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I. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

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

Studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”  
kopīgais mērķis ir sniegt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību 
tūrisma jomā, sagatavojot augsti kvalificētus tūrisma nozares un rekreācijas speciālistus, 
īpašu uzmanību pievēršot Kurzemes novada vajadzībām un tā tālākai attīstībai,  

 Studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” 
ietvaros 2013./2014.studiju gadā Vabas un sociālo zinātņu fakultātē (VSZF)  tika īstenota 
viena studiju programma „Tūrisma vadība un rekreācija”. Programmas realizācijas notika 
saistībā ar VSZF 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).  
� Vadības un sociālo zinātņu fakultātes attīstības plānu 2014 -2015 1 

Pamatojoties  uz studiju virziena  attīstības saistošo dokumentu izpildes izvērtējumu, kā 
arī  ņemot vērā ES attīstības politikas dokumentu pamatnostādnes (Eiropas Pamatprasmju 
paraugkritēriju sistēmu; Eiropa 2020) un Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikācijas 
ietvarstruktūru, Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju „Latvija 2030”, Liepājas attīstības 
stratēģijas mērķus un LiepU stratēģiskās attīstības dokumentus, šobrīd studiju virzienam 
„Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”  tiek izstrādāta attīstības 
stratēģija 2014- 2018 gadam. 
 

2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērt ējums no Latvijas 
Republikas interešu viedokļa 

Izmaiņas nav notikušas 

 

 

 

 

                                                 
1 Saskaņā ar LiepU Senāta lēmumu nr.2013/47 03.08.2013. „Par LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātes 
reorganizāciju”. 
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3.  Studiju virziena attīstības plāns 
 

1.tabula Studiju virziena Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” att īstības plāns 2014 – 2019 gadam 

Priorit ārie darbības virzieni 
(mērķu sasniegšanai) 

Veicamie uzdevumi Periods Iesaistītās puses Sagaidāmais rezultāts 

1. Mācībspēku profesionālā 
pilnveide 

Mācībspēku profesionālās 
kvalifikācijas celšana, saistot to ar 
studiju programmas „Tūrisma vadība 
un rekreācija” specifiku un 
specializācijas virzieniem. 

 2018.g. VSZF dekāne, Studiju 
programmu direktore, 
specializācijas virzienu 
vadītāji un  
mācībspēku grupas  

Studentu apmierinātība 
ar studiju programmu. 

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

Ikgadēji VSZF dekāne, Studiju 
programmu direktore, 
specializācijas virzienu 
vadītāji 

Tematiskas (atbilstoši 
mācību procesam 
plānotas) vieslekcijas. 
Praktiķu iesaiste studiju 
darbu tematikas 
noteikšanā, vērtēšanā. 
Noslēgumu darbu 
recenzēšana. 
Praktisku projektu 
īstenošana Radošuma 
nedēļās. 

Piesaistīt ārvalstu lektorus studiju 
programmu īstenošanā, t.sk., attīstīt 
sadarbību ar Laslo Pucko (Ungārija), 
nodrošinot studiju piedāvājumu 
LiepU 

Ikgadēji Studiju prorektors, Ārējo 
sakaru daļa, VSZF 
dekāne, Studiju 
programmu direktori, 
specializācijas virzienu 
vadītāji 

Starptautiski īstenoti 
vieslekcijas katrā 
specializācijas virzienā. 

3. Sadarbība Nostiprināt sadarbības attīstību ar Ikgadēji VSZF dekāne, studiju Palielinājies prakšu vietu 
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tūrisma jomas organizācijām, veidojot 
jaunas studentu prakses vietas katrā 
studiju programmas specializācijas 
virzienā. 

programmas direktore, 
specializācijas virzienu 
vadītāji  

skaits katrā specializācijas 
virzienā. 

Veicināt docētāju un studentu 
mobilitāti vietējā un starptautiskā 
mērogā 

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

Mobilitātes pasākumi. 
Mobilitātes statistisko 
rādītāju pieauguma 
tendence. 

Veicināt starpdisciplināru studiju 
darbu/bakalauru darbu izstrādi 

2018.gads  Starpdisciplāri studiju un 
bakalauru darbi 

 Kopīga studiju moduļa izstrāde un 
ieviešana studiju virziena „Vadība, 
administrēšana , nekustamo īpašumu 
pārvaldība” virziena studiju 
programmā „Kultūras vadība”  

Sākot no 
2015./2016./studij
u gada.  

 Kopīgs studiju modulis 
„Radošās industrijas 
tūrismā” LiepU VSZF 
studiju programmās 
„Tūrisma vadība un 
rekreācija” un „Kultūras 
vadība”.  

4.Infrastrukt ūra un studiju vide 
 
 

Pilnveidot studiju vidi, nodrošinot 
studiju procesu ar jaunāko metodisko, 
mācību un zinātnisko literatūru tūrisma 
vadības, veselības tūrisma un radošo 
industriju jomā. 

Ikgadēji Zinātnes un Studiju 
prorektori, Bibliotēkas 
direktore, VSZF dekāne, 
Studiju programmu 
direktore 

Bibliotēkas fonda 
finansējuma risinājumi. 
Ikgadēja krājumu 
atjaunošana un 
papildināšana īstenotajos 
studiju virzienos. 
Atbilstoša izmantotās 
literatūras bāze studiju un 
noslēgumu darbos 

5. Mūžizglītība Studiju moduļu apguves piedāvājums 
klausītājiem 

2015.gads Studiju programmas 
direktore, specializācijas 
virzienu vadītāji , 
mācībspēki  

Izstrādāts piedāvājums 
LiepU mūžizglītības 
nodaļai 
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4.  Studiju virziena un studiju programmu atbilst ība darba tirgus 
pieprasījumam  

 
Izmaiņas nav notikušas 

 
 

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

Izmaiņas nav notikušas 

 

6.  Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts. 

Izmaiņas nav notikušas 
 
 

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

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

2012./2013.studiju gadā studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas 
organizācija” vajadzībām tika iegādāti deviņi (9) izdevumi par kopējo summu € 138.47. 
 

8.  Sadarbības iespējas Latvij ā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 

Uzsāktas sarunas par sadarbību ar ārzemju augstskolas - Budapest College of 
Communication, Business and Arts, Institute of Tourism and Catering docētāju Laszlo 
Puczko par vieslekcijām saistībā ar Veselības tūrisma menedžmentu un mārketingu.
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9.  Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un 
profesionālo kvalifik āciju vai profesionālo kvalifik āciju 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

Studiju virzienā 2013./2014. studiju gadā tika īstenota profesionālā bakalaura studiju programma „Tūrisma vadība un rekreācija” 
(2.tabula). 

                                                                        2.tabula Studiju programma „Tūrisma vadība un rekreācija” 

Studiju programma 

Nosaukums Kods Apjoms  Īstenošanas ilgums, veids 
un forma 

Īstenošanas 
vieta 

Prasības, 
uzsākot 
studijas 

Piešķiramais grāds/ 
profesionālā kvalifik ācija 

Tūrisma 
vadība un 
rekreācija 

42812 160 4 gadi pilna laika klātienes 
(dienas/ vakara) studijas 
 

Liepāja vidējā 
izglītība 

 Profesionālā bakalaura grāds 
tūrismā ar iespējamo kvalifikāciju 
tūrisma nozares uzņēmuma 
vadītājs (klasifikācijas kods 1431 
05) vai rekreācijas speciālists 
(klasifikācijas kods Nr. 2359 12) 
vai tūrisma un atpūtas 
organizācijas vadītājs 
(klasifikācijas kods 1431 08) 
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10.  Studiju programmu atbilst ība Latvijas Republikas un augstskolas 
stratēģijai 

Izmaiņas nav notikušas 
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11.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifik āciju un pienākumus, tai 
skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īsteno 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

                                                        3.tabula Studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” iesaistītā akadēmiskā personāla 
uzskaitījums2013./2014.studiju gadā 

Studiju programmā „T ūrisma vadība un rekreācija ” iesaistītais akadēmiskais personāls 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts vai 
uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, kvalifik ācija, 

beigšanas gads 
studiju kursi  Studiju 

kursa daļa 

1.  Lilita Ābele 
Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku  

Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides 
pārvaldībā, 2003; 
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds 
ekonomikā, 2001 

Grāmatvedība, 2KRP B 

Uzņēmuma finanšu 
vadība, 2 KRP 

B 

2.  Elita Balčus 
Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.philol. 

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

Svešvaloda (vācu) I, II, 4 
KRP 

B 

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

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

Informācijas tehnoloģijas, 
2 KRP 

A 

4.  Inese Eistere 
Lektore, pieņemta uz 
laiku 

Mg.biol. 
Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 
maģistrs bioloģijā 1993 

Tūrisma organizācijas un 
vadības prakse, 1 KRP 

B 

5.  Linda Gaile 
Asistente, pieņemta 
uz laiku 

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

Spāņu valoda I, 2 KRP C 

 
6. 
 

Meldra Gineite 
 
 

Vadībzinātņu 
institūta zinātniskā 
asistente, ievēlēta. 
Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.sc.tqm. 
 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
studijas doktorantūras studiju programmā 
„Agrārā un reģionālā ekonomika”,  no 
2009. gada;  
Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 
grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā, 

Uzņēmējdarbība, 2 KRP A 

Uzņēmuma pārvaldības 
sistēmas, 2 KRP 

A 
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2008; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
uzņēmuma un iestādes vadītāja 
kvalifikācija, 2005 

Bakalaura darbs, 10 KRP B 

7. Olga Glikasa  
Izglītības zinātņu 
institūta pētniece. 
Docente, ievēlēta 

Dr.paed. 

Daugavpils Universitāte, pedagoģijas 
doktora grāds, 1996; 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 
bioloģijas un ķīmijas skolotājs, 1966 

Tūrisma pamati I, 1 KRP B 

Studiju darbs I, 2 KRP B 

Bakalaura darbs, 10 KRP B 

8. Zaigonis Graumanis Docents, ievēlēts Dr.phil. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, filozofijas 
doktors, 1993; 
Latvijas Valsts universitāte, filozofs, 
pasniedzējs, 1984 

Filozofija, 2 KRP A 

9. Ilze Grospiņa Lektore, ievēlēta Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 
maģistrs vides zinātnē, 1997; 
Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 
ģeogrāfijas pasniedzējs, 1984 

Ievads studijās un 
pētniecībā, 2 KRP 

A 

Latvijas tūrisma 
ģeogrāfija, 2 KRP 

B 

Tūrisma ģeogrāfija, I, II, 4 
KRP 

B 

Tūrisma vadības metodika, 
2 KRP 

B 

Pasaules tūrisma objekti, 2 
KRP 

B 

Modulis “Tūrisma 
organizācija un vadība”: 
Tūrisma vadības metodika, 
2 KRP 

B 

Tūrisma organizācijas un 
vadības prakse, 3 KRP 

B 

Prakse tūrisma nozares 
organizācijā, 4 KRP 

B 

Prakse tūrisma vadībā I, 8 
KRP 

B 

Pirmsdiploma prakse, 8  
KRP 

B 

Studiju darbs I, II, II, 6 
KRP 

B 

Bakalaura darbs, 10 KRP B 
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10. Aija Kairēna 
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 
kvalifik ācija,  2007;                                          
Rīgas Tehniskā universitāte, sociālo 
zinātņu bakalaurs vadībzinātnēs, 2003 

Ekonomikas teorija I, 2 
KRP 

A 

11. Indra Kalniņa 
Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.sc.educ. 

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

Svešvaloda (angļu) I, 4 
KRP 

B 

Svešvaloda (angļu) II, 4 
KRP 

B 

12. Valentīna Kaļiņina 
Asociētā profesore, 
ievēlēta 

Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 
1992; 
Kaļiņingradas Valsts universitāte 
(Krievija), filologs, krievu valodas  un  
literatūras pasniedzējs, 1975 

Svešvaloda (krievu), 4 
KRP 

B 

Krievu valoda I, 2 KRP C 

13. Ludmila Karule 
Izglītības zinātņu 
institūta pētniece. 
Docente, ievēlēta 

Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 
1993; 
Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 
vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs, 1961 

Studiju darbs II, 2 KRP B 

14. Ausma Klestrova 
Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.philol. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
filoloģijas maģistra grāds, 1999; 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotājs, 1974 

Lietvedība, 2 KRP A 

15. Ārija Kolosova Docente, ievēlēta Dr.hist. 

Latvijas Universitāte, vēstures doktors, 
1993; 
Latvijas Valsts universitāte, vēsturnieks, 
vēstures pasniedzējs, 1981 
 

Latvijas vēsture un 
tūrisms, 2 KRP 

A 

16. Monta Krafte 
Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku 

 
Liepājas Universitāte, profesionālais 
bakalaura grāds tūrismā, 2012 

Tūrisma pamati II, 2 KRP B 

17. Vija Kriķe 
Lektore, pieņemta uz 
laiku 

 Mg.soc. 
Latvijas Valsts universitāte, filozofijas 
pasniedzējs, sociologs, 1973, pielīdzināts 
profesionālajam maģistra grādam 

Cilvēkresursu vadība II, 1 
KRP 

A 
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18. Vineta Kulmane 
Lektore, pieņemta uz 
laiku 

Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistra 
grāds, 1996; 
Latvijas Universitāte, bioloģijas bakalaura 
grāds, 1994 

Vietējais tūrisms, 2 KRP B 

Viesnīcu sistēmu vadība, 2 
KRP 

B 

Modulis “Tūrisma 
organizācija un vadība”: 
Dabas tūrisms, 2 KRP 

B 

Rekreācijas pasākumu 
vadības prakse, 6 KRP 

B 

Studiju darbs I, 2 KRP B 
Bakalaura darbs, 10 KRP B 

19. Linda Lauze Asoc.prof., 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 

Valodas un runas kultūra, 
2 KRP 

A 

20. Inese Leitāne Lektore, ievēlēta Mg.oec. 

Baltijas Krievu institūts, profesionālā 
maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā 
un administrēšanā, 2005; 
Latvijas Universitāte, tirdzniecības 
ekonomista kvalifikācija, 1983 

Tūrisma mārketings,  
2 KRP 

A 

Bakalaura darbs, 10 KRP B 

21. Daina Lieģeniece Profesore, ievēlēta Dr.habil. paed. 

Latvijas Valsts Universitāte, habilitētā 
doktora grāds pedagoģijā, 1997; 
Latvijas Valsts Universitāte, doktora grāds 
pedagoģijā, 1992; 
P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 
filologs, angļu valodas skolotāja 
kvalifikācija, 1964 

Cilvēkresursu vadība II, 1 
KRP 

A 

22. 

Diāna Līduma 
 
 
 

Lektore 
 
 
 

Mg.oec. 
 
 
 

 
 
 
 

Prakse tūrisma vadībā II, 
4KRP  

B 

Vadības teorija II, 2KRP 
 

A 

Ekonomikas teorija I, 
2KRP 

A 

Ekonomikas teorija II, A 
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2KRP 
Vadības teorija I, 2KRP A 

Tūrisma vadība, 2KRP A 

Prakse tūrisma vadībā II, 
4KRP 

B 

23. Inese Lūsēna - Ezera 
Vadībzinātņu 
institūta pētniece, 
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. 

Ievads studijās un 
pētniecībā, 2KRP 

A 

24. 

Ilva Magazeina Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku. 
Mg.sc.educ 

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

Fotogrāfiju apstrāde ar 
Adobe Photoshop, 2KRP 

C 

25. Andris Maisiņš 
Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

  

Orientēšanās un tūrisms, 
2KRP 

C 

Vietējais tūrisms, 2KRP  B 

Modulis "Tūrisma 
organizācija un vadība": 
Aktīvā tūrisma pamati, 
6KRP 

B 

Bakalaura darbs, 10KRP B 

Studiju darbs II 2KRP B 

Studiju darbs III, 2KRP B 

Tūrisma organizācijas un 
vadības prakse, 6KRP 

B 

Orientēšanās un tūrisms, 
2KRP 

C 

26. Arturs Medveckis 
Socioloģisko 
pētījumu centra 
vadītājs.     Lektors, 

Mg.paed. 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2004.; 
Latvijas Valsts konservatorija, 

Profesionālā ētika, 1KRP B 

Kultūras tūrisms, 2KRP B 
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ievēlēts.   kultūrizglītības darba organizators, 
metodiķis, 1980. 

Kultūras vēsture, 2KRP A 

Profesionālā ētika, 1KRP B 

27. Anita Mežinska 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. 

Vadības kultūra un 
psiholoģija, 2KRP 

A 

Stratēģiskā vadība I, 
2KRP 

A 

28. Sandra Okuņeva 

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

Valodas un runas kultūra, 
2KRP 

A 

29. Ārijs Orlovskis 

Zinātniskais asistents 
Izglītības zinātņu 
institūtā,  ievēlēts. 
Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku.  

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

Politoloģija I, 2 KRP  A 

30. Inga Pūre 

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. 

Sabiedriskās attiecības, 
2KRP 

C 

31. Liene Romaņuka 

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

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

Lietišķā socioloģija, 2KRP A 
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32. Irina Strazdiņa 

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

Cilvēkresursu vadība I, 
2KRP 

A 

Pārmaiņu vadīšanas 
psiholoģiskie aspekti, 
2KRP 

C 

33. Vineta Tomsone  

Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku. 

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

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

Datu bāzes un 
informācijas sistēmas, 
2KRP 

A 

34. IvetaTumaščika 

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. 

Darījuma tiesiskās 
attiecības tūrismā, 2KRP 

A 

35. 

Helēna Vecenāne  Pedagoģijas un 
sociālā darba 
fakultāte, lektors 

 Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskola, 1984 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija - 
Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais 
grāds pedagoģijā, 2008 
Akadēmiskā doktora augstākās izglītības - 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
2014 
Augstākā izglītība - Liepājas Pedagoģijas 
akadēmija -1991 
Profesionālā augstākā izglītība - Liepājas 
Pedagoģijas akadēmija, 2006 

Fitness, 2KRP C 

36. 

Vecvagare Nataļja  Asistente, pieņemta 

darbā uz laiku 

 

 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija -2002  

 

Tūrisma pamati II, 2KRP B 



 

18 
 

37. Inese Veisbuka    Franču valoda I, 2KRP C 

38. 

Jānis Vīnerts    Liepājas Pedagoģijas akadēmija -2007 
Liepājas Universitāte, 2009 Profesionālais 
maģistra grāds vadības zinībās 
uzņēmējdarbības vadībā  
Kuldīgas Centra vidusskola, 2003 

Kvalifik ācijas eksāmens, 

2KRP 

B 

39. Māra Zeltiņa 

 
 
 
 
Docente, ievēlēta 

 
 
 
 
Dr.biol. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, bioloģijas 
doktors, 1992.; 
Latvijas Valsts universitāte, biologs, 
bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs, 1979. 

Pētījumu metodoloģija, 
2KRP 

A 

Uzņēmumu pārvaldības 
sistēmas, 2KRP 

B 

Modulis "Atpūta un 
rekreācija": Rekreatīvas 
vides ilgtspējīga 
izmantošana, 6KRP 

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

projektos 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 

Pētniecības tematika saistībā ar tūrisma jomu pārskata periodā:  
1. Zeltiņa, M., Grospiņa I. Military heritage as a tourism product in 

Latvia”  VI International Tourism Congress ‘The Image and 
sustainability of Tourism Destinations”, Peniche Portugal. 27.-
29.11.2013. 

2. Leitāne I., Grospiņa I. Sadarbības iniciatīvas tūrisma attīstībā 
Liepājā. LU 72.zinātniskā konference, 31.01.2014. 

 

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

periodā 

 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

Publikāciju saraksts tiks papildināts 2014.gada decembrī. 

 

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

virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 

Izmaiņas nav notikušas 
 

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

programmu īstenošanā. 

Izmaiņas nav notikušas 

 

16.  Inform ācija par ārējiem sakariem 
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16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

2013./2014.studiju gadā veiksmīga sadarbība notikusi ar vairākām pašvaldībām (Talsu 
novads, Vaiņodes novads, Mērsraga novads, Aizputes pilsēta, Liepājas pilsēta, Saldus novads, 
Priekules novads, Durbes novads, u.c.) studentu bakalauru darbu izstrādāšanā par 
pašvaldībām aktuālām tēmām (skatīt 4.tabulu). 
 

4.tabula Studentu pētniecisko darbu tēmas dažādās pašvaldībās 2013./2014.studiju gadā 

Beļavcova Oksana Tūrisma iespējas ģimenēm ar bērniem Talsu novadā 

Beņķe Eva Alsungas novada velotūrisma maršrutu tīkla izstrāde 

Dobele Sintija Kultūrvēsturisko apskates objektu piedāvājums Talsu novadā 

Fomina Jevgenija 
Veselības tūrisms un klientu piesaiste rehabilitācijas centram 
„Tērvete” 

 

Jaunzeme 
Ita 

Dabas takas izveide Vaiņodes novada „Ruņupes ielejas” dabas 
liegumā 

Kraule Līga Jauna piedzīvojumu tūrisma piedāvājuma izstrāde Ventspilī 

Ķeizare Kristīne Vaiņodes novada tūrisma attīstības stratēģijas izveide 

Lasmane Ilva Jauna tūrisma piedāvājuma izstrādāšana Saldus novadā 

Lubāne Elīza 
Tūrisma pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Aizputes 
pilsētā 

Oliņš Edgars Tūrisma attīstības iespējas Priekules novadā 

Ozoliņš Mikus 
Tūrisma attīstības plāna izstrāde Mērsraga novadam no 2015. – 
2020. gadam 

Pukjane Darja Piedzīvojumu un aktīvā tūrisma iespējas Ventspilī 

Stepanoviča Gita Lauku mājas izveides iespējas Durbes novadā 

Strēle Ilze 
Vaiņodes novada tūrisma piedāvājuma mārketinga produkta 
izveide 

Timermane Ieva 
Annas Brigaderes pasaku takas izveide Līgatnes novada 
teritorijā 

Vamze Evita Jaunas viesu mājas „Jaunagatnieki” izveide Papes ciemā 

Špaka Sabīne 
Liepājas reģionālās slimnīcas iesaiste veselības tūrisma attīstībā 
Liepājā 

Skripkara Jeļena Suvenīru piedāvājuma pilnveidošanas iespējas Liepājā 

Kļava Omars Kultūras tūrisma attīstības iespējas Liepājā 

Finks Mārtiņš Jauna aktīvā tūrisma pakalpojuma ieviešana Liepājā 

Eglīte Elīna Veselības tūrisma atpazīstamības veidošana Liepājā 

 

Studentu pētniecisko darbu izstrādē veiksmīga sadarbība notikusi gan ar dažādu pilsētu 
tūrisma informācijas centriem, gan arī viesu mājām/viesnīcām (skatīt 5.tabulu). 
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5.tabula Studentu pētniecisko darbu tēmas sadarbībā ar tūrisma informācijas centriem, viesu 

mājām/viesnīcām 2013./2014.studiju gadā 
 

Ansule Jana Sakrālā tūrisma piedāvājuma izveide Kurzemē 

Balode Sandra Muzeju piedāvājums tūrismā 

Bondare Karina Fontaine Royal SPA kompleksa piedavājumu pilnveidošana 

 
Eidiņa 

 
Renāte 

Rīgas Zooloģiskā dārza bāzes „Cīruļi” attīstības iespējas tūrisma 
pakalpojuma piedāvājumā 

Mendriķe Anita 
Informatīva mārketinga produkta izveide Veselavas muižai un tās 
kompleksam 

Oškalne Dagnija 
Digitālā mārketinga instrumenti viesnīcas „Skanste” atpazīstamības 
veicināšanai 

Priede Annija Gastronomiskā tūrisma attīstības iespējas Kurzemē 

 
Sadarbībā ar darba devējiem/nozares profesionāļiem, studentiem LiepU Zinātnes un radošuma 
nedēļu ietvaros tika organizētas vieslekcijas par Sociālām platformām uzņēmējdarbībā/biznesā 
un Vācijas pilsētu pieredzi tūristu piesaistē.  
 

       16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 
studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 
Sadarbība veiksmīgi tika īstenota, rodot iespēju studentiem veikt studiju prakses 

tūrisma vadībā arī ārvalstu tūrisma un viesmīlības uzņēmumos - Spānijā (1 students).  
Pašnovērtējuma periodā ERASMUS programmas ietvaros veiksmīgi tika noslēgti gan  

jauni bilaterālie sadarbības gan atjaunoti un papildināti esošie sadarbības līgumi ar ārvalstu 
augstskolām (6. tabula).  

6. tabula ERASMUS programmas ietvaros noslēgtie un  
atjaunotie sadarbības līgumi 

 

Nr. 
p.k. 

Augstskolas nosaukums 
Erasmus kods 

Izglītības tematiskās 
grupas 

Studiju programma ISCED 
kods 

1.  Klaip ēdas Valsts koledža 
(Lietuva) 
LT KLAIPED 09 
http://www.kvk.lt   

Pakalpojumi Tūrisma vadība un rekreācija 101 

2.  HfWU Nürtingen-
GeislingenUniversitāte 
(Vācija) 
D NURTING01 

Pakalpojumi Tūrisma vadība un rekreācija 041 
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3.  Sakarijas Universitāte 
(Turcija) 
TR SAKARYA01 
http://www.sakarya.edu.tr 

Pakalpojumi Tūrisma vadība un rekreācija 101 

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

Pakalpojumi Tūrisma vadība un rekreācija 101 

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

2013./2014. studiju gadā studenti nav studējuši ārvalstīs apmaiņas programmas ietvaros. 

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

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

7.tabula Studējošie, kas veikuši praksi ārvalstīs  
apmaiņas programmu ietvaros 

 

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

Studiju 
kurss 

Studiju 
programma Valsts Prakses vieta 

1. Līga Freiberga 3. 
Tūrisma vadība 

un rekreācija 
Spānija Hotel Jaime I 

 

16.5. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 
programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

8.tabula Ārvalstu studējošo skaits 2013./2014.studiju gadā  

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

Vārds Uzvārds Semestris Studiju 
programma 

Partnera 
augstskola 

Valsts 

1. Mehmets Erčorumls Rudens 
Tūrisma 

vadība un 
rekreācija 

Sakarijas 
Universitāte 

Turcija 

2. Ainura 
Burdžu 
Čilingira 

Rudens/Pavasaris Tūrisma 
vadība un 

Sakarijas 
Universitāte 

Turcija 
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rekreācija 

3. Muhameds Kiličš Rudens/Pavasaris 
Tūrisma 

vadība un 
rekreācija 

Sakarijas 
Universitāte 

Turcija 

II. STUDIJU PROGRAMMAS „T ŪRISMA VAD ĪBA UN REKREĀCIJA” 
RAKSTUROJUMS 

 
PAPILDINĀJUMI PAR 2013./2014. STUDIJU GADU 

 

 
1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

 
Liepājas Universitātē (LiepU) izstrādātā Tūrisma vadības studiju programma ir otrā 

līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LR Izglītības klasifikācijas kods 
Nr. 4281200), kas ir akreditēta 2005. gada 21. decembrī uz 6 gadiem (līdz 2011. gada 31. 
decembrim), Akreditācijas komisijas lēmums Nr. 964, 2006. gada 1. februāra akreditācijas 
komisijas protokols Nr. 190. Programma atkārtoti ir pārakreditēta 2011. gada 29. jūnijā līdz 
2017. gada 31.decembrim (akreditācijas lapas Nr. 079-2102).  
Saskaņā ar ES attīstības politikas dokumentu pamatnostādnēm (Eiropas Pamatprasmju 
paraugkritēriju sistēma; Eiropa 2020) un Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikācijas 
ietvarstruktūru, Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijas „Latvija 2030” un Liepājas attīstības 
stratēģijas mērķiem, kā arī  LiepU stratēģiskās attīstības dokumentiem, 2013. gada jūnijā  
studiju programmā tika veiktas būtiskas izmaiņas gan programmas saturā, gan tās nosaukumā 
– no „Tūrisma vadība”  uz „Tūrisma vadība un rekreācija” . Studiju programma akreditēta  
līdz 2019.gada 25.jūnija.  
Pilnveidotajā  studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija”, piedāvā studentiem iespēju  
specializēties vienā no trijiem studiju virzieniem: 

• Tūrisma vadība ar iegūstamo kvalifikāciju tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs 
(klasifikācijas kods 1431 05); 

• Veselības tūrisms ar iegūstamo kvalifikāciju rekreācijas speciālists (klasifikācijas 
kods Nr.  2359 12); 

• Radošās industrijas tūrismā ar iegūstamo kvalifikāciju tūrisma un atpūtas 
organizācijas vadītājs (klasifikācijas kods 1431 08).  

 
Beidzot studijas, tiek piešķirts  profesionālā bakalaura grāds tūrismā. 
 
Studiju programmas mērķi: 

1. Sagatavot augsti kvalificētus tūrisma nozares speciālistus, īpašu uzmanību pievēršot 
Kurzemes novada vajadzībām un tā tālākai attīstībai. 

2. Dot iespēju studentiem apgūt vispusīgu zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas 
nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un tālāku radošu izaugsmi, kā arī sekmēt 
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konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba 
tirgū. 

 
Studiju programmas uzdevumi: 

1. Aktivizēt studentus tūrisma nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, dabaszinātņu, 
informācijas tehnoloģiju, vadībzinību un tūrisma nozares teorētisko pamatu zināšanu 
apguvei, kas nodrošina studentu profesionālo kompetenci.  

2. Veidot studentu prasmes stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt tūrisma 
nozares problēmas. 

3. Izkopt mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaņas – strādāt komandā, 
veikt pētniecisko un patstāvīgo darbu, izstrādāt un īstenot projektus, attīstīt 
komunikatīvās prasmes, spēju kritiski domāt un uzņemties atbildību, kā arī apgūt 
svešvalodas.  

4. Sekmēt studentu motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidei. Veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas 
personības veidošanos. 

5. Attīstīt sadarbību ar tūrisma uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī ar 
nevalstiskajām organizācijām. 

 

 

1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 

 

Studiju rezultāti specializācijas virzienā „T ūrisma vadība”: 

� apgūtas  tūrisma  nozarē nepieciešamās teorētiskās zināšanas un ir izpratne par 
svarīgākām likumsakarībām filozofijā, vēsturē, ģeogrāfij ā, socioloģijā, kultūras 
vēsturē, starpkultūru komunikācijā  un politoloģijā; 

� izprot likumsakarības un prot pielietot zināšanas  ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības 
zinībās un tirgzinībās; pārzina uzņēmējdarbības procesu un to ietekmējošos faktorus; 
prot analizēt un izvērtēt uzņēmuma finansiālo darbību; 

� spēj pieņemt lēmumus, stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt uzņēmuma 
problēmas un uzņemties atbildību par rezultātiem;  

� izprot dažādu  tūrisma plānošanas procesus, spēj izstrādāt tūrisma nozares un 
uzņēmumu attīstības plānus; 

� pārzina tūrisma informācijas centru, aģentūru un operatoru darbības funkcijas un 
principus, kā arī  spēj metodiski pareizi vadīt ekskursijas, informēt par 
nepieciešamajiem drošības pasākumiem; 

� prot  pielietot nepieciešamas vadības informācijas sistēmas un tehnoloģijas; 
� ir attīstītas komunikācijas prasmes, spēj komunicēt ar ārvalstu klientiem un partneriem 

angļu un vācu valodās; 
� pārzina viesnīcu sistēmas un to vadības principus, prot izmantot rezervācijas sistēmas; 
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� prot izmantot  tirgus izpētes metodes, analizēt iegūtos rezultātus un izstrādāt tūrisma 
produktu un pakalpojumu virzību tirgū; 

� prot pielietot  pētnieciskās darbības metodes un veikt zinātniski pētniecisko darbību un 
īstenot projektus. 

 

Studiju rezultāti specializācijas virzienā „Veselības tūrisms”: 

� apgūtas veselības tūrisma  nozarē nepieciešamās teorētiskās zināšanas un ir izpratne 
par svarīgākām likumsakarībām filozofijā, vēsturē, ģeogrāfij ā, socioloģijā, kultūras 
vēsturē, starpkultūru komunikācijā  un politoloģijā; 

� izprot likumsakarības un prot pielietot zināšanas  ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības 
zinībās un tirgzinībās; pārzina uzņēmējdarbības procesu un to ietekmējošos faktorus; 
prot analizēt un izvērtēt uzņēmuma finansiālo darbību; spēj zinātniski pamatot 
rekreācijas nozīmi, rekreācijas līdzekļu pielietošanu cilvēka veselības saglabāšanā un 
nostiprināšanā; 

� spēj izmantot piemērotus rekreācijas veidus, līdzekļus un darbības, fiziskās aktivitātes 
dažādu mērķa un vecuma grupu klientu fiziskai pilnveidošanai un fiziskās un garīgās 
veselības veicināšanai; spēj orientēties rekreācijas resursos un izmantot tos; spēj 
ieteikt un sniegt praktisku palīdzību rekreācijas līdzekļu, inventāra un nepieciešamā 
ekipējuma izvēlē;  

� spēj pieņemt lēmumus, stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt profesionālas 
problēmas un uzņemties atbildību par rezultātiem;  

� spēj uzturēt saikni un sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām rekreācijas 
pasākumu organizēšanā, piesaistīt klientus; spēj nodrošināt kompleksu rekreācijas 
darbību apkalpošanu; 

� ir attīstītas komunikācijas prasmes, spēj motivēt cilvēkus iesaistīties rekreācijas 
pasākumos; spēj komunicēt ar ārvalstu klientiem un partneriem angļu un vācu 
valodās; 

� spēj aprobēt inovatīvas tehnoloģijas rekreatīvo līdzekļu pielietošanā. 
 

Studiju rezultāti specializācijas virzienā „Radošās industrijas tūrismā”: 

� apgūtas tūrisma nozarē nepieciešamās teorētiskās zināšanas un ir izpratne par 
svarīgākām likumsakarībām filozofijā, vēsturē, ģeogrāfij ā, socioloģijā, kultūras 
vēsturē, starpkultūru komunikācijā un politoloģijā; 

� izprot radošuma ekonomikas, sabiedrības attīstības un tūrisma attīstības principus; spēj 
adaptēties mainīgā biznesa un tūrisma vidē, radot jaunus un radošus pakalpojumus 
tūrisma nozarē; 

� spēj risināt publiskā un privātā sektora tūrisma izaicinājumus, nodrošinot radošu 
tūrisma pakalpojumu izstrādi; 

� izprot likumsakarības un prot pielietot zināšanas ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības 
zinībās un tirgzinībās; pārzina uzņēmējdarbības procesu un to ietekmējošos faktorus; 
prot analizēt un izvērtēt uzņēmuma finansiālo darbību; 

� spēj pieņemt lēmumus, stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt profesionālas 
problēmas un uzņemties atbildību par rezultātiem;  
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� spēj ieviest progresīvus risinājumus un metodes organizāciju vadīšanā; 
� ir attīstītas komunikācijas prasmes, izprot kultūras atšķirības un spēj strādāt 

starptautiskā vidē; 
� prot lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas 

tehnoloģijas. 
 
 
Zināšanu, prasmju un kompetenču kopums, ko nodrošina studiju programmas apguve, 
apkopots 9.tabulā. 
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9.tabula Zināšanas, prasmes un kompetences, ko nodrošina  
studiju programmas apguve 

 
Kopējie studiju rezult āti Specializācijas 

virziens “Tūrisma 
vadība” 

Specializācijas 
virziens 
“Veselības  
tūrisms” 

Specializācijas virziens  
“Radošās industrijas 
tūrismā” 

1.Prasmes stratēģiski un 
analītiski formulēt un 
radoši risināt tūrisma 
nozares problēmas, strādāt 
komandā, veikt pētniecisko 
darbu, īstenot projektus, 
attīstīt sadarbību ar tūrisma 
uzņēmumiem, valsts un 
pašvaldības iestādēm, 
nevalstiskajām 
organizācijām.  
2.Izstrādāti un aizstāvēti 
trīs studiju darbi, apgūtas 
un nostiprinātas praktiskās 
iemaņas prakses laikā, 
nokārtots valsts 
pārbaudījums, kas ietver 
izstrādātu un aizstāvētu 
bakalaura darbu un 
nokārtotu kvalifikācijas 
eksāmenu  

1.Apgūtas zināšanas 
par dabai draudzīga 
tūrisma pamatiem, 
viesmīlības tūrisma 
servisu, viesnīcu un 
lauku tūrisma 
uzņēmumu un darba 
ar dažādu kultūru un 
etnosu  klientiem  
specifiku un vadību. 
2.Spēja metodiski 
pareizi vadīt 
ekskursijas, informēt 
par nepieciešamajiem 
drošības 
pasākumiem. 
3.Praktiskās iemaņas 
plānot, organizēt un 
vadīt dažādas tūristu 
mērķgrupas 

1.Prasmes 
zinātniski pamatot 
rekreācijas 
līdzekļu 
izmantošanu 
cilvēka fizisko, 
garīgo spēku 
atjaunošanai. 
2.Prasmes 
izskaidrot ikdienas 
paradumu ietekmi 
uz veselību, 
izvēlēties 
piemērotus 
rekreācijas veidus 
un līdzekļus 
fiziskām 
aktivitātēm brīvā 
dabā.  
3.Sniegt praktisku 
palīdzību 
ekipējuma izvēlē 
dažādām klientu 
grupām, praktiskas 
iemaņas 
rekreācijas 
pasākumu 
koordinēšanā ar 
veselības un SPA 
pakalpojumu 
sniedzējiem . 

1.Teorētiskas zināšanas 
kultūras, sabiedrības un 
ekonomikas globālajos 
procesos, kā arī zināšanas par 
šo procesu ietekmi uz tūrisma 
industrijas attīstību. 
2.Teorētiskas un praktiskas 
zināšanas radošo industriju 
tūrismā.  
3.Spēja izmantot teorētiskās 
un praktiskās zināšanas 
radošo industrijas tūristu un 
apmeklētāju piesaistei. 
4.Praktiskās iemaņas 
inovatīvu projektu attīstīšanā 
un  jaunu brīvā laika 
pavadīšanas produktu 
veidošanas operatīvās 
vadības nodrošināšanā.  
5.Prasmes attīstīt un radīt 
jaunus, kreatīvus tūrisma 
produktus tūristu plūsmas 
palielināšanai 
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1.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu, studiju moduļu saraksts un to 
apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, 

ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, 
īstenošanas plānojumu) 

 
Studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” plānu skatīt 10.tabulā.  
 

10.tabula studiju programmas plāns 
 

1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

1.semestris 2.semestris 3.semestris 4.semestris 5.semestris 6.semestris 7.semestris 8.semestris 

A daļa: vispārizglītojošie  studiju kursi  25 KRP                                                              

B daļa (kopējā): nozares teorētiskie pamatkursi un  profesionālās specializācijas  kursi  73 KRP (t.sk. trīs 

studiju darbi) 

 BI 6 KRP   Tūrisma 
organizācija un vadība 
(Aktīvā tūrisma pamati; 
Dabas tūrisms; Tūrisma 
vadības metodika) 
BII  6 KRP  Rekreācija 
un tūrisms (Rekreācijas 
pamati; Rekreatīvās 
vides ilgtspējīga 
izmantošana; 
Rekreācijas līdzekļu 
izmantošana)     
BIII 6 KRP Radošums 
un radošās industrijas  
(Radošie tīkli; Radošās 
industrijas un tūrisms; 
Radošums un radošuma 
ekonomika)       

BI 6 KRP  Viesmīlības 
tūrisma uzņēmumu 
vadība          
 (Lauku tūrisma 
uzņēmumu vadība; 
Viesmīlības serviss; 
Viesnīcu sistēmu 
vadība)  
B II  6 KRP Veselības 
un SPA tūrisms 
(Veselības tūrisma 
serviss; Kurortoloģija 
un SPA; Sabiedrības 
veselības veicināšana) 
B III 6 KRP Radošā 
tūrisma attīstība 
(Radošo industriju un 
tūrisma produkta 
attīstība; Producēšana 
un svētku vadīšana; 
Produkta prezentēšana 
un pārdošana) 

BI 6 KRP 
Starptautiskais tūrisms 
un globalizācija 
(Starptautiskā tūrisma 
ekonomika un 
globalizācija; 
Starpkultūru 
komunikācija; 
Inovācijas starptautiskā 
tūrismā 
BII 6 KRP Veselības 
tūrisma pārvaldība 
(Veselības aizsardzības 
sistēma; Veselības 
tūrisma menedžments; 
Starptautiskais  
veselības tūrisms) 
B III 6 KRP Kultūras 
un sociālie procesi 
(Starptautiskie sakari; 
Kultūras studijas; 
Sabiedrības attīstības 
procesi) 

                                     C daļa: br īvās izvēles studiju kursi      ( 6 KRP) 
Tūrisma nozares 

organizācijas prakse   

4 KRP 

BI  6 KRP Tūrisma 
organizācijas un 
vadības prakse  
BII  6 KRP Rekreācijas 
pasākumu vadības 
prakse 
B III 6 KRP Radošās 

BI  8 KRP Vadības 
prakse tūrisma 
uzņēmumos 
BII  8 KRP Vadības 
prakse SPA un veselības 
tūrisma organizācijās 
B III 8 KRP Vadības 

Pirmsdiploma prakse 8 
KRP 
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industrijas tūrismā 
prakse 

prakse radošajā tūrismā 

   Kvalifikācijas eksāmens 
2 KRP 
Bakalaura darba izstrāde 
 un aizstāvēšana 10 
KRP 

 
 
 
Studiju programmā iekļauto studiju kursu sadalījums, apjoms KRP un iesaistīto mācībspēku 
saraksts atspoguļots programmas tipveida plānā (skatīt 1. - 3.attēlu). 



 

30 
 

1.attēls Studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” tipveida plāns 

 
 

1.lapa Apstiprinu:

P Apstiprinu:
N
P/N

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E

Obligātās izvē les kursi A daļa 56 92

Vispārizglītojošie kursi 20 20 P/N

Ievads studijās un pētniecībā 2 2 I/ - 2 2 I/ -

I.Grospiņa,Mg.paed.(1KRP), I.Lūsēna-
Ezera,Dr.sc.adminstr.(1KRP)

Filozofija 2 2 E/ - 2 2 E/ - Z.Graumanis,Dr.phil.

Kultūras vēsture 2 2 I/ - 2 2 I/ - A.Medveckis,Mg.sc.educ.

Lietišķā socioloģija 2 2 I/ - 2 2 I/ - L.Romaņuka,Mg.oec.

Vadības teorija I, II 4 2  -/I 2  -/E 4 2  -/I 2  -/E D.Līduma,Mg.oec.

Valodas un runas kultūra 2 2 I/ - 2 2 I/ - S.Okuņeva,Mg.philol.(1KRP)

Stratēģiskā vadība 4 4 E/ - 4 4 E/ - 

A.Mežinska,MBA (2KRP); 
L.Ābele,Mg.sc.env. (2KRP)

Projektu izstrāde un vadība 2 2 E/ - 2 2 E/ - A.Egliņš-Eglīt is,Mg.oec.

Nozares teorētiskie pamatkursi 36 36

Ekonomikas teorija I, II 4 2 2 I/E 4 2  -/I 2 E/ - D.Līduma,Mg.oec.

Tūrisma mārketings 3 3 E/ - 3 3 E/ - I.Leitāne,Mg.oec.

Modulis "Tūrisma uzņēmējdarbības procesi" 9 9 E/ - 9 9 E/ - 

Uzņēmējdarbība 2 2 M.Gineite,Mg.sc.tqm.

Uzņēmumu pārvaldības sistēmas 2 2

M.Gineite,Mg.sc.tqm.(1KRP); 
M.Zelt iņa,Dr.biol.(1KRP)

Cilvēkresursu vadība tūrisma organizācijās 5 5

A.Mežinska,MBA(3KRP); 
I.Strazdiņa,Dr.psych.(2KRP)

Finanšu pārvaldība I,II 4 2 2 I/E 4 2 2 I/E L.Ābele,Mg.sc.env.

Tūrisma vadība 2 2  -/E 2 2 E/ - D.Līduma,Mg.oec.

Pētījumu metodoloģija 2 2 I/ - 2 2 I/ - M.Zelt iņa,Dr.biol.

Darījumu tiesiskās attiecības tūrismā 2 2 E/ - 2 2 E/ - I.Tumaščika,Mg.iur.

Latvijas vēsture un tūrisms 2 2 E/ - 2 2  -/E Ā.Kolosova,Dr.hist.

ES politika un starptautiskie procesi 2 2 I/ - 2 2 I/ - Ā.Orlovskis,Mg.sc.educ. 

Inform ācijas tehnoloģijas kursi 6 6

Informācijas  tehnoloģijas 2 2 I/ - 2 2 I/ -

D.Barute,Mg.sc.educ.; 
I.Briška,Mg.sc.educ.

Datu bāzes un informācijas sistēmas 2 2 E/ - 2 2 E/ - 

V.Tomsone,Mg.sc.educ.(1KRP); 
I.Znotiņa,Mg.sc.educ.(1KRP)

Kvantitatīvās metodes vadībā 2 2 E/ - 2 2  -/E

D.Barute,Mg.sc.educ.; 
I.Briška,Mg.sc.educ.

KOPĀ 56 10 4 0 10 2 0 16 2 0 10 2 0 0 0 56 8 4 0 10 2 0 14 0 0 12 4 0 2 0 0 0

I.Strazdiņa, Dr.psych.
programmas direktors

I.Grospiņa,Mg.paed.

dekāns / prodekāns / zinātniskā 
institūta direktors

paraksts

mēn.paraksts gads

2013. gads18 februāris

18
gadsmēn.datums

februāris 2013. gads
datums

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)

Pilna laika kl ātienes studijas

KRP

Studiju kursa nosaukums 1. 2. 3. 5.4. 3.5. 4.1.

  Tipveida plāns: Studiju programma TŪRISMA VAD ĪBA UN REKREĀCIJA

Nepilna laika neklātienes studijas
Mācībspēka 

vārds, uzvārds; zinātniskais/
akadēmiskais grāds2.
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ju
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a 

P
/N

KRP
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2.attēls Studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” tipveida plāns (turpinājums) 
 

 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E

Ierobežotās izvēles kursi
 B daļa 60 60 P/N

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 60

Tūrisma ģeogrāfija I, II 4 2 2 I/E 4 2 2 I/E I.Grospiņa,Mg.paed.

Latvijas tūrisma ģeogrāfija 2 2 E/ - 2 2 E/ - I.Grospiņa,Mg.paed.

Tūrisma pamati I, II 3 1 2 I/E 3 1 2 I/E

O.Glikasa, Dr.paed.(1KRP); 
N.Vecvagare(2KRP)

Kultūras tūrisms 2 2 E/ - 2 2 E/ - A.Medveckis Mg.sc.educ.

Pasaules tūrisma objekti 2 2  -/I 2 2 I/ - I.Grospiņa,Mg.paed.

Profesionālā ētika 1 1 I/ - 1 1 I/ -  V.Kriķe

Dokumentu pārvaldības pamati 2 2 I/ - 2 2 I/ - A.Klestrova,Mg.philol.

Svešvaloda (angļu) I,II 8 4 4 I/E 8 4 4 I/E I.Kalniņa,Mg.paed.

Svešvaloda (vācu) I,II,III 8 2 2 I/I 4 E/ - 8 2 2 I/I 4 E/ - E.Balčus,Mg.philol.  

Svešvaloda  (krievu) 4 4  -/I 4 4 I/ - V.Kaļiņina,Dr.paed.

Studiju darbs I,II,III 6 2  -/I 2  -/E 2  -/E 6 2  -/I 2  -/E 2  -/E I.Grospiņa,Mg.paed.

BI - Tūrisma vadība

 Modulis "Tūrisma organizācija un vadība" 6 6  -/E 6 6  -/E

Aktīvā tūrisma pamati A.Maisiņš (2KRP)

Dabas tūrisms V.Kulmane,Mg.paed.(2KRP)

Tūrisma vadības metodika I.Grospiņa,Mg.paed.(2KRP)

 Modulis "Viesmīlības tūrisma uzņēmumu vadība" 6 6  -/E 6 6  -/E

Lauku tūrisma uzņēmumu vadība A.Maisiņš (2KRP)

Viesmīlības serviss
A.Jankina,Mg.paed.(1KRP); 
V.Kulmane,Mg.paed.(1KRP)

Viesnīcu sistēmu vadība V.Kulmane,Mg.paed.(2KRP)

 Modulis "Starptautiskais tūrisms un globalizācija" 6 6 E/ - 6 6  -/E

Starptautiskā tūrisma ekonomika un globalizācija

M.Gineitis,Mg.oec.(0.5KRP); 
K.Ruicēns(1,5KRP)

Starpkutūru komunikācija D.Lieģeniece, Dr.habil.paed.(2KRP)

Inovācijas starptautiskā tūrismā

D.Līduma,Mg.oec.(1KRP); 
J.Vīnerts,Mg.oec.(1KRP)

BII - Veselības tūrisms

Modulis "Rrekreācija un tūrisms" 6 6  -/E 6 6  -/E

Rekreācijas pamati

A.Muižnieks,MBA (1KRP); 
I.Kravalis,Dr.paed. (1KRP)

Rekreatīvas vides ilgtspējīga izmantošana M.Zelt iņa,Dr.biol.

Rekreācijas līdzekļu izmantošana 

I.Kravalis,Dr.paed.(1KRP); 
A.Maisiņš(1KRP)

KOPĀ 60 10 12 0 8 12 0 2 10 0 6 0 0 0 0 0 60 10 12 0 6 8 0 4 10 0 4 6 0 0 0 0 0

5.1.

S
tu

d
iju

 f
o

rm
a 

P
/N

3. 4. 4.5.1.

Nepilna laika neklātienes studijas

Tipveida plāns: Studiju programma TŪRISMA VAD ĪBA UN REKREĀCIJA

Studiju kursa nosaukums 2. 3.

KRPKRP

Pilna laika kl ātienes studijas

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)

2.

Mācībspēka
 vārds, uzvārds;

zinātniskais/
akadēmiskais grāds
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3.attēls Studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” tipveida plāns (turpinājums) 
 

3.lapa

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E

B daļa P/N

Modulis "Veselības un SPA tūrisms" 6 6  -/E 6 6  -/E

Veselības tūrisma serviss A.Muižnieks,MBA (2KRP)

Kurortoloģija  un SPA A.Muižnieks,MBA (2KRP)

Sabiedrības veselības veicināšana
O.Glikasa,Dr.paed.(1|KRP); 
D.Oļukalne,Mg.sc.soc.(1KRP)

Modulis "Veselības tūrisma pārvaldība" 6 6 E/ - 6 6 E/ - 

Veselības aizsardzības sistēma L.Priedena

Veselības tūrisma menedžments I.Leitāne,Mg.oec.
Starptautiskais veselības tūrisms I.Grospiņa,Mg.paed.(2KRP)

BIII - Radošās industrijas tūrismā

Modulis "Radošums un radošās industrijas" 6 6  -/E 6 6  -/E

Radošie tīkli R.Šmite,Dr.sc.soc. (2KRP)

Radošās industrijas un tūrisms I.Hmieļevska,Mg.sc. (2KRP)

Radošums un radošuma ekonomika A.Egliņš-Eglīt is,Mg.oec. (2KRP)

Modulis "Radošā tūrisma attīstība" 6 6  -/E 6 6  -/E

Radošo industriju  tūrisma produkta attīstība A.Egliņš-Eglīt is, Mg.oec. (2KRP)

Producēšana un svētku vadīšana U.Drišļuks, Mg.oec. (2KRP)

Produkta prezentēšana un pārdošana M.Gineit is, MBA (2 KRP)

Modulis "Kultūras un sociālie procesi" 6 6 E/ - 6 6  -/E

Starptautiskie sakari N.Vecvagare (2KRP)

Kultūras studijas I.Genese-Plaude, Mg.phil. (2 KRP)

Sabiedrības attīstības procesi I.Lūsēna-Ezera,Dr.sc.adminstr.(2KRP)

Prakse 26 26

Tūrisma nozares organizācijas prakse 4 4  -/E 4 4  -/E I.Grospiņa, Mg.paed.

BI -Tūrisma organizācijas un vadības prakse  6 6  -/E 6 6  -/E

I.Grospiņa,Mg.paed.(4KRP) A.Maisiņš 
(2KRP)

BII - Rekreācijas pasākumu vadības prakse 6 6  -/E 6 6  -/E V.Kulmane Mg.Paed.

BIII - Radošās industrijas tūrismā prakse 6 6  -/E 6 6  -/E A.Egliņš-Eglīt is,Mg.oec.

BI – Vadības prakse tūrisma uzņēmumos 8 8  -/E 8 8  -/E D.Līduma,Mg.oec.

BII – Vadības prakse SPA un veselības tūrsima 
organizācijās 8 8  -/E 8 8  -/E D.Līduma,Mg.oec.

BIII – Vadības prakse radošajā tūrismā 8 8  -/E 8 8  -/E A.Egliņš-Eglīt is,Mg.oec.

Pirmsdiploma prakse 8 8  -/E 8 8  -/E I.Grospiņa, Mg.paed.

Gala/valsts pārbaudījumi 12 12

Kvalifik ācijas eksāmens 2 2  -/E 2 2 E/ - I.Grospiņa, Mg.paed. u.c.

Bakalaura darbs 10 10  -/E 10 10 E/ - I.Grospiņa, Mg.paed. u.c.

Br īvās izvēles kursi C daļa 6 6

Orientēšanās un tūrisms 2 2 I/ - 2 2 I/ - A.Maisiņš (2KRP)

Sabiedriskās attiecības 2 2 I/ - 2 2 I/ - I.Pūre,Mg.oec, Mg.philol.

Pārmaiņu vadīšanas psiholoģiskie aspekti 2 2 I/ - 2 2 I/ - I.Strazdiņa,Dr.psych.

KOPĀ 44 0 4 0 2 6 0 2 8 0 2 20 0 0 0 0 44 0 4 0 2 6 0 0 8 0 2 8 0 14 0 0 0

KOPĀ 160 20 20 0 20 20 0 20 20 0 18 22 0 0 0 0 160 18 20 0 18 16 0 18 18 0 18 18 0 160 0 0

Mācībspēka
 vārds, uzvārds;

zinātniskais/
akadēmiskais grāds2. 3.1.Studiju kursa nosaukums

KRP

 Tipveida plāns: Studiju programma TŪRISMA VAD ĪBA UN REKREĀCIJA

1. 4.

Nepilna laika neklātienes studijas
4. 5.

KRP

Pilna laika kl ātienes studijas
2. 3.
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5.

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)
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1.4. Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto 
struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju programmas 
īstenošanā nepieciešama mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā 

uzdevumus. 

 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 

Studiju programmas īstenošanā tika iesaistīts laborants, kura galvenais uzdevums ir saistīts ar 
mācību izbraukumu/ekskursiju organizēšanu, plānošanu un koordinēšanu, studiju programmā 
paredzēto mācību inventāru pārraudzīšana. 
 

1.5. Prasības, uzsākot studiju programmu. 

 

Izmaiņas nav notikušas 
 

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

 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 
 
2013./14. studiju gadā studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija ” tika īstenots  tikai 
specializācijas virziens „Tūrisma vadība”.  

Nozīmīgu vietu studiju praktiskajā īstenošanā ieņem studējošo prakse (26 KRP), 
tāpēc tās saturs un organizācija tiek sistemātiski analizēta un pilnveidota. Studiju prakses 
saturiski ir iedalītas trijos blokos: 

1. Tūrisma nozares organizācijas prakse 4 KRP – prakses ietvaros studenti 
strādāja tūrisma informācijas centros vai  kādā ar tūrisma biznesu saistītā 
uzņēmumā, piemēram, Nīca tūrisma informācijas centrā, Liepājas reģionālajā 
tūrisma informācijas birojā,  Grobiņas aktīvā tūrisma centrā „ Kuršu vikingu 
apmetne” un citas.  

2. Tūrisma organizācijas un vadības prakse  6 KRP - prakses ietvaros studenti 
vadīja mācību prakses un ekskursijas Liepājas pilsētas, Kurzemes un Latvijas 
dabas un kultūrvēsturiskajos tūrisma objektos.  
Šīs prakses ietvaros nometnes veidā tika organizēts mācību prakses brauciens uz 
Poliju, savukārt aktīvā tūrisma prakse tika veikta Kalētu pagastā, kuras laikā 
studenti apguva ekotūrisma, nometņu organizācijas un aktīvā tūrisma praktiskās 
iemaņas. 

3. Vadības prakse tūrisma uzņēmumos 8 KRP – studenti praktiskās iemaņas 
apguva kādā ar tūrisma uzņēmējdarbību saistītā uzņēmumā. Prakses tika 
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organizētas atbilstoši LiepU prakses nolikumam un studiju programmas 
„Tūrisma vadība un rekreācija ” prasībām. 2013/14.st. gadā studentiem tika 
organizētas mācību ekskursijas uz Rucavu, Papi, Pāvilostu, Kazdangu, 
Valtaiķiem, Talsiem, Aizputi, Alsungu, Sabili, Poliju. Studenti apmeklēja arī 
starptautisko Tūrisma izstādi BALTTOUR 2014.  Apmeklēti lauku tūrisma 
uzņēmumi Nīcas un Rucavas novados. Sadarbībā ar Liepājas RTIB studenti vada 
ekskursijas” Tiksimies Rožu laukumā”.  

 
 
 

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

Izmaiņas nav notikušas 

1.8. Studiju programmas izmaksas 

 

PAPILDINĀJUMI PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 

Studiju programmas izmaksas pilna laika studijām: 
 Studiju programmas izmaksas 2013./2014. studiju gadam aprēķinātas, ņemot vērā 
2012./2013. studiju gada izmaksas 1. kursam visam studiju periodam – 4 gadiem, pie 
nosacījuma, ka minimālais studējošo skaits ir 16, no kuriem 14 ir par valsts budžeta 
līdzekļiem studējošie un 2 par maksu studējošais. 
 Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam ir 
EUR 79796,07 (LVL 56 081), t. sk.: finansējums no valsts budžeta līdzekļiem: EUR 69779,06 
(LVL 49 041), ieņēmumi no studiju maksām: EUR 10017,02 (LVL 7 040). 
 Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2013./2014.studiju gada 1.kursam visam studiju 
periodam, t. i., 4 gadiem pilnā laikā un 4,5 gadiem nepilnā laikā.   
 Plānotais studējošo skaits pilnā laikā 2013./2014.studiju gadā: 11 par valsts budžeta 
līdzekļiem studējošie un 11 par maksu studējošie. 
   
 Studiju programmas plānotie kopējie ieņēmumi 2013. – 2017. gadam pilnā laika 
studijās ir EUR 110764,88 (LVL 77 846) (t. sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 
kultūras, sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem). 
Pilna laika plānoto ieņēmumu aprēķinos izmantotas 2013. gadā noteiktās bāzes izmaksas 
(EUR 1333,36 (LVL 937,09) uz vienu valsts finansēto studiju vietu), Izglītības un zinātnes 
ministrijas noteiktais koeficents izglītības tematiskā jomā „Personīgie pakalpojumi”: 
0,92812489, kā arī izmaksu koeficentu bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. 2013. 
gadā Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktās vienas studiju vietas izmaksas tematiskā jomā 
„Personīgie pakalpojumi” ir EUR 1237,53 (LVL 869,74).  



 

35 
 

Studiju maksa studiju programmai „Tūrisma vadība un rekreācija” 2013./2014. studiju gada 1. 
kursam tika plānota EUR 1266,36 (LVL 890) pilnā laikā  
2013./2014.studiju gada izmaksas 1.kursam skatīt 11.tabulā. 
 
 

 
 

11.tabula Studiju programmas  „Tūrisma vadība un rekreācija”  
izmaksas 2013./2014.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam)  

pilna laika studijās 
 

Rādītāja nosaukums 
Summa, EUR 
Pilnā laikā 

Atl īdzība mācībspēkiem, t.sk.: 48 501,43 
profesoriem 675,86 
asoc. profesoriem 2401,80 
docentiem 7028,98 
lektoriem 36 492,39 
asistentiem 1902,37 
Pārējās izmaksas (t.sk. atlīdzība LiepU 
zinātnisko institūciju personālam un pārējam 
personālam, komunālo pakalpojumu izmaksas 
un citas ar ēku, telpu uzturēšanu saistītās 
izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas u.c. 
izmaksas) 62 263,44 
Kopā izmaksas 110 764,87 

 
 
 

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

un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 
PAPILDINĀJUMI PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 
Specializācijas virziena „ Tūrisma vadība” satura atbilstība „Uzņēmuma un iestāžu vadītājs” 
profesijas standartam apkopota 12.tabulā. 
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12.tabula „Tūrisma vadība” atbilstība   
“Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” profesijas standartam 

Profesijas standartā formul ētās 
zināšanas un to izmantojuma 
līmenis 
(priekšstats/izpratne/lietošana) 

Atbilstošie studiju kursi 

Personāla vadīšana un vadības 
psiholoģija, darba tiesiskās attiecības 
(lietošana) 
 

Cilvēkresursu vadība  
Vadības kultūra un psiholoģija 
Darījuma tiesiskās attiecības tūrismā 

Komunikāciju prasme (lietošana) Cilvēkresursu vadība  
Sabiedriskās attiecības 
Pārmaiņu vadīšanas psiholoģiskie aspekti 

Valsts valoda (lietošana) Valodas un runas kultūra 
Svešvaloda (lietošana) Angļu valoda un vācu valoda 
Stratēģiskā vadīšana (lietošana) Uzņēmējdarbība 

Stratēģiskā vadība I;II 
Mārketinga vadīšana (lietošana) Tūrisma mārketings 
Komercdarbības likumdošana 
(lietošana) 

Uzņēmējdarbība 
Darījuma tiesiskās attiecības tūrismā 

Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, 
loģistika, vadības informācijas sistēmas, 
kvalitātes sistēmu vadība, darba 
aizsardzība (lietošana) 

Uzņēmējdarbība 
Uzņēmuma pārvaldības sistēmas 
Datu bāzes un uzņēmumu informācijas sistēmas 

Ekonomikas teorija (izpratne) Ekonomikas teorija 
Ekonomiski matemātiskās metodes 
(izpratne) 

Kvantitatīvās metodes vadībā 

Starptautiskā komercdarbības vide  
(izpratne) 

Starptautiskā tūrisma ekonomika 

 
 
Specializācijas virziena „ Veselības tūrisms” satura atbilstība „Uzņēmuma un iestāžu 
vadītājs” profesijas standartam apkopota 13.tabulā. 
 

13.tabula „Veselības tūrisms” atbilstība  
“Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” profesijas standartam 

Kompetences Studiju kursi 
1. Spēja zinātniski pamatot rekreācijas nozīmi 

cilvēka veselības saglabāšanā un 
nostiprināšanā.  

Modulis „Rekreācija un tūrisms”  

2. Spēja zinātniski pamatot rekreācijas 
līdzekļu pielietošanu cilvēka fizisko, garīgo 
spēku atjaunošanai.  

Modulis „Rekreācija un tūrisms” 
Modulis” Veselības tūrisma pārvaldība”  

3. Spēja izmantot piemērotus rekreācijas 
veidus, līdzekļus un darbības, fiziskās 
aktivitātes dažādu mērķa grupu klientu 
fiziskai pilnveidošanai un fiziskās un 

Modulis „Rekreācija un tūrisms”  
 
Veselības tūrisma menedžments. 



 

37 
 

garīgās veselības veicināšanai.  
4. Spēja orientēties rekreācijas resursos un 

izmantot tos.  
Modulis „Rekreācija un tūrisms” 

5. Spēja izmantot informāciju savas darbības 
optimizēšanai.  

Darījumu tiesiskās attiecības tūrismā 

6. Spēja lietot praksē iegūtās zināšanas un 
prasmes.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

7. Spēja uzturēt saikni un sadarboties ar valsts 
un pašvaldību institūcijām rekreācijas 
pasākumu organizēšanā, piesaistīt klientus.  

Modulis ”Sabiedrības veselības veicināšana”  
 
Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

8. Spēja motivēt cilvēkus iesaistīties 
rekreācijas pasākumos.  

Modulis „Veselības tūrisma pārvaldība”  
 
Sabiedrības veselības veicināšana 
 
Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

9. Spēja nodrošināt kompleksu rekreācijas 
darbību apkalpošanu.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

10. Spēja izstrādāt rekreācijas pasākumu 
projektus, pasākuma plānus un saturu 
atbilstoši mērķa grupai.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

11. Spēja formulēt mērķus, uzdevumus, 
uzdevumus un pielietojamās metodes 
dažādām klientu grupām.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”,. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

12. Spēja pielāgot rekreācijas darbības un 
līdzekļus pēc slodzes komponentiem, 
metodēm un paņēmieniem dažādiem 
klientiem.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

13. Spēja organizēt rekreācijas pasākumus 
darba vietās.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

14. Spēja izskaidrot ikdienas paradumu ietekmi 
uz veselību un sniegt padomus veselīga 
dzīvesveida īstenošanā.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās  
 
 

15. Spēja saudzīgi izturēties pret cilvēku, dabas 
resursiem un vidi, pielietojot rekreācijas 
darbības.  

Modulis” Rekreācija un tūrisms”  

16. Spēja ieklausīties dabā, cilvēkos.  Modulis” Rekreācija un tūrisms” 
17. Spēja sadarboties ar dažāda vecuma 

klientiem.  
Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

18. Spēja darboties individuāli un sadarboties 
grupā.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

19. Spēja sadarboties komandā, deleģēt un 
koordinēt pienākumu izpildi.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 
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20. Spēja risināt problēmsituācijas.  Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

21. Spēja pieņemt lēmumus savas kompetences  
ietvaros un uzņemties atbildību par sekām.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

22. Spēja pielietot un rīkoties saskaņā  ar  
normatīvo aktu prasībām  un darba ētikas 
principiem.  

 

23. Spēja nodrošināt rekreācijas drošību, 
darbību nestandarta situācijās un adekvāti 
rīkoties neparedzētās situācijās.  

Rekreācijas līdzekļu izmantošana. 
 
Modulis”Veselības un SPA tūrisma”  

24. Spēja plānot un organizēt savu darbu.  
 
 

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
oranizācijās 

25. Spēja sniegt padomus un praktisku 
palīdzību rekreācijas līdzekļu, inventāra un 
nepieciešamā ekipējuma izvēlē.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

26. Spēja patstāvīgi un sistemātiski pilnveidot 
savu kvalifikāciju, papildināt savas 
zināšanas un prasmes.  

Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 

27. Spēja analizēt un veikt kvantitatīvu un 
kvalitatīvu izvērtējumu par rekreatīvo 
ietekmi uz cilvēka fizisko un garīgo 
veselību, izvērtēt veselības  potenciālu.  

Zinātniskā pētniecība rekreācijā 
Prakse” Rekreācijas pasākumu vadība”. 
Vadības prakse SPA un veselības tūrisma 
organizācijās 
 

28. Spēja aprobēt inovatīvas tehnoloģijas 
rekreatīvo līdzekļu pielietošanā.  

 
Informācijas tehnoloģijas 
Datu bāzes un informācijas sistēmas 

29. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz 
divās svešvalodās.  

Svešvalodas  
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Specializācijas virziena „ Radošās industrijas tūrismā” satura atbilstība „Uzņēmuma un iestāžu vadītājs” profesijas standartam apkopota 
14.tabulā. 

 
14.tabula „Radošās industrijas tūrismā”  

atbilstība “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” profesijas standartam 
 

 Specializācijas virziena MODUĻI 
 Radošā tūrisma 

attīstība 
Kult ūras 

un sociālie 
procesi 

Radošums un 
radošās 

industrijas 

Spēja  izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes  
uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvā vadīšanā 

X  X 

Spēja izstrādāt uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus valsts,  
īpašnieku un sabiedrības interesēs 

X   

Spēja plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu darbību atbilstoši  
noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai 

X X X 

Spēja organizēt uzņēmuma racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem  
mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai 

   

Spēja vadīt nacionālu un internacionālu  – multikulturālu darbinieku  
kolektīvu 

 X  

Spēja strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera  
prasmes, spēja uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem 

X   

Spēja pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem,  
organizācijām, iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas 

X   

Spēja sadarboties ar citiem uzņēmumiem, īpašniekiem un citām  
ieinteresēto personu grupām uzņēmuma mērķu sasniegšanai 

X   

Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās X X X 
Spēja veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību vadībzinību jomā  X X 
Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai X X X 
Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu  
uzņēmumā 

X   
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1.10. Inform ācija par studējošajiem 

 
PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 
Studējošo skaits studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija” 2013./2014. 

studiju gadā apkopots 15. tabulā.  
 

15. tabula Studējošo skaits  
studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija ” 2013./2014. studiju gadā 

 
 

Studiju programma 

 
1. kursā imatrikul ēto 

studentu skaits 
(uz 01.09.2013.) 

 

Studentu skaits 

 

 

Absolventu 
skaits 

Tūrisma vadība un 
rekreācija 

14 74 30 

 
Studējošo skaits studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija” (vakara studijas) 

2013./2014. studiju gadā apkopots 16. tabulā.  
 

16. tabula Studējošo skaits  
studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija ” (vakara studijas)  

2013./2014. studiju gadā 
 

 

Studiju programma 

 
1. kursā imatrikul ēto 

studentu skaits 
(uz 01.09.2013.) 

 

Studentu skaits 

 

 

Absolventu 
skaits 

Tūrisma vadība un 
rekreācija 

4 4 - 

 
 

1.11. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 
2013./2014. studiju gadā vispārējā studentu aptaujā piedalījās 35 studiju programmas 

„Tūrisma vadība un rekreācija” studenti, no kuriem 4 1. kursā studējošie, 2. kursa studenti – 
5, 4. kursa studenti – 26, bet 3. kursa studenti aptaujā nepiedalījās (skat. 4. attēlu). 
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4. attēls. Respondentu skaits 2013./2014. studiju gadā veiktajā aptaujā 

 

 Daļēju apmierinātību ar docētāju attieksmi pret studentiem ir izteikuši 26 respondenti. 
Izvēlētā studiju programma daļēji apmierina 25 aptaujātos studentus, bet 7 respondenti ar 
izvēlēto studiju programmu ir daļēji neapmierināti. Prakses saturs 23 respondentiem ir daļēji 
neapmierinošs. Prakses laikā iegūtās iemaņas un zināšanas pozitīvi vērtē 22 aptaujātie 
studenti, savukārt, 21 respondents daļēji ir apmierināts ar studiju procesa nodrošinājumu ar 
literatūru un metodiskajiem materiāliem. Daļēja neapmierinātība 16 respondentu vidū ir ar 
studiju procesa papildinājumu ar radošām nodarbībām (skatīt. 5. attēls). 
 

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

 

 Paralēli studijām 8 respondenti strādā savā izvēlētajā jomā, bet 10 aptaujātie studenti 
ir nodarbināti kādā citā sfērā. 14 no aptaujātiem studentiem ir nestrādājoši. Augsts studiju 
programmas kvalitātes rādītājs ir tas, ka 29 aptaujātie respondenti regulāri apmeklē 
nodarbības (75% - 100% apmeklējums). Sekmes kā labas un teicamas vērtē 11 respondenti. 
Sekmes kā labas vērtē 14 respondenti, savukārt 7 respondenti savas sekmes atzinuši par 
vidējām un labām.  
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 Informāciju par studiju programmu kā apmierinošu novērtējuši 28 respondenti. 
Atzinīgi novērtēta informācija par izvēles kursiem (23 aptaujātie studenti) un par 
paredzamajiem pārbaudījumiem (26 respondenti), mazāk labi vērtēta saņemtā informācija par 
nodarbību izmaiņām. 19 respondenti labi novērtējuši informācijas kvalitāti, bet 11 aptaujātie 
studējošie atzīmējuši, ka informācijas kvalitāte ir slikta (skat. 6. attēlu). 
 

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

 

 Analizējot apkopotos studentu aptaujas rezultātus, var secināt, ka būtiskākās vājās 
puses, uz ko norāda studenti, ir atsevišķas nepilnības studiju procesa plānošanā, piemēram, 
lekciju plānojums, papildinājumi ar jauniem studiju kursiem u. c.. Studiju programmas 
stiprās puses ir profesionāli mācībspēki, studiju un prakses iespējas un iespēja iegūt pieredzi 
ārpus Latvijas (ERASMUS) u. c. 

Ieteikumi studiju programmas uzlabošanai – novērst nepilnības lekciju saraksta 
veidošanā, praktisko mācību palielinājums u. tml. 

Lielākā  daļa aptaujāto studentu (26 no 35 respondentiem) ir atzīmējuši, ka daļēji 
piekrīt apgalvojumam par to, ka studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā. Savukārt 25 
aptaujātie studenti daļēji piln īgi piekrīt, ka studiju programma sagatavo darba tirgū 
konkurētspējīgus darbiniekus. 21 aptaujātais studējošais, kuri piedalījās aptaujā, daļēji piekrīt, 
iegūtās zināšanas noder/noderēs darbā. Nedaudz mazāk studentu (19 respondenti) daļēji 
piekrīt, ka studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas iepriekš. 

Kopumā izvērtējot respondentu apgalvojumus par studiju programmu, var secināt, ka 
studentu vērtējums ir pozitīvs visos rādītājos (skat. 7. attēlu). 
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7. attēls. Apgalvojumi par studiju procesu 2013./2014. studiju gadā 

 

Studējošo aptaujas rezultāti liecina, ka studenti kopumā ir apmierināti. Studējošo 
anketēšana centralizēti notiek katru studiju gadu. Tās rezultāti tiek analizēti gan LiepU, gan 
fakultātes vadības sapulcēs. 

 

1.12. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

PAPILDINĀJUMS PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 

2014.gada jūlij ā tika veikta Absolventu aptauja, aptaujājot respondentus, kuri LiepU 
absolvējuši laikā no 2012.gada līdz 2014.gada ziemas sesijai (ieskaitot). Studiju programmas 
„Tūrisma vadība un rekreācija” absolventu aptaujā piedalījās 9 respondenti: aptaujas 
veikšanas laikā visi absolventi bija darba attiecībās, pie tam lielākā daļa strādā 
tūrisma/viesmīlības nozarē (piem., viesu uzņemšanas speciālists, viesnīcas administrators, 
ceļojumu konsultants, uzņēmējs saistībā ar izmitināšanas biznesu).  
Rezultāti atklāja, ka aptaujāto absolventu vidū nav viennozīmīgs viedoklis par pietiekamu 
zināšanu un praktisku iemaņu iegūšanu darba pienākumu pildīšanai, tomēr kā savas 
profesionālās sagatavotības līmeni absolventi novērtējuši kā labu. Viennozīmīgs viedoklis 
nepastāv ar saistībā ar ieteikumiem citiem studentiem izvēlēties studēt šajā programmā: 5 
absolventi programmu ieteiktu, savukārt 4 absolventi citiem interesentiem šo studiju 
programmu tomēr neieteiktu. Izvērtējot absolventu ieteikumus programmas pilnveidošanai, 
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var secināt, ka uzlabojumi nepieciešami lielākā svešvalodu apguvē (angļu, krievu valoda), kā 
arī - vēl lielāku teorijas un prakses sasaisti.  

 
 

1.13. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Izmaiņas nav notikušas 
 

 

 

1.14. Secinājumi 

 
PAPILDINĀJUMI PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

 

� Studiju programmā ir pietiekami liels studējošo skaits, kas liecina par studenti interesi 
studēt šajā nozarē, tomēr absolventu aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka studiju procesā 
vēl lielāka uzmanība jāpievērš teorijas un prakses sasaistei, nodrošinot pēc iespējas 
augstāku zināšanu un prasmju līmeni darba pienākumu veikšanai ikdienā 
viesmīlības/tūrisma nozarē.  

 
� Ņemot vērā viesmīlības/tūrisma nozares specifiku, nepieciešams apsvērt svešvalodu 

apguvi visa studiju procesa laikā. 
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III. SECIN ĀJUMI  

PAPILDINĀJUMI PAR 2013./2014.STUDIJU GADU 

Vadoties no studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumā esošās informācijas, var secināt, ka 
 
1. Īstenotais studiju virziens „Viesmīlība un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas 

organizācija” Kurzemes reģiona un Liepājas pilsētas attīstībā ir saistošs un aktuāls, 
tomēr virziena ilgtspējas kontekstā nepieciešams aktualizēt: 
1.1.  virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecisko darbību saistībā ar studiju 

programmā „Tūrisma vadība un rekreācija” piedāvātājiem specializācijas 
virzieniem; 

1.2. ārzemju/vietējo vieslektoru piesaisti, veidojos ciešāku sadarbību ar 
augstskolām Latvijā un ārpus Latvijas robežām. 
 

2. Salīdzinoši nelielais aptaujāto absolventu skaits neļauj iegūt objektīvu skatījumu par 
studiju programmas ietvaros sniegto zināšanu un prasmju līmeni attiecībā pret darba 
tirgus prasībām. 
 

3. Kā viena no studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” attīstības iespējām 
2012./2013.studiju gadā tika izvirzīta šo studiju piedāvājums pilna laika vakara 
studijas, tomēr studējošo skaits vakara studijās 2013./2014.studiju gadā norāda uz 
pārāk mazu interesi studēt šādā formā. Iespējams nepieciešami lielāki publicitātes 
pasākumi „Tūrisma vadība un rekreācijas” popularizēšanā tieši vakara studijās. 

 

 


