maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā un 

uzņēmuma un iestāžu vadītāja 

kvalifikācija, 2009.                                                   

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

profesionālais bakalaura grāds 

vadības zinībās, uzņēmuma un 

iestādes vadītāja kvalifikācija,  

2007.;                                                

Rīgas Tehniskā universitāte, 

sociālo zinātņu bakalaurs 

vadībzinātnēs, 2003. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Ekonomikas teorija I, 2 KRP A 

Kultūras vadība Ekonomikas teorija I, 2 KRP A 

Komunikācijas 

vadība 

Ekonomikas teorija I, 2 KRP A 

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 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Angļu valoda I, 3 KRP A 

Angļu valoda II, 4 KRP A 

Komunikācijas 

vadība 

Starpkultūru komunikācijas 

pamati, 2 KRP 

A 
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kvalifikācija, 1976. Angļu valoda sabiedrisko 

attiecību vadībā I, II, 4 KRP 

B 

34. Kalniņš Ints Lektors, pieņemts 

darbā uz laiku. 

  Latvijas Valsts Universitāte, 

vēsturnieks, vēstures pasniedzējs, 

1979. 

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 (Ļeņingrades) 

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 

Biroja 

administrēšana 

Lietišķā komunikācija un 

darījumraksti krievu valodā I, 2 

KRP 

A 

Lietišķā komunikācija un 

darījumraksti krievu valodā II, 1 

KRP 

A 

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. 

Kultūras vadība Kultūras institūciju pārvalde un 

lietvedība, 1 KRP 

B 

Lietvedība, 2 KRP A 

38. Krenberga Odita Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku  

Bc.sc.soc. Latvijas Universitāte, bakalaura 

grāds politikas zinātnē, 2002. 

Komunikācijas 

vadība 

Televīzijas žurnālistika I, II, 4 

KRP 

B 

39. Kriķe Vija Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

  Latvijas Valsts universitāte, 

filozofijas pasniedzējs, sociologs, 

1973., pielīdzināts profesionālajam 

maģistra grādam. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Vadības kultūra un psiholoģija I, 

2 KRP 

A 

Lietvedības prakse organizācijā, 

3 KRP 

B 

Pirmsdiploma prakse, 8 KRP B 

Bakalaura darbs, 12 KRP B 
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40. Kruks Sergejs  Asoc. profesors, 

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 

    

41. 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 

Komunikācijas 

vadība 

Informācijas tehnoloģijas,  

2 KRP 

A 

Biroja 

administrēšana 

Biroja lietotnes I, II 3 KRP B 

42. Kulmane Vineta Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mag. paed. Latvijas Universitāte, Izglītības 

zinātņu maģistrs pedagoģijā, 1996.;                                                        

Latvijas Universitāte, Bioloģijas 

fakultāte, bioloģijas un ķīmijas 

skolotāja kvalifikācija, 1995.;                                                          

Latvijas Universitāte, bioloģijas 

bakalaura grāds, 1994. 

Biroja 

administrēšana 

Darba aizsardzība un 

ergonomika, 3 KRP 

B 

43. Laiveniece Diāna  Asoc. profesore, 

ievēlēta. 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktora grāds skolas pedagoģijā, 

2004.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

pedagoģijas maģistra grāds 1999.;  

V.Lāča Liepājas Valsts 

pedagoģiskais institūts, latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1987. 

Komunikācijas 

vadība 

Latviešu valodas kultūra,  

2 KRP 

A 

Biroja 

administrēšana 

Lietišķā tekstveide, 3 KRP B 

Komunikācijas teorija un prakse, 

2 KRP 

B 

Studiju darbs, 2 KRP B 

Kvalifikācijas darbs, 8 KRP B 

44. Laiveniece Vineta  Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mag. paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

Izglītības zinātņu maģistrs 

pedagoģijā, 2006. 

Biroja 

administrēšana 

Darba aizsardzība un 

ergonomika, 3 KRP 

B 

45. Laugale Velga  Docente, ievēlēta. Dr.philol. Liepājas Universitāte, filoloģijas 

doktors, 2009.; 

LPA, filoloģijas maģistrs latviešu 

valodniecībā, 1999. 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Valodas un runas kultūra, 

1 KRP 

A 

Kultūras vadība Latviešu valodas kultūra, 

 2 KRP 
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Latviešu valodas un literatūras 

fakultāte, kvalifikācija – 

vidusskolas latviešu valodas un 

literatūras skoltāja, 1984. 

Komunikācijas 

vadība 

Ievads psiholingvistikā, 2 KRP C 

46. 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 

Biroja 

administrēšana 

Interpunkcijas normas un prakse, 

2 KRP 

B 

47. 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 

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 KRP B 

Bakalaura darbs, 12 KRP B 

Uzņēmējdarbības ekonomika I, 2 

KRP 

B 

Kultūras vadība Tirgzinības, 2 KRP A 

Komunikācijas 

vadība 

Mārketings, 2 KRP B 

Biroja 

administrēšana 

Mārketings, 2 KRP A 

48. Letinskis Jānis  Lektors, ievēlēts. Mg. sc.educ.  Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

pedagoģijas maģistra grāds 

informātikas didaktikā, 2005.;                                   

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

lietišķās mākslas un kultūras 

vēstures kvalifikācija, mākslas 

bakalaura grāds, 1999. 

Komunikācijas 

vadība 

Datorgrafika un mājas lapu 

izstrāde I, II, 4 KRP 

A 
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49. 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 

50. 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 

organizāciju 

vadība 

Uzņēmējdarbības loģistika, 

 2 KRP 

B 

Ievads loģistikā, 2 KRP B 

Ekonomikas teorija II, 2 KRP A 

Uzņēmējdarbība, 2 KRP A 

Uzņēmējdarbība II, 1 KRP A 

Studiju darbs I , 3 KRP B 

Studiju darbs II – Tirgus vides 

novērtējums – 2 KRP 

B 

Studiju darbs III - Biznesa ideja 

un koncepcija, 2 KRP 

B 

Mārketinga prakse, 3 KRP B 

Transporta menedžments un 

sistēmas, 3 KRP 

B 

Uzņēmējdarbības analīzes prakse 

I, 3 KRP 

B 

Komunikācijas 

vadība 

Ekonomikas teorija II, 2 KRP A 

Starptautiskās ekonomiskās 

attiecības, 2 KRP 

B 

Kultūras vadība Ekonomikas teorija II, 2 KRP A 

Vadības zinības Prakse uzņēmējdarbības vadībā, 

6 KRP 

B 

51. 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. 

Komunikācijas 

vadība 

Pētījumu metodoloģija I, 1 KRP A 

Pētījumu metodoloģija II, 2 KRP A 

Vadības teorija I, II, 4 KRP A 

Kultūras vadība Vadības teorija I, II, 4 KRP A 

Vadības zinības Zinātnes metodoloģija, 2 KRP A 

Izglītības vide, 2 KRP  B 

52. 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. 

Kultūras vadība Informācijas tehnoloģijas mākslā 

II, 3 KRP 

A 

Komunikācijas 

vadība 

Datorgrafika un mājaslapu 

izstrāde I, 2 KRP 

A 
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53. 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, 3 KRP B 

54. 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. 

Vadības zinības Kultūrpolitika, 2 KRP B 

   

Kultūras vadība Kultūras socioloģija, 2 KRP A 

55. 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 

Stratēģiskā vadība , 2 KRP A 

Stratēģiskā vadība II, 2 KRP A 

Cilvēkresursu vadība I, II,  

4 KRP 

A 

Stratēģijas izvēle un īstenošana, 

2 KRP 

B1 

Personības pilnveides treniņš ,  

2 KRP 

C 

Vadības kultūra un psiholoģija 

II, 1 KRP 

A 

Personāla organizācijas prakse, 3 

KRP 

B2 

Biznesa psiholoģija un ētika I, 

1,5 KRP 

B 

Kultūras vadība Stratēģiskā vadība, 2 KRP A 

Cilvēku resursu vadība, 2 KRP A 

Personības pilnveides treniņš,  

2 KRP 

C 

Komunikācijas 

vadība 

Uz klientu orientēts darbs, 2KRP B 

Vadības zinības Cilvēkresursu stratēģiskā 

vadīšana, 2 KRP 

B 

56. Mihejeva Jeļena Docente, ievēlēta.  Dr.psych. Latvijas Universitāte, psiholoģijas 

doktors, 1994.; 

Ļeņingradas Valsts pedagoģiskais 

institūts, pirmsskolas pedagoģijas 

Biroja 

administrēšana 

Saskarsmes psiholoģija, 2 KRP A 

Komunikācijas 

vadība 

Komunikācijas teorija, 2 KRP A 

Masu komunikācija, 2 KRP A 



28 

 

un psiholoģijas pasniedzējs, 

pirmsskolas audzināšanas 

metodiķis, 1975. 

Lietišķā komunikācija, 1 KRP B 

57. Nazarova Ineta  Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

Pedagoģijas maģistra grāds, 1999. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Dokumentu pārvaldība un 

lietišķās attiecības, 2 KRP 

B 

58. 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. 

Komunikācijas 

vadība 

Cilvēkresursu vadība, 2 KRP A 

Biroja 

administrēšana 

Biroja darba un personālvadības 

pamati I,  

2 KRP 

B 

Biroja darba un personālvadības 

pamati II,  

1 KRP 

B 

Biroja darba iepazīšanas prakse, 

6 KRP 

B 

Biroja darba vadīšanas prakse, 

10 KRP 

B 

59. Novika Marina Docente, ievēlēta. Dr.paed. Latvijas Universitāte, Dr. 

Pedagoģijas doktors, 1993.;                                                                            

Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts, Pamatskolas pedagoģijas 

un metodiku fakultāte,  

kvalifikācija - pamatskolas 

skolotāja, 1980. 

Komunikācijas 

vadība 

Krievu valoda komunikācijas 

vadībā I, II, 4 KRP 

B 

60. 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 

organizāciju 

vadība 

Valodas un runas kultūra,  

 2 KRP 

A 

Kultūras vadība Publiskā runa, 2 KRP B 

Komunikācijas 

vadība 

Publiskā runa, 2 KRP B 

Biroja 

administrēšana 

Prezentācijas un moderācijas 

pamati, 2 KRP 

B 

61. 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.; 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Studiju darbs II, 2 KRP B 

Sociālā un saskarsmes 

psiholoģija, 1 KRP 

B 

Sociālā un saskarsmes 

psiholoģija, 1 KRP 

B 

Lietvedības prakse organizācijā, 

3 KRP 

B 

Kultūras vadība Sociālā psiholoģija, 2 KRP A 
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Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijas teorijā un vēsturē, 

2002.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

sākumskolas skolotājs un 

konsultants psiholoģijā, 

pedagoģijas bakalaura  grāds 2000. 

Vadības zinības Organizāciju psiholoģija, 2 KRP A 

62. Orlovskis Ārijs Zinātniskais 

asistents Izglītības 

zinātņu institūtā,  

ievēlēts. 

Lektors, pieņemts 

darbā uz laiku.  

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, 2003.; 

Latvijas Valsts universitāte, 

vēsturnieks, pasniedzējs, 1985. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Eiropas Savienība: politika un 

starptautiskie projekti, 2 KRP 

B 

Komunikācijas 

vadība 

Politoloģija I, II, 4 KRP  A 

Politiskā komunikācija un 

kultūra, 2 KRP 

B 

Kultūras vadība Politoloģija, 2 KRP  A 

63. Paiders Juris Asistents, pieņemts 

darbā uz laiku. 

    Komunikācijas 

vadība 

Analītiskā žurnālistika, 2 KRP B 

64. Papirte Inga Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg.sc.educ. Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskola, Profesionālais 

maģistra grāds skolvadībā, 2006.;   

Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskola, ritmikas un 

deju skolotāja, pedagoģijas 

bakalaurs, 2001.   

Kultūras vadība Deja, 2 KRP B 

65. Pavlovska Larisa Asoc. profesore, 

ievēlēta. 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktora grāds, 1993.;                                                                 

Kišiņevas Valsts universitāte, 

filologa, krievu valodas un 

literatūras pasniedzēja 

kvalifikācija, 1974. 

Kultūras vadība Svešvaloda (krievu valoda) I,  

3 KRP 

A 

Svešvaloda (krievu valoda) II, 2 

KRP 

A 

Otrā svešvaloda - krievu valoda, 

3 KRP 

B 

66. 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, 3 KRP B 
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67. 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 

68. Pūce  Anda  Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Bc.sc.soc. Latvijas Universitāte, Sociālo 

zinātņu bakalaurs komunikācijas 

zinātnē, 2002. 

Komunikācijas 

vadība 

Žurnālistikas pamati, 2 KRP A 

Darbs redakcijā I, 2 KRP B 

69. 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 

organizāciju 

vadība 

Sabiedriskās attiecības, 2 KRP A 

Kultūras vadība Sabiedriskās attiecības, 2 KRP B 

Komunikācijas 

vadība 

Ievads studijās, 1 KRP A 

Sabiedrisko attiecību metodes, 2 

KRP 

B 

Sabiedrisko attiecību pamati,  

2 KRP 

A 

Sabiedrisko attiecību praktikums 

I, II, 2 KRP 

B 

Prakse I (sabiedrisko attiecību 

prakse), 8 KRP 

B 

Prakse III (pirmsdiploma prakse 

sabiedrisko attiecību vadībā), 10 

KRP 

B 

Studiju darbs I, II, III, 2 KRP B 

Prakse II (sabiedrisko attiecību 

vadības prakse) , 8 KRP 

B 

Prakse II (ārējo sakaru vadības 

prakse), 8 KRP 

B 

Bakalaura darba izstrāde un 

aizstāvēšana, 12 KRP 

B 

Starpkultūru komunikācijas, 

 2 KRP 

C 

Sabiedrisko attiecību vēsture un 

teorijas, 2 KRP 

B 

Vadības zinības Sabiedrisko attiecību stratēģija, 2 

KRP 

B 

Biroja 

administrēšana 

Kvalifikācijas darbs, 8 KRP B 

Darbs ar klientu, 3 KRP B 
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70. 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) I,  

3 KRP 

A 

Svešvaloda (angļu valoda) II,  

2 KRP 

A 

Komunikācijas 

vadība 

Vācu valoda komunikācijas 

vadībā I, 2KRP 

B 

Vācu valoda komunikācijas 

vadībā II, 2KRP 

B 

71. Reinkopa Dace Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg.art. Latvijas Kultūras akadēmija, 

maģistra grāds mākslā, 2005. 

Kultūras vadība Pasākumu producēšana, 3 KRP B 

72. Ronis Ainars Lektors, pieņemts 

darbā uz laiku. 

    Kultūras vadība Pasākumu scenārijs, 2 KRP B 

Pasākumu režija, 3 KRP B 

73. 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 

organizāciju 

vadība 

Dzimtes socioloģija (Lietišķā 

socioloģija), 2 KRP 

B 

Komunikācijas 

vadība 

Socioloģija, 2 KRP A 

74. 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. 

Komunikācijas 

vadība 

Starptautiskā komunikācija un 

sabiedriskās attiecības, 2 KRP 

B 

75. Samuseviča Alīda Profesore, ievēlēta. Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktora grāds, 1993.; 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, 

pamatskolas skolotāja kvalifikācija, 

1980. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Izglītības socioloģija [Lietišķā 

socioloģija], 2 KRP 

B 

Komunikācijas 

vadība 

Konfliktu vadība, 2 KRP B 

Vadības zinības Konfliktu vadība, 2 KRP B 

76. 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 

organizāciju 

vadība 

Angļu valoda I, II, 6 KRP A 

Lietišķā svešvaloda IV, 2 KRP B 

Komunikācijas 

vadība 

Angļu valoda sabiedrisko 

attiecību vadībā V, VI, 4 KRP 

B 

Angļu valoda masu mediju 

vadībā III, IV, V, VI, 8 KRP 

B 

Angļu valoda ārējo sakaru 

vadībā I, II, III, IV, 6 KRP 

B 
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Prakse I (ārējo sakaru prakse),  

4 KRP 

B 

77. Skābarde Ilga Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

  Profesionālais maģistra grāds, 

2012.;  Latvijas Kultūras 

akadēmija, Humanitāro zinātņu 

maģistra grāds mākslās, 2005. 

Kultūras vadība Kultūras institūciju pārvalde un 

lietvedība, 2 KRP 

B 

Kultūrpolitika, 2 KRP B 

78. Stadgale Ineta Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mag. philol. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

filoloģijas maģistrs, 1999.; 

Latvijas Universitāte, latviešu val. 

un literatūras pasniedzējs, 1992.   

Biroja 

administrēšana 

Projektu izstrāde un 

koordinēšana, 2 KRP 

A 

79. 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 

organizāciju 

vadība 

Prakse specialitātē , 1 KRP B 

Kritiskās domāšanas attīstīšana, 

2 KRP 

C 

Studiju darbs I, 3 KRP B 

Komunikācijas 

vadība 

Kritiskās domāšanas attīstīšana, 

2 KRP 

C 

80. 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 

organizāciju 

vadība 

Grāmatvedība, 3 KRP B 

Komunikācijas 

vadība 

Grāmatvedība, 2 KRP A 

81. Sudmale Nora Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

    Kultūras vadība Teātris, 2 KRP B 

82. 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. 

Komunikācijas 

vadība 

Latviešu valodas praktikums I, 2 

KRP 

A 

83. Tetere  Vineta Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

    Vadības zinības Stratēģiskā vadība un 

mārketings, 2 KRP 

A 

84. 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 

Kultūras vadība Informācijas tehnoloģijas mākslā 

I, 2 KRP 

A 

Biroja 

administrēšana 

Biroja un vadības informācijas 

sistēmas II, 1 KRP 

B 
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vadītāja kvalifikācija, 2009.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, 2006.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaura grāds 

datorzinātnēs, 2001. 

Vadības zinības Informācijas tehnoloģijas,   

2 KRP 

A 

85. Traine Ginta Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

    Kultūras vadība Pasākumu organizēšanas 

metodika, 2 KRP 

B 

Specializācijas prakse- kultūras 

pasākumu organizēšana I, 2 KRP 

B 

Sarīkojumu vadīšana, 2 KRP C 

86. Treide Gunta Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mag. oec. Latvijas Universitāte, sociālo 

zinātņu maģistra grāds ekonomikā, 

2004.;                                                

Latvijas Valsts Universitāte, 

ekonomista kvalifikācija, 1987. 

Biroja 

administrēšana 

Grāmatvedības pamati, 2 KRP A 

87. 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 

organizāciju 

vadība 

Civiltiesības, 3 KRP B 

Darba tiesības, 2 KRP B 

Komerctiesības, 2 KRP A 

Kultūras vadība Komerctiesības, 2 KRP A 

Civiltiesības, 2 KRP A 

Autortiesības, 1 KRP A 

Vadības zinības Publiskās tiesības, 2 KRP A 

Biroja 

administrēšana 

Tiesību zinātnes pamati, 2 KRP A 

Komunikācijas 

vadība 

Komunikācijas juridiskie aspekti 

un ētika, 2 KRP 

B 

Tiesību pamati, 2 KRP A 

88. Vasara Līga Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

 Mg.oec. Liepājas Universitāte, 

Profesionālais maģistra grāds 

vadības zinībās uzņēmējdarbības 

vadībā, 2011. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Angļu valoda I, 3 KRP A 

Angļu valoda II, 4 KRP A 

Komunikācijas 

vadība 

Angļu valoda sabiedrisko 

attiecību vadībā III, IV, 4 KRP 

B 

Angļu valoda masu mediju 

vadībā I, II, 4 KRP 

B 

Biroja 

administrēšana 

Lietišķā komunikācija un 

darījumraksti angļu valodā I, II 3 

KRP 

A 
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89. Vecvagare Nataļja Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku. 

  International School of Brussels – 

consultant/teacher -2009.                                                                

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

profesionālais bakalaura grāds 

tūrismā, tūrisma nozares 

uzņēmuma vadītājs, 2002. 

Komunikācijas 

vadība 

Lietišķā komunikācija, 1 KRP B 

90. 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 Ievads specialitātē un pētniecībā, 

2 KRP 

A 

Kultūrizglītība, 2 KRP  A 

Latviešu tradicionālā kultūra, 

2 KRP 

B 

Studiju darbs I, 2 KRP B 

Studiju darbs II, 2 KRP B 

Kultūrvides izpētes prakse,4KRP B 

Specializācijas prakse- kultūras 

pasākumu organizēšana I, 2 KRP 

B 

Specializācijas prakse- kultūras 

pasākumu organizēšana II, 4KRP 

B 

Bakalaura darbs, 12 KRP B 

Studiju projekta darbs, 2 KRP B 

Prakse: kultūras institūciju 

vadība I, 8 KRP 

B 

Prakse: kultūras institūciju 

vadība II, 8 KRP 

B 

91. Virsis  Laimons Lektors, pieņemts 

darbā uz laiku. 

  Liepājas Universitāte, 

Profesionālais maģistra grāds 

izglītībā, 2009. 

Komunikācijas 

vadība 

Datorgrafika un mājaslapu 

izstrāde II, 2 KRP 

A 

92. 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 

organizāciju 

vadība 

Darba aizsardzība un 

ergonomika, 2 KRP 

B 

93. Volkovs Vladislavs  Docents, pieņemts 

uz laiku. 

Dr.sc.soc. Latvijas Zinātņu akadēmija, 

socioloģijas doktors, 1998. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Ievads socioloģijā, 2 KRP A 

94. Voronkova Rita  Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

  Latvijas Universitāte, žurnālistika, 

1981. 

Komunikācijas 

vadība 

Sabiedrisko attiecību 

menedžments, 2 KRP 

B 

Riska un krīžu komunikācija II, 

2 KRP 

B 
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Lobēšana, 2 KRP B 

95. Zauere Resija Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg. philol. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds 

filoloģijā, 2003;                                 

Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts, latviešu valodas un 

literatūras skolotāja kvalifikācija, 

1987. 

Biroja 

administrēšana 

Komunikācijas teorija un prakse, 

2 KRP 

B 

96. Zeltiņa Māra Docente, ievēlēta Dr.biol. Latvijas Zinātņu akadēmija, 

bioloģijas doktors, 1992.; 

Latvijas Valsts universitāte, 

biologs, bioloģijas un ķīmijas 

pasniedzējs, 1979. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Uzņēmuma pārvaldības sistēmas, 

2 KRP 

A 

Vadības zinības Ilgtspējīgas attīstības plānošana, 

3 KRP 

B 

Stratēģiskā vides pārvaldība, 

 2 KRP 

B 

Pētniecība sabiedrības vadībā, 1 

KRP 

B 

Prakse sabiedrības vadībā, 

 6 KRP 

B 

97. Zēlerte Vija  Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 

Mg. psych. Latvijas Universitāte, psiholoģijas 

maģistra grāds, 1997.;                                                                

Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts, pamatskolas skolotājs, 

1987. 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Personāla organizācijas prakse, 3 

KRP 

B 

98. Zīds Oskars Vadībzinātņu 

institūta  vadošais 

pētnieks, ievēlēts. 

Profesors, pieņemts 

darbā uz laiku. 

Dr. paed. Latvijas Valsts universitāte, 

pedagoģijas zinātņu doktors, 1992.; 

Latvijas Valsts universitāte, 

filozofijas pasniedzēja, sociologa 

kvalifikācija, 1972. 

Vadības zinības Pārmaiņu vadīšana izglītībā, 3 

KRP 

B 

Vadības zinības Pētniecība izglītības vadībā, 1 

KRP 

B 

99. 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, 3 KRP B 

100. Zvejnieks Lauris Lektors, pieņemts 

darbā uz laiku. 

    Komunikācijas 

vadība 

Darbs redakcijā II, 2 KRP B 

Interneta žurnālistika, 2 KRP B 
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12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 

darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības 

projektos 

Vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības studiju virzienā iesaistītā 

akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes  saskan ar docējamo studiju kursu profilu un 

saturu, tādējādi nodrošinot efektīvāku zinātniskās 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 darbu
8
.  

Aizvien vairāk uzmanība tika pievērsta mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas 

paaugstināšanai (dalība konferencēs, jaunu zinātņu doktoru sagatavošanas iespējas, 

publicēšanās vietējos un starptautiskos rakstu krājumos), kā arī studentu iesaistīšanai 

pētījumos, piemēram, Latvijas- Lietuvas pārrobežu programmas projektā Formation of 

methodological framework of regional business growth promotion (LT-LV) (L.Ābele, 

I.Leitāne, A.Mežinska) tika izstrādāta metodika kopējas biznesa vides atbalsta stratēģijas 

izstrādei Latvija un Lietuvā. Tika uzsākta imitācijas modeļa izstrāde, kas paredzēta kā atbalsta 

instruments ministrijām, pašvaldībām un uzņēmējiem, plānojot izmaiņas biznesa vidē un 

prognozējot to sekas. Projektā tika iesaistīti arī studiju programmas Biznesa un organizāciju 

vadība 3. kursa studenti kā brīvprātīgā darba veicēji. 

Mācībspēku iesaiste notika arī Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

projekta „Competitive Entrepreneurship By Lifelong Learning And Business Cooperation” 

ietvaros (projekta vadītājs A.Egliņš-Eglītis, M.Gineite, D.Līduma).  

Studentu pētnieciskā darbība galvenokārt saistāma ar ikgadējo LiepU organizēto 

zinātnes un radošuma nedēļu, kur studentu konferencē  un citos zinātnes un radošuma nedēļas 

pasākumos (piemēram, Socioloģisko pētījumu centra organizētā radošuma nedēļas 

socioloģiskā izpēte u.c.) studenti uzstājās ar zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem. 

Būtiski atzīmēt, ka LLU SZF rīkotajā konferencē 2013.gada 18.aprīlī piedalījās arī 

LiepU profesionālās maģistra studiju programmas „Vadības zinības” absolvente K.Ūdre ar 

referātu Pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” sniegto pakalpojumu 

pilnveidošanas iespējas. (zinātniskā vadītāja – Dr.sc.administr. I. Lūsēna - Ezera)  un studiju 

programmas „Biznesa un organizāciju vadība” students E.Svētiņš ar referātu Pamatvērtību 

nozīme organizāciju kultūrā. Alsungas novads (zinātniskais vadītājs – Mg.sc.educ. A. 

Medveckis).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 http://www.liepu.lv/uploads/files/2012_zin_p%C4%81rskats.pdf  

http://www.liepu.lv/uploads/files/2012_zin_p%C4%81rskats.pdf
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13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā 

 

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

competitive business environment in cross-border region.  Economics and Management : Vol 17, 

No 4, 2012, Kaunas University of Technology, pp. 1308–1314.  

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

the Environmental Management Instruments of Latvia. Economics and Management. Vol.17, No 3, 

2012, Kaunas University of Technology, pp. 929–935   

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

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

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

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

uzņēmējdarbība mainīgajos ekonomiskajos apstākļos : Biznesa augstskolas „Turība” konferenču 

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

5. Ābelniece, Baiba., Pūre, Inga (2013). Public Relations in Latvia at the Beginning of 21st 

Century: Problems and Solutions. // Kulturspezifik der europäischen 

Wirtschaftskommunikation. Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation. Schmidt, 

C. M., Dimants, A., Lehtonen, J., Nielsen, M. (Hrsg.). Bd. Wiesbaden : Springer Fachmedien, 

S. 125–135. 

5. Samuseviča, Alīda. Sadarbība jauniešu sociālās atstumtības mazināšanā. Sabiedrība. Integrācija. 
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14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram profesoru 

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

virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 

Virziena īstenošanā tika iesaistīti Dabas un sociālo zinātņu fakultātes vadības, 

ekonomikas, psiholoģijas un informātikas tehnoloģiju jomu  docētāji,  Humanitārās un 

mākslas zinātņu fakultātes svešvalodu jomas docētāji, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 

docētāji, Vadībzinātņu institūta vadošie pētnieki un zinātniskie asistenti, Socioloģisko 

pētījumu centra vadītājs un zinātniskā asistente.  

 Studiju virziena īstenošanā tika iesaistītas Liepājas Universitātes struktūrvienības: 

Dabas un sociālo zinātņu fakultāte, Studiju daļa, Bibliotēka, Informācijas tehnoloģiju servisa 

laboratorija, Ārējo sakaru daļa, Sabiedrisko attiecību daļa, Socioloģisko pētījumu centrs, 

Vides pētījumu centrs  

DSZF galvenie uzdevumi studiju virziena īstenošanā bija saistīti ar 

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

2. Akreditācijas dokumentu sagatavošanas organizēšanu un darba līgumu slēgšanu ar 

mācībspēkiem.  

3. Prakšu organizēšanas un izvērtēšanas procesu pārraudzīšanu.  

4. Studiju programmas direktores informēšanu par LiepU notiekošajiem procesiem un 

darbībām.  

5. Vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības  studiju virziena 

mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas pilnveides pārraudzīšanu un koordinēšanu. 

6. Fakultātes domes 
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- lēmumu pieņemšanu par studiju programmas organizācijas, akadēmiskā un 

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

t.sk. par studiju programmas popularizēšanas jautājumiem;  

- studiju programmas tipveida un ikgadējos studiju plānu apstiprināšanu;  

- ar studiju programmas nodrošinājumu saistītu priekšlikumu izteikšanu. 

 

Studiju daļas galvenie uzdevumi studiju virziena īstenošanā bija saistīti ar  

1. Nodarbību plānojumu izstrādi. 

2. Studentu lietvedību, sekmju uzskaitījumu, izziņu sagatavošanu. 

3. Studiju programmas akreditācijas dokumentu pārraudzīšanu un iesniegšanu atbilstoši 

normatīvajiem dokumentiem.  

 

 

Bibliotēkas galvenie uzdevumi studiju virziena īstenošanā bija saistīti ar  

1. Vadības, ekonomikas un sociālo zinātņu jomu saistītas mācību un zinātniskās 

literatūras nodrošināšanu. 

2. Pieejas abonētajām datubāzēm nodrošināšanu.  

 

Informācijas tehnoloģiju servisa laboratorijas daļas galvenais uzdevums studiju virziena 

īstenošanā bija saistīts ar datortehnikas sagatavošanu un IT infrastruktūras pieejamības 

nodrošināšanu studiju procesā.  

 

Ārējo sakaru daļa daļas galvenie uzdevumi studiju virziena īstenošanā bija saistīti ar  

1. Informācijas sniegšanu studentiem un mācībspēkiem par mobilitātes iespējām 

ERASMUS programmā. 

2. Studiju virzienā iesaistīto mācībspēku iespējām lasīt lekcijas/doties pieredzes apmaiņā 

citu valstu partneraugstskolās izskatīšanu, atbalstīšanu  un   organizēšanu.   

3. Studiju virziena studentu iespējām studēt un veikt praksi citu valstu partneraugstkolās.  

4. Ārzemju vieslektoru piesaistīšanu ERASMUS programmas ietvaros, sadarbībā ar 

studiju programmas direktoriem un studiju programmu apakšvirzienu vadītājiem.  

 

Sabiedrisko attiecību daļas galvenie uzdevumi studiju virziena īstenošanā bija saistīti ar  

1. Informācijas sniegšanu sabiedrībai par studiju virzienā piedāvātajām studiju 

programmām, notiekošajām aktivitātēm. 

2.  Potenciālo studentu konsultēšanu un informācijas sniegšanu par iespējām studēt 

LiepU vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības studiju virzienā 

esošajām studiju programmām.   

 

Socioloģisko pētījuma centra vadītājs un zinātniskā asistente un Vadībzinātņu institūta 

vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti tika iesaistīti kā mācībspēki attiecīgās 

nozares studiju kursu lasīšanā, studiju darbu/noslēguma darbu recenzēšanā un vadīšanā.  

 

 



41 

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju 

programmu īstenošanā 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

īstenošanā tika iesaistīti DSZF dekāne, sociālo zinātņu jomas un dabas un inženierzinātņu 

jomas  prodekāne, dekanāta sekretāres un studiju programmas direktore. Iesaistītā personāla 

uzdevumus virziena īstenošanā noteica gan LiepU normatīvie dokumenti par studijām, amatu 

apraksti, kā arī darbinieku savstarpējā vienošanās par atsevišķu uzdevumu veikšanu. 

Nepieciešamību gadījumā virziena īstenošanā tika iesaistīti arī LiepU Informācijas 

tehnoloģiju servisa laboratorijas darbinieki, līdzot risināt jautājumus saistībā ar datortehnikas 

nodrošinājumu un pieejamību; LiepU bibliotēkas darbinieki saistībā arī elektronisko katalogu 

izmantošanas iespējām.  

16. Informācija par ārējiem sakariem 

 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

Sadarbība ar valsts, pašvaldības un nevalstiskām partnerinstitūcijām raksturojama 

vairākos virzienos: studiju programmas saskaņošanā, pārraudzībā un izvērtēšanā (ekspertu 

līmenī), atbalstā un īstenošanā (lektoru, konsultantu, prakses vadītāju, u.c. statusā). 

Studiju programmā „Biznesa un organizāciju vadība” atzīmējama sadarbības attīstība ar 

Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvaldi, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas 

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. 

Mācību ekskursiju nodrošināšanā veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Ergo Insurence 

SE Latvijas filiāles Kurzemes reģionālo nodaļu,  mazumtirdzniecības tīklu Rimi, AS Upb 

Aile, AS Liepājas papīrs, SIA „Pica serviss” . Studiju procesā notikušas tikšanās ar Liepājas 

pilsētas domes Vides daļas vadītāju D. Liepnieci par atkritumu apsaimniekošanu un 

uzņēmuma Ekokubs produkta realizācijas iespēju modelēšanu; studentu diskusija ar Upb 

holdinga personāldirektori un  AAS Balta korporatīvo klientu apkalpošanas speciālistiem; 

īstenoti semināri patērētāju tiesībām Eiropā un Latvijā kopā ar Latvijas tirdzniecības un 

rūpniecības kameras Liepājas nodaļu 

Studiju programmas „Komunikācijas vadība” īstenošanā tika iesaistīti vairāki augstas 

kvalifikācijas profesionāļi no dažādiem uzņēmumiem / iestādēm, (6.tabula), rīkotas tikšanās 

ar nozares profesionāļiem, Mareku Gailīti, Ilzi Naglu, Jāni Gesti, Juri Paideru, Baibu 

Ābeļnieci u.c., organizētas mācību ekskursijas uz Latvijas Televīziju, TV3, Latvijas Radio un 

sabiedrisko attiecību aģentūras „Hauska & Partner”, Eiropas Parlamentu Briselē u.c. 
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4.tabula Studiju programmas īstenošanā iesaistītie profesionāļi 

 no uzņēmumiem / iestādēm 

 

 

Uzņēmums, iestāde 

 

 

Vārds, uzvārds 

SIA „Kurzemes Vārds” Anda Pūce 

Eiropas Parlaments (Brisele) Ģirts Salmgriezis 

A/S „Lauku Avīze”, (laikraksts „Latvijas Avīze”) Ilze Brinkmane 

SIA „2BE” (pirms tam SIA “Mediju nams”) Inga Bandeniece 

Globālās ziņu aģentūra „ThonsonReuters“ Ints Kalniņš 

TV3 Latvija Odita Krenberga 

Sabiedrisko attiecību ārštata konsultante („Laima”, „Gutta” u.c.) Rita Voronkova 

Latvijas Radio Lauris Zvejnieks 

Žurnālists, producents Juris Millers 

 

Studiju programmā „Kultūras vadība” notikusi veiksmīga sadarbība ar  Nīcas Kultūras 

namu, Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēku, Kuldīgas bibliotēku, Ventspils pašvaldības 

Ugāles bibliotēku, Ugāles Tautas namu,  Ventspils pilsētas domes Kultūras centru, Liepājas 

teātri, Liepājas muzeju, Talsu novada muzeju, Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi, 

tradicionālās kultūras biedrību „Ritava”; Liepājas baleta un deju studiju, Liepājas neatkarīgo 

raidītāju radio, Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļu, Liepājas pilsētas domes tautas 

mākslas un kultūras centu, SIA „Ūdensputni”, Liepājas Olimpiskais centru, SIA „AKA 

Druka”, biedrību „Tējas istaba”, Raunas novada domi,  Grobiņas novada skolēnu interešu 

centru, SIA „Radio Liepāja”, SIA „Piraija Event”. Veiksmīga sadarbība notikusi arī ar  

nozares praktiķiem, piemēram, Rucavas tradīciju kluba vadītāju Sandras Aigari,  Latvijas 

Radošo savienības valdes un Latvijas Republikas Komponistu savienības priekšsēdētāju Daci 

Bluķi;Liepājas pilsētas domes tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāju Ainaru 

Roni, VSIA Latvijas Koncerti projektu menedžeri Nora Sudmali. 

 Studiju programmas „Vadības zinības” īstenošanā notikusi veiksmīga sadarbība ar 

SIA „Liepājas papīrs” finanšu direktoru Normundu Jansonu, SIA „Addiction” vadītāju 

Mārtiņu Gineiti, publicisti, žurnālisi, mediju speciālisti un SIA „BalticMedia” līdzīpašnieci 

Sandru Veinbergu.  

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

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

Pārskata periodā studiju virzienā Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība attīstīta sadarbība ar vairākām ārvalstu augstskolām:  

 Rostokas Universitāte (Vācija); 

 Jādes Lietišķo zinātņu Universitāte (Vācija); 

 Centrāl-Maķedonijas Tehniskās izglītības Institūts Sjerrā; 

 Ziemeļdānijas Universitāte – Koledža (UCN)  (Dānija);  

 Karabuk Universitāte(Turcija); 

 Klaipēdas Valsts koledža (Lietuva); 

http://radio-lnr.elektrons-k.lv/
http://radio-lnr.elektrons-k.lv/
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 NHTV Bredas lietišķo zinātņu universitāte (Nīderlande). 

 Tehnoloģiskās izglītības institūts Sjerrā (Grieķija) 

 Offenburgas lietišķo zinātņu universitāte (Vācija). 

 Viļņas Universitāte (Lietuva),  

 Mateja Bela Universitāte (Slovākija),  

 Volda Universitāti -Koledžu (Norvēģija),  

 Johannes Gutenberg University Mainz (Vācija),  

 Šmalkaldenas lietišķo zinātņu Universitāte (Vācija)  

 Epirus Tehnoloģiskās izglītības institūts (Grieķija),  

 Valsts Politisko zinātņu un sabiedriskās administrācijas skola (Rumānija)  

 Heilbronnas Universitāte (Vācija)  

 Viļņas Lietišķo zinātņu Universitāte (Lietuva). 

 

Liepājas Universitātes sadarbības līgumi Erasmus studentu studiju mobilitātē 

2012./2013. studiju gadā apkopoti 5.tabulā. 

LiepU sadarbības ar NHTV Bredas lietišķo zinātņu universitāti (Nīderlande) 

2012./2013. studiju gadā viesojušies divi lektori un seši studiju programmas „Biznesa un 

organizāciju vadība” studenti uzsākuši tur studijas 2.un 3.kursā loģistikas virzienā.  

Studiju virziena Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība īstenošanā 

notikusi sadarbība ar Biznesa augstskolu Turība, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Kultūras 

koledžu,  Alberta koledžu, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA), Latvijas Universitāti.  

 

5.tabula LiepU sadarbības līgumi  

Erasmus studentu mobilitātē 2012./2013.studiju gadā 

 

Augstskolas nosaukums 

Erasmus kods 

Izglītības tematiskās 

grupas 

Studiju 

programma 
 

ISCE

D  
 

RostokasUniversitāte (Vācija) 

D ROSTOCK01 

http://www.auf.uni-rostock.de 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

340 

Jādes Lietišķo zinātņu 

Universitāte(Vācija) 

D EMDEN01 

http://www.jade-hs.de/en/ 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

340 

Matej Bel Universitāte Banskā Bistricā  

(Slovākija) 

SK BANSKA01 

http://www.erasmus.umb.sk/ 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

Komunikāciju 

vadība (Ārējie 

sakari) 

340/3 

Johannes Gutenberga Universitāte 

Maincā(Vācija) 

D MAINZ01 

http://www.uni-mainz.de/eng/index.php 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

Komunikāciju 

vadība 
342 

Ziemeļdānijas Universitātes 

koledža(Dānija) 

DK ALBORG09 

http://www.ucnorth.dk/ 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

340 

http://www.auf.uni-rostock.de/
http://www.jade-hs.de/en/
http://www.erasmus.umb.sk/
http://www.uni-mainz.de/eng/index.php
http://www.ucnorth.dk/
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Heilbronnas Universitāte  (Vācija) 

D HEILBRO 01 

http://www.hs-

heilbronn.de/33474/home1_en 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 
Kultūras vadība 340 

Viļņas Lietišķo zinātņu 

Universitāte (Lietuva) 

LT VILNIUS 10 

http://www.viko.lt/en/ 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 
Kultūras vadība 340 

Viļņas Universitāte (Lietuva) 

LT VILNIUS 01 

http://www.vu.lt/en/ 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

Komunikāciju 

vadība 
340 

Centrāl-Maķedonijas Tehniskās izglītības 

Institūts Sjerrā 
 (Grieķija) 

G SERRES 01 

http://www.teiser.gr/ 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

340 

Volda Universitātes koledža 
(Norvēģija) 

N VOLDA 01 

www.hivolda.no 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

Komunikāciju 

vadība 
340 

Šmalkalden Lietišķo zinātņu Universitāte 
 (Vācija) 

SCHMALK 01 

www.fh-schmalkalden.de 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

Komunikāciju 

vadība 
340 

Offenburgas Lietišķo zinātņu Universitāte 
(Vācija) 

D OFFENBU 01 

http://www.fh-offenburg.de/ 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

 

Komunikāciju 

vadība 
340 

Karabuk Universitāte 
(Turcija) 

TR KARABUK 01 

http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/en/ 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

 

Biznesa 

organizācija un 

vadība 

340 

Epirus Tehnoloģiskās izglītības 

institūts (Grieķija) 

G ARTA 01 

http://erasmus.teiep.gr/index.php?option=co

m_content&view=article&id=95&Itemid=87 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

Komunikāciju 

vadība 
340 

Valsts Politisko zinātņu un sabiedriskās 

administrācijas skola (Rumānija) 

RO BUCURES 

13http://facultateademanagement.ro/ 

Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības 

Komunikāciju 

vadība 
340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hs-heilbronn.de/33474/home1_en
http://www.hs-heilbronn.de/33474/home1_en
http://www.viko.lt/en/
http://www.vu.lt/en/
http://www.teiser.gr/
http://www.hivolda.no/
http://www.fh-schmalkalden.de/
http://www.fh-offenburg.de/
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/en/
http://erasmus.teiep.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=87
http://erasmus.teiep.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=87
http://facultateademanagement.ro/
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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 6.tabulā. 

 

6.tabula Studējošie, kas studējuši ārvalstīs  

studējošo apmaiņas programmu ietvaros 

Erasmus studenti 2012./2013.st.g. 

Nr. 

p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 

kurss Studiju programma Viesaugstskola 

1. Reinis Osis 2. Komunikācijas vadība 

Volda universitāte koledža, 

Norvēģija 

2. Anatolijs Dovgeļs 3. 

Biznesa un organizāciju 

vadība Jādes augstskola, Vācija 

3. Nora Pirtniece 3. 

Biznesa un organizāciju 

vadība 
Jādes augstskola, Vācija 

4. Arvis Eglijs 3. 

Biznesa un organizāciju 

vadība 
Jādes augstskola, Vācija 

5. Signe  Krebse 3. 
Komunikācijas vadība 

Volda universitāte koledža, 

Norvēģija 

6. Vita Muča 3. 
Komunikācijas vadība 

Volda universitāte koledža, 

Norvēģija 

7. Laura Šulce 2. 
Komunikācijas vadība 

Sakarijas Universitāte, 

Turcija 

 

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 7.tabulā 

7.tabula Studējošie, kas veikuši prakses ārvalstīs  

studējošo apmaiņas programmu ietvaros 

Erasmus studenti 2012./2013.st.g. 

Nr. 

p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 

kurss 

Studiju 

programma Valsts Prakses vieta 

1. Pēteris Ginters 2. 

Biznesa un 

organizāciju vadība Norvēģija Numann Holding AS 

2. Liene Segliņa 2. 

 

Komunikācijas vadība Vācija 

Willy Brandt School 

of Public Policy 

3. Inga Dzērve 3. 

 

Komunikācijas vadība UK 

Consult and Design 

International Limited 

4. Sintija Treimane 3. Komunikācijas vadība Slovākija TOL 
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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 8.tabulā. 

8.tabula Ārvalstu studējošo skaits  

studiju virzienā ”Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

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

Nr. 

p.k. 
Vārds Uzvārds Semestris 

Studiju 

programma 

Partnera 

augstskola 
Valsts 

1. Erdem Akdogan 
Rudens/Pavasaris 

Bizness un 

organizāciju vadība 

Sakarijas 

Universitāte Turcija 

2. Gokhan Sivri 
Rudens Komunikācijas 

vadība 

Sakarijas 

Universitāte Turcija 

3. Aslan Doganay 
Rudens/Pavasaris 

Komunikācijas 

vadība 

Sakarijas 

Universitāte Turcija 

4. Seima Guris  
Pavasaris 

Bizness un 

organizāciju vadība 

Sakarijas 

Universitāte Turcija 

5. Tobias Damm 
Pavasaris 

Bizness un 

organizāciju vadība Heilbronn Vācija 

 Anna  Arenz 
Pavasaris 

Komunikācijas 

vadība Mainz Vācija 

6. Robert Pšenica 
Rudens Komunikācijas 

vadība 

Matej Bel 

Universitāte Slovākija 
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II. Secinājumi  

Neskatoties uz to, ka studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība” attīstības plāns 2014. – 2018. gadam ir izstrādes stadijā, izvērtējot studiju virziena 

pašnovērtējuma ziņojumā sniegto informāciju, iespējams izdarīt sekojošu secinājumus: 

1. Visas studiju virzienā iekļautās studiju programmas atbilst profesiju standartam, 

LiepU stratēģijai, īstenojot trijās no četrām studiju programmām specializācijas 

virzienus un Latvijas augstākās izglītības politikas nostādnēm, piedāvājot pietiekami 

daudzpusīgu profesionālo studiju programmu piedāvājumu Kurzemes reģionā.  

  

2. Neskatoties uz to, ka darba devēji/prakses vadītāji studiju virziena studentu teorētisko 

un praktisko sagatavotību kopumā vērtē kā labu un ļoti labu, no darba devēju puses 

sekoja arī ieteikumi studentu pilnīgākai sagatavotībai darba tirgū attiecīgajā jomā. 

 

3. Pārāk mazā absolventu atsaucība LiepU organizētajā absolventu aptaujā kopumā 

nesniedz objektīvu izvērtējumu par studiju virzienā iegūtās izglītības atbilstību darba 

tirgus prasībām.  

 

4. Studiju virziena kā LiepU izglītības produkta pievilcības veicināšanai nepieciešams 

vairāk internacionalizēt virzienā iekļautās studiju programmas, piesaistot ārzemju 

vieslektorus katrā studiju programmā; veicināt aktīvāku mācībspēku mobilitāti studiju 

programmās, kurās tā ir bijusi ļoti pasīva vai nav bijusi vispār. 

 

5. Nepietiekamā finansējuma dēļ var tikt apdraudēta esošo studiju programmu kvalitāte, 

pietiekamā apjomā nenodrošinot studiju procesā nepieciešamos mācību izbraukumus 

un ekskursijas, jaunāko literatūru un mācību materiālus (īpaši studiju programmas 

„Biznesa ” virzienā Loģistikas vadība). 

 

6. Nepietiekamā finansējuma dēļ var tik apdraudēts studiju programmu nodrošinājums ar 

mācībspēkiem, īpaši nozares profesionāļiem/praktiķiem.  

 

 

 

 

 

 




