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I. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

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

vai koledžas kopējo stratēģiju 

Izmaiņas nav notikušas 

2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas 

Republikas interešu viedokļa 

Izmaiņas nav notikušas 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

Izmaiņas nav notikušas 

 

4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam  

 

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

aptaujājot  studentu prakses vadītājus – darba devējus,  tādējādi  iegūstot  objektīvu vērtējumu 

par studentu teorētisko un praktisko sagatavotības līmeni darba tirgū. 

Darba devēju/prakses vadītāju vērtējums par studentu zināšanu un prasmju līmeni norāda, ka 

studentiem  ir  laba  teorētiskā  un  praktiskā  sagatavotība,  labi  pielieto    teorētiskās  zināšanas 

praksē, spēj pielāgoties dažādām situācijām, labas zināšanas ģeogrāfijā,  labas komunikācijas 

un datorprasmes, studenti prot plānot laiku. 

Darba devēju ieteikumi: nepieciešams attīstīt prasmes strādāt komandā, pilnveidot zināšanas 

par  tūrisma  objektiem,  veselības  tūrisma  likumdošanu,  vairāk  apgūt  svešvalodas  tieši 

saskarsmei  ar  ārvalstu  tūristiem,  paplašināt  zināšanas  darbā  ar  klientiem  un  viesnīcu 

rezervēšanas sistēmām. 

 

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

materiāltehniskais nodrošinājums 

2014./2015. studiju gadā papildus tika piešķirti finanšu līdzekļi no paaugstinātajām 

studiju virziena studiju programmas maksas,  tādējādi  iespēju  robežās  nodrošinot  tās 

aktivitātes,  ko  nebija  iespējams  īstenot  fakultātes  attīstības  budžeta  ietvaros.  Studiju 

programmai  piešķirtos  līdzekļus  pārvalda  studiju  programmas  direktors,  sagatavojot 

izdevumu plānu un  iesniedzot  to  finanšu analītiķei. Pašnovērtējuma periodā finanšu  līdzekļi 

no studiju programmas paaugstināto studiju maksu  līdzekļi galvenokārt  tika  izlietoti mācību 

ekskursiju nodrošināšanai  

2014./2015.studiju  gadā  studiju  virziena  „Viesnīcu  un  restorānu  serviss,  tūrisma  un 

atpūtas  organizācija”  vajadzībām  tika  iegādāti  deviņi  (4)  izdevumi  par  kopējo  summu  € 

188.34. 

 

8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

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. 

 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju 

veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo 

kvalifikāciju 

Izmaiņas nav notikušas. 

 

10. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas stratēģijai 

Izmaiņas nav notikušas 

 

 

 

 



 

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

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

Papildus 2012./2013., 2013./2014. studiju gadā iesaistītajam akadēmiskajam personālam, 2014./2015.studiju gadā studiju virziena 

īstenošanā tika iesaistīti 15 mācībspēki. (skatīt 1.tabulu) 

                                                        1.tabula Papildus iesaistītais akadēmiskais personāls studiju virziena īstenošanā 2014./2015.studiju 

gadā 

Studiju programmā „Tūrisma 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, kvalifikācija, 

beigšanas gads 
Plānotie studiju kursi 

Studiju 
kursa 
daļa 

1.  Lilita Ābele  Lektore, ievēlēta   Mg.sc.env. 

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

Finanšu pārvaldība I, II, 4 
KRP 

A 

2.  Uldis Drišļuks 
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 

Reklāmas veidošana un 
vadība, 2 KRP 

C 

Pasākumu organizēšana, 2 
KRP 

C 

3.  Atis Egliņš-Eglītis 
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 

Projektu izstrāde un 
vadība, 2 KRP 

A 

4.  Daiga Ercuma 
Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.sc.educ. 

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

Modulis "Tūrisma 
uzņēmējdarbības procesi": 
Uzņēmumu pārvaldības 
sistēmas, 2 KRP 

A 



7 
 

5.  Ērika Gintere 
Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.sc.soc., 
Mg.sc.educ. 

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 

Cilvēkresursu vadība II, 2 
KRP 

A 

Koučings, 2 KRP  C 

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

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

Vadības prakse tūrisma 
uzņēmumos, 8 KRP 

B 

7.  Agrita Jankina 
Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.paed. 

Izglītības zinātņu maģistra grāds 
pedagoģijā, 1993; 
Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, 
pamatskolas skolotāja kvalifikācija, 1972 

Modulis "Viesmīlības 
tūrisma uzņēmumu 
vadība": Viesmīlības 
serviss, 2 KRP 

B 

8.  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 

Dokumentu pārvaldības 
pamati, 2 KRP 

B 

9.  Anita Krauze 
Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2015; 
Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 
bakalaura matemātikā akadēmiskais grāds, 
2012 

Kvantitatīvās metodes 
vadībā, 2 KRP 

A 

10.  Diāna Līduma 
 

Lektore, ievēlēta   Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 
ekonomikas zinātņu maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, 2000.; RTU, 
inženierzinātņu bakalaura grāds 
ekonomikā; 1998. 

Modulis "Tūrisma 
uzņēmējdarbības procesi": 
Uzņēmējdarbība, 2 KRP 

A 

Vadības prakse tūrisma 
uzņēmumos, 8 KRP 

B 

11.  
Andris Maisiņš 
 

Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

 

Rīgas Politehniskais institūts, kvalifikācija 
inženieris-elektriķis, 1978 

Modulis "Viesmīlības 
tūrisma uzņēmumu 
vadība": Lauku tūrisma 
uzņēmumu vadība, 2 KRP 

B 
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12.  
Anita Mežinska 
 

Lektore, ievēlēta  MBA 

Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 
profesionālais grāds  uzņēmumu un 
organizāciju vadīšanā, 2003; 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija, 1978 

Modulis "Tūrisma 
uzņēmējdarbības procesi": 
Cilvēkresursu vadība 
tūrisma organizācijās, 5 
KRP 

A 

13.  
Irina Strazdiņa 
 

Docente, ievēlēta  Dr.psych. 

Latvijas Universitāte, psiholoģijas doktora 
grāds, 1994; 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas 
pasniedzēja kvalifikācija, 1985 

Modulis "Tūrisma 
uzņēmējdarbības procesi": 
Cilvēkresursu vadība 
tūrisma organizācijās, 5 
KRP 

A 

14.  Vineta Tomsone  Lektore, ievēlēta 

 
 
 
Mg.sc.educ.,  
Mg.sc.comp. 

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 

Informācijas tehnoloģijas, 
2 KRP 

A 

15.  Ivars Kravalis 
Asoc.profesors, 
pieņemts darbā uz 
laiku 

 
 
 
Dr.paed. 

LU PPI doktorantūra. 
Pedagoģijas doktora grāds sporta zinātnes 
nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē, 
2009.  
Maģistra grāds sporta pedagoģijā 
(LSPA),1998. 
 Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts. 
Fiziskās audzināšanas pasniedzējs, 1984. 

Rekreācijas līdzekļu 
izmantošana 1 KRP 
Rekreācijas pamati 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 

Studiju  virzienā  iesaistītā  Vadības  un  sociālo  zinātņu  fakultātes  mācībspēku  pētniecības 

tematika pārskata periodā:  

1. Ilze Grospiņa , Inese Leitāne, Liene Romaņuka.  Koučsērfings  kā 
alternatīvs ceļošanas veids. Latvijas Universitātes konference. Tūrisma 
pētījumu aktualitātes Baltijā. 2015.februāris. 

2. Graumanis, Zaigonis. Neklasiskās filozofijas un zinātnes attiecības. 
(Modern philosophy and scientific relations). Sabiedrība un kultūra, 
Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija, 2015. 

3. Lūsēna-Ezera Inese, Līduma, Diāna. Quality Assurance in 
Management studies: Case study in Liepaja University (Latvija) 7th 
International Conference of Education, Research and Innovation 
Seville, Spain 17.–19.11.2014. 

 

Pilns  akadēmiskā  personāla  pētnieciskās  darbības  uzskaitījums  par  2014  gadu  apkopots 

Liepājas Universitātes Zinātniskās darbības pārskatā1.  

 

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

 

Studiju  virzienā  iesaistītā  Vadības  un  sociālo  zinātņu  fakultātes  mācībspēku  pētniecības 

tematika pārskata periodā:  

 
1. Graumanis, Zaigonis Neklasiskās filozofijas un zinātnes attiecības. (Modern 

philosophy and scientific relations). Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums, 16. 
Liepāja : LiePA, 2015, 87.–93. Lpp. 

2. Lusena-Ezera, Inese, Līduma, Diāna. Quality Assurance in Management studies: 

Case study in Liepaja University (Latvia). ICERI 2014 : Proceedings, pp. 6214–6223.  

 

3. Kairēna, Aija, Līduma, Diāna, Priedens, Maris, Comparative analyzis of leading 

ports of Latvia: competitiveness of Liepaja Port// Problems of Management in the 21st 

Century, Volume 2015; 10(1): 26–36 

Pieejams http://www.journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1162068  

 

Pilns  akadēmiskā  personāla  pētnieciskās  darbības  uzskaitījums  par  2014  gadu  apkopots 

Liepājas Universitātes Zinātniskās darbības pārskatā1.  

 

 

                                                 
1 Zinātniskās darbības pārskats. 2014., Liepājas Universitāte//Pieejams:  
https://www.liepu.lv/uploads/files/Zin%C4%81tne_p%C4%81rskats_2014.pdf  

http://www.journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1162068
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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 

 

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. Informācija par ārējiem sakariem 

 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

2014./2015.studiju  gadā  veiksmīga  sadarbība  notikusi  ar  vairākām  pašvaldībām 

(Ventspils  novads,  Vaiņodes  novads,  Aizputes  pilsēta,  Liepājas  pilsēta,  Vaiņodes  novads, 

Durbes novads, u.c.) studentu bakalauru darbu izstrādāšanā par pašvaldībām aktuālām tēmām 

(skatīt 2.tabulu). 

 

2.tabula Studentu pētniecisko darbu tēmas dažādās pašvaldībās  

2014./2015.studiju gadā 

Bitmane Madara   Liepājas pilsētas tūrisma zīmola izveides un attīstības vadlīnijas 

Blumberga Agnese   "Ghetto Games" kā jauns sporta  tūrisma piedāvājums Liepājā 

Džeriņa Anna   Tūrisma piedāvājuma izveide cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem Liepājā 

Egendorfa Unda   Maršruta izveide "Iepazīsti  Baltijas jūru zirga mugurā" 

Freiberga Līga   Kompleksā tūrisma piedāvājuma izstrāde dabas parkam "Riežupe" 

Ģibiete Linda   Vaiņodes novada tūrisma attīstības plāns 

Karunnaja Jekaterina   Tūrisma piedāvājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas 

pilsētā 

Kārkliņš Edgars  Jauna kompleksā tūrisma piedāvājuma izveide Zemgalē 

Kerna Diāna   Viesmīlības uzņēmumu apkalpošanas izvērtējums 

Kļava Sindija   Melnā tūrisma produkta izveide Kurzemes reģionā 

Lapa Sanda   Izglītojošais tūrisms skolēniem 

Rodzika  Madara   SIA „Liepājas Darbnīca” konkurētspējas novērtējums un attīstības 

iespējas 

Semjonovs Maksims   Baltijas jūras piekraste kā tūrisma piedāvājums 

Siliņš Roberts  Kempinga izveidošanas iespējas Ventspils novada Ugāles pagasta 

Ameļciemā "Jaunkušķu" teritorijā 
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Sorokina Aleksandra   Tūrisma piedāvājumi ģimenēm ar bērniem Liepājā 

Strēle Ieva   Daudzfunkcionāls tūrisma objekts Zirgu salā, Liepājā 

 

Sadarbībā ar darba devējiem un nozares profesionāļiem, 2014./2015.studiju gadā tika īstenoti 

semināri par: 

 

 LR tiesisko normu piemērošanu, uzsākot uzņēmējdarbību un ES struktūrfondu 

atbalstu jaunajiem uzņēmumiem Liepājā,  

 Izaicinājumiem un iespējām jaunajiem uzņēmējiem – tikšanās ar KBI vadītāju 

S.Rogu, 

 Vieslekcija “Konkurētspējas jēdziens mūsdienu ekonomikas izaugsmes 

teorijās”: Daina Paula, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenā 

ekonomiste, 

 Seminārs Lietišķā etiķete (lektore Aija Strautmane) 

 Vieslekcijas “Veselības tūrisma menedžments un mārketings”- Laszlo Puczko, 

Managing  director  and  Head  of  Tourism  Section  Xellum  Management 

ConsultingPresident of the Association of Tourism Consultants (Hungary) 

 

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

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

 

Pašnovērtējuma periodā ERASMUS programmas ietvaros veiksmīgi tika noslēgti gan  

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

augstskolām (skatīt 3.tabulu).  

 
3. tabula ERASMUS programmas ietvaros noslēgtie un  

atjaunotie sadarbības līgumi 2014./2015.st.gadā 
 

Nr. 
p.k. 

Augstskolas nosaukums 
Erasmus kods 

Izglītības 
tematiskās grupas 

Studiju 
programma 

ISCED kods 

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

Pakalpojumi 
Tūrisma vadība 

un rekreācija 
101-4 

2.   HfWU Nürtingen-
GeislingenUniversitāte 
(Vācija) 
D NURTING01 

Pakalpojumi Tūrisma vadība 
un rekreācija 

101-4 

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

Pakalpojumi 
Tūrisma vadība 

un rekreācija 
101-2 

http://www.kvk.lt/
http://www.sakarya.edu.tr/


12 
 

4.  Fiziskās izglītības un sporta 
akadēmija Gdaņskā (Polija) 
http://www.en.awf.gda.pl/ 

Pakalpojumi  Tūrisma vadība 
un rekreācija 

101-4 

5. Budapeštas Metropoles 
Lietišķo zinātņu universitāte 
Ungārijā 
http://www.metropolitan.hu/
en/       

Pakalpojumi  Tūrisma vadība 
un rekreācija 

101-4 

16.4. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot 

apmaiņas programmu un valsti 

4.tabula Studējošie, kas studējuši ārvalstīs  

studējošo apmaiņas programmu ietvaros 2014./2015.st.gadā 

 

Erasmus studenti 2014. /2015. st. g. 

Nr. 
p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 
kurss Studiju programma Viesaugstskola 

1.  Lelde  Preikša  3  Tūrisma vadība un rekreācija 
Leiria Politehniskais 
Institūts, Portugāle 

2.  Laura  Krūmiņa  2  Tūrisma vadība un rekreācija 
Leiria Politehniskais 
Institūts, Portugāle 

 

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

programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

5.tabula Ārvalstu studējošo skaits 2014./2015.studiju gadā  

Erasmus ārvalstu studējošie 2014/2015. st.g. 

Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds Semestris 
Studiju 

programma 
Partnera 

augstskola 
Valsts 

1.  Medine  Šahina 
Rudens/ 
Pavasaris 

Tūrisma vadība un 
rekreācija 

Sakarijas 
Universitāte 

Turcija 
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II. STUDIJU PROGRAMMAS „TŪRISMA VADĪBA UN 
REKREĀCIJA” RAKSTUROJUMS 

 

 
1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

 

Izmaiņas nav notikušas. 

. 

 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 
 

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) 
 
2013./2014.studiju gadā tika veiktas izmaiņas 2014./2015.st.gadā plānotajos studiju kursos 

sakarā ar mācībspēku/ docētāju un studiju kursu maiņu. (skatīt 6. tabulu) 

 
6.tabula Izmaiņas studiju kursos/ docētājos 2014./2015.studiju  

 
Studiju kurss/ docētājs 

2013./2014.studiju gadā 

Studiju kurss/ docētājs 2014./2015.studiju 

gadā  

Modulis "Tūrisma uzņēmējdarbības procesi" 

Uzņēmējdarbība, M.Gineite, 

Mg.sc.tqm.(2KRP) 

Modulis "Tūrisma uzņēmējdarbības procesi" 

Uzņēmējdarbība, D.Līduma, Mg.oec. (2 KRP) 

Modulis "Tūrisma uzņēmējdarbības procesi" 

Uzņēmumu pārvaldības sistēmas 
M.Zeltiņa,Dr.biol.(1KRP); 

M.Gineite,Mg.sc.tqm.(1KRP) 

Modulis "Tūrisma uzņēmējdarbības procesi" 

Uzņēmumu pārvaldības sistēmas 

M.Zeltiņa,Dr.biol.(1KRP); D.Ercuma (1KRP) 

Cilvēkresursu vadība II D.Lieģeniece, 

Dr.habil.paed.(1KRP), V.Kriķe (1KRP) 

Cilvēkresursu vadība II D.Lieģeniece, 

Dr.habil.paed.(1KRP), E.Gintere, Mg.sc.soc.; 

Mg.educ. (1KRP) 

Datu bāzes un informācijas sistēmas 
I.Znotiņa(1KRP)Mg.sc.educ., V.Tomsone,  

Mg.sc.comp., Mg.sc.educ.(1KRP) 

Kvantitatīvās metodes vadībā, Anita Krauze 2 KRP 
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4. Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā 

iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju 

programmas īstenošanā nepieciešama mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus. 

 

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. 

 
5. Prasības, uzsākot studiju programmu. 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 

6. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju 

metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). 

 

2014./2015.  studiju  gadā  studiju  programmā  „Tūrisma  vadība  un  rekreācija  ”  tika 

īstenoti  2 specializācijas virzieni: „Tūrisma vadība” un “Veselības tūrisms”. 

Nozīmīgu  vietu  studiju  praktiskajā  īstenošanā  ieņem  studējošo  prakse.  Prakses 

ietvaros  studenti  apguva  praktiskās  iemaņas  organizētās  mācību/  prakšu  ekskursijās  uz 

Aizputi,  Kuldīgu,  Ēdoli,  Alsungu,  Jūrkalni,  Pāvilostu.  Tūrisma  aktualitāte  vietējā  un 

starptautiskajā  tūrisma  tirgū  studenti  iepazina  apmeklējot  izstādi/  gadatirgu  “BALTTOUR 

Riga 2015”. 

Ievads  studijās  ietvaros,  studenti  devās  ekskursijā  uz  Papi  - Rucavu–Jūrmalciemu–

Bernātiem, lai veiktu tūrisma piedāvājuma izvērtējumu, un Latvijas ģeogrāfijas studiju kursa 

ietvaros studenti pētīja dabas un kultūrvēsturisko tūrisma piedāvājumu Ziemupe-Pāvilosta. 

 
 

7. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes 

studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas 

un kārtība) 

Izmaiņas nav notikušas 

 

8. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju programmas izmaksas pilna laika studijām: 

  Studiju  programmas  izmaksas  2014./2015.  studiju  gadam  aprēķinātas,  ņemot  vērā 

2013./2014.  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. 
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  Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam ir 

EUR 79796,07, t. sk.: finansējums no valsts budžeta līdzekļiem: EUR 69779,06, ieņēmumi no 

studiju maksām: EUR 10017,02. 

  Ieņēmumi  un  izmaksas  aprēķinātas  2014./2015.studiju  gada  1.kursam  visam  studiju 

periodam, t. i., 4 gadiem pilnā laikā un 4,5 gadiem nepilnā laikā.   

  Studiju  programmas  plānotie  kopējie  ieņēmumi  2013.  –  2017.  gadam  pilnā  laika 

studijās ir EUR 110764,88 (t. sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem kultūras, sporta un 

dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem). 

Pilna  laika  plānoto  ieņēmumu  aprēķinos  izmantotas  2014.  gadā  noteiktās  bāzes  izmaksas 

(EUR  1333,36  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.  2014.gadā  Izglītības  un 

zinātnes  ministrijas  noteiktās  vienas  studiju  vietas  izmaksas  tematiskā  jomā  „Personīgie 

pakalpojumi” ir EUR 1237,53 .  

Studiju maksa studiju programmai „Tūrisma vadība un rekreācija” 2014./2015. studiju gada 1. 

kursam tika plānota EUR 1320 pilnā laikā. 

 

 

 
9. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 

standartam vai profesijas standartam un valsts profesionālās 

augstākās izglītības standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

augstākajā izglītībā 

 

 

Izmaiņas nav notikušas. 

 

10.Informācija par studējošajiem 
 

Studējošo  skaits  studiju  programmā  „Tūrisma  vadība  un  rekreācija”  2014./2015. 
studiju gadā apkopots 7. tabulā.  
 

7. tabula Studējošo skaits  
studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija ” 2014./2015. studiju gadā 

 
 

Studiju programma 

 
1. kursā imatrikulēto 

studentu skaits 
(uz 01.09.2014.) 

 

Studentu skaits 

 

 

Absolventu 
skaits 

Tūrisma vadība un 

rekreācija 
17  52  15 

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

2014./2015. studiju gadā apkopots 8. tabulā.  

 



16 
 

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

2014./2015. studiju gadā 
 

 

Studiju programma 

 
1. kursā imatrikulēto 

studentu skaits 
(uz 01.09.2014.)2 

 

Studentu skaits 

 

 

Absolventu 
skaits 

Tūrisma vadība un 

rekreācija 
-  4  - 

 
 

11.Studējošo aptaujas un to analīze 

2014./2015. studiju gadā vispārējā studentu aptaujā piedalījās 34 studiju programmas 

„Tūrisma vadība un rekreācija” : 31 pilna laika dienas studiju students, 3 pilna laika vakaru 

studiju studenti. (skat. 1. attēlu). 

 

1. attēls. Respondentu skaits 2014./2015. studiju gadā veiktajā aptaujā 

 

8

6

5 12

3

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss

Pilna laika klātiene dienas studijas Pilna laika klātiene vakara studijas
 

 

  Izvērtējot  “Tūrisma  vadība  un  rekreācija”  studentu  aptaujas  rezultātus,  secināms,  ka  

studentu apmierinātība ar studiju procesu nav tik viennozīmīga.   Aptaujas rezultāti norāda, ka 

lielākā  studentu  neapmierinātība  saistāma  ar    prakses  īstenošanu  (prakses  plānošanu 

(neapmierināti  15  studenti)  un  informāciju  ar  tās  norisi  un  veicamajiem  uzdevumiem: 

neapmierināti  15  studenti),  radošu  nodarbību  trūkumu  studiju  procesā  (neapmierināti  13 

studenti). (skatīt. 2. attēls) 

 

 

                                                 
2  2014./2015.studiju  gadā  studiju  programmā  “Tūrisma  vadība  un  rekreācija”  pilna  laika  vakara 

studijās studentu uzņemšana netika izsludināta. 
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2.attēls. Studentu apmierinātība ar studiju programmu un  

studiju procesu 2014./2015. studiju gadā3 

8

6

9

10

10

3

1

3

8

18

15

18

11

17

13

8

5

13

5

10

3

9

6

5

6

6

2

3

3

3

1

1

3

9

9

1

2

2

3

3

.Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un
metodiskajiem materiāliem

Studiju procesa papildinājums ar radošām nodarbībām

Informācija par papildu iespējām piedalīties dažādās
LiepU zinātniskajās konferences, seminārus, kursos

vai cita veida nodarbībās, kuras noder studiju procesā

 Informācija par ārpusstudiju aktivitātēm

Docētāju attieksme pret studentiem

Prakses saturs

Prakses plānošana

 Informācija par prakses norisi un veicamajiem
uzdevumiem

Prakses laikā apgūtās iemaņas/zināšanas

Pilnīgi apmierina Daļēji apmierina Daļēji neapmierina Pilnīgi neapmierina Nav atbildes   

  Izvērtējot aptaujāto studentu viedokli par informācijas kvalitāti, secināms, ka kopumā 

studenti  to  vērtē  kā  labu,  tomēr  lielāka  studentu  neapmierinātība  vērojama  saistībā  ar 

informācijas  apriti  par  izmaiņām  nodarbību  sarakstā  (kopumā  kā  sliktu  to  atzinuši  13 

studenti). Neraugoties uz kopumā studentu pozitīvo viedokli, vērība jāpievērš arī informācijas 

sniegšanai studentiem par studiju programmas saturu un izvēles kursiem. (skat. 3. attēlu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Uz  jautājumiem  par  prakses  plānošanu,  saturu,  uzdevumiem,  prakses  laikā  apgūtajām  zināšanām  vērtējumu 

snieguši tikai 2.-4.kursa studenti. 
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3. attēls. Informācijas kvalitāte par studiju procesu  2014./2015. studiju gadā  

3

4

5

23

25

20

21

7

4

7

10

1

1

1

3

1

Studiju programmas saturu un apjomu

Pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem

Izvēles kursiem

Izmaiņām nodarbību sarakstā

Ļoti labi Labi Slikti Ļoti slikti Nav informācijas
 

   

Apkoptais  aptaujāto  studentu  viedoklis  par  studiju  programmas  konkurētspēju, 

kvalitāti,  studiju  laikā  iegūtajām  zināšanām  un  to  atbilstību  izvēlētajai  profesijai,  u.c.  ar 

studiju procesu saistītiem jautājumiem,  liecina, ka  studenti visvairāk nepiekrīt (kopumā 27) 

apgalvojumam “studiju maksa ir atbilstoša studiju kvalitātei”, tomēr  tajā pat  laikā aptaujātie 

studenti  atzinuši,  ka  studiju  kursi  papildina  gan  vispārējo  redzesloku,  gan  zināšanas,  kas 

iegūtas pirms studijām Liepājas Universitātē (skat. 4. attēlu). Neraugoties uz iepriekš minēto, 

13 studentu tomēr neuzskata, ka studiju programma sagatavo darba tirgum konkurētspējīgus 

darbiniekus,  10  studenti  norādījuši,  ka  studiju  laikā  iegūtās  zināšanas,  prasmes  un 

kompetences tomēr nav pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā. 

 

4. attēls. Vērtējums par studiju procesu 2014./2015. studiju gadā 

3

12

15

12

15

8

2

5

17

14

13

17

14

13

4

10

11

6

5

3

5

8

18

14

2

1

1

1

2

9

4

1

1

1

1

1

1

 Studiju programma sagatavo darba tirgū
konkurētspējīgus darbiniekus

 Studiju procesā ir iespējams  iepazīties ar
nozares specifiku arī ārpus lekcijām

 Iegūtās zināšanas man noder/noderēs darbā

 Studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas
iepriekš (vidusskolā, bakalaura studijās u. tml.)

 Studiju kursi papildina manu vispārējo
redzesloku

 Studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un
kompetences būs pietiekamas, lai strādātu…

 Studiju maksa ir atbilstoša studiju kvalitātei

Šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību

Pilnīgi piekrītu Daļēji piekrītu Daļēji nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu Nav atbildes  

 

Analizējot  apkopotos  studentu  aptaujas  rezultātus,  var  secināt,  ka  būtiskākās  vājās 

puses, uz ko norāda studenti,  ir  lekciju plānojums, uzskatot, ka 2  lekcijas dienā  ir par maz; 

pārāk  maz  praktisko  nodarbību/uzdevumu;  prakses  veikšana  vasaras  laikā.      Kā  studiju 
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programmas  stiprās puses  tika  atzītas  prakses,  mācību  izbraucieni/ekskursijas,  zinoši, 

profesionāli pasniedzēji, svešvalodu apguves iespējas, u.c. 

Ieteikumi studiju programmas uzlabošanai – lekciju saraksta uzlabošana, vairāk praksi 

un vieslektorus, svešvalodu apguvi piedāvāt vismaz 3 studiju gadus 

Paralēli  studijām  7  studenti  strādājuši  savā  izvēlētajā  jomā,  bet  9  aptaujātie  studenti 

bijuši nodarbināti kādā citā sfērā. 17 no aptaujātiem studentiem aptaujas veikšanas laikā nav 

bijuši darba attiecībās. 

 
12.Absolventu aptaujas un to analīze 

Studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” absolventu aptaujā piedalījās 19 

respondenti:  aptaujas  veikšanas  laikā  15  absolventi  bija  darba  attiecībās:  Tūrisma 

informācijas centra vadītāja, administratore viesnīcā, noteiktas programmas vadītāja, 

ceļojumu konsultants, sociālās palīdzības organizators, administrators, apsargs, lietvede, 

uzņēmuma administratore, projektu vadītāja, Revenue Manager, vadītāja, Tūrisma 

informācijas centra vadītāja v.i., pilnībā nesaistīts ar tūrisma nozari, sabiedrisko attiecību 

speciālists. 

Rezultāti  atklāja, ka absolventi  savas profesionālās  sagatavotības  līmeni  novērtējuši kā  labu 

(15),  savukārt  atšķirīgs  ir  vērtējums  par  teorētisko  zināšanu  un  praktisko  iemaņu  atbilstību 

sekmīga  darba  pienākumu  izpildei:  teorētisko  zināšanu  daļēju  atbilstību  norādījuši    8 

absolventi, praktisko  iemaņu atbilstību – 9 absolventi. Neviennozīmīgs viedoklis absolventu 

vidū  pastāv  saistībā  ar  ieteikumu  citiem  studentiem  izvēlēties  studēt  šajā  programmā:  10 

absolventi  programmu  ieteiktu,  savukārt  9  absolventi  citiem  interesentiem  šo  studiju 

programmu tomēr neieteiktu.  

Apkopojot  absolventu  ieteikumus  programmas  pilnveidošanai,  var  secināt,  ka  uzlabojumi 

nepieciešami lielākā svešvalodu apguvē (angļu, krievu valoda) un vieslektoru piesaistē.  

 

13. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 

14. Secinājumi 

 

1. Lai arī 1.kursā imatrikulēto studentu skaits, salīdzinājumā ar 2013./2014. studiju gadu, 

ir palielinājies, kopējais studentu skaits tomēr ir samazinājies.  

 

2. Studenti  pozitīvi  vērtējuši  studiju  programmas  ietvaros  īstenotās  prakses,  mācību 

ekskursijas un izbraucienus. Arī darba devēju/prakses vadītāju vērtējums par studentu 

teorētiskās un praktiskās sagatavotības līmenis kopumā ir pozitīvs. 

 

3. Ņemot  vērā  viesmīlības/tūrisma  nozares  specifiku,  nepieciešams  apsvērt  svešvalodu 

apguvi visa studiju procesa laikā, īpaši akcentējot angļu un krievu valodas apguvi.  
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III. SECINĀJUMI  
 

Vadoties no studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumā esošās informācijas, secināms: 

 

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: 
 
1.1.  Veicināt virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecisko darbību saistībā 

ar studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija” piedāvātājiem 
specializācijas virzieniem. 
 

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

 
1.3. Risināt jautājumus saistībā ar prakses vietu nodrošināšanu studiju programmas 

“Tūrisma vadība un rekreācija” apakšvirzienā “Veselības tūrisms”. 
 

1.4. Izvērtēt  studiju  virzienā  iesaistīto  mācībspēku  zinātniskās  un  profesionālās 
kvalifikācijas  atbilstību  docējamiem  studiju  kursiem,  kā  arī  izvērtēt  studiju 
programmas “Tūrisma vadība un  rekreācija” apakšvirzienu “Tūrisma vadība” 
un  “Veselības  tūrisms”  vadītāju  darbību  saistot  to  ar  apakšvirzienu  attīstību, 
organizatorisko jautājumu izpildi un studentu apmierinātību ar studiju kvalitāti. 
 

2. Saistībā  ar  studiju  programmas  īstenošanas  organizāciju,  vērojama  samērā  liela 
studentu  neapmierinātība  ar  informācijas  kvalitāti  par  izvēles  kursiem,  prakšu 
plānošanu  un  tās  saturu.  Studentu  neapmierinātība  vērojama  arī  saistībā  ar  prakses 
uzdevumu  pildīšanu  vasaras  periodā,  tādējādi  nepieciešams  izvērtēt  iespējas  mainīt 
prakšu īstenošanas laiku.  
 

3. Laba sadarbība ar dažādām pašvaldībām, izstrādājot studentu pētnieciskos darbus, kur 
lielākā daļa izstrādāto zinātnisko darbu ir pašvaldību pasūtījuma pētījumi. 
 

4. Docētājiem vairāk izmantot radošu pieeju un praktisku uzdevumu izmantošanu studiju 
kursu vadīšanā. 
 

5. Darba devēji/prakšu vadītāji kopumā pozitīvi vērtē gan studentu teorētisko, gan arī 
praktisko sagatavotību darba tirgum, tomēr studiju procesā uzmanība jāpievērš 
zināšanu par tūrisma objektiem un veselības tūrisma likumdošanu pilnveidei, vairāk 
jāapgūst svešvalodas tieši saskarsmei ar ārvalstu tūristiem, kā arī jāpaplašina zināšanas 
darbā ar klientiem un viesnīcu rezervēšanas sistēmām. 
 

6. Ņemot vērā, ka daļai studiju programmas “Tūrisma vadība un rekreācija” absolventu 
nodarbošanās nav saistīta ar iegūto kvalifikāciju,  tad arī  absolventu aptaujas rezultāti 
par daļēju teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu atbilstību sekmīgai darba izpildei 
nav vērtējami viennozīmīgi.    
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Saistībā ar studiju virziena attīstības plāna 2014. - 2018.gadam sagaidāmajiem rezultātiem, 
  

1. Piesaistīti Latvijas un ārvalstu vieslektori studiju programmas  “Tūrisma vadība un 
rekreācija” specializācijas virzienā “Veselības tūrisms”. 
 

2. Izvērtēta kopīga studiju moduļa  „Radošās industrijas tūrismā” ieviešanas iespējas LiepU 
VSZF studiju programmā „Tūrisma vadība un rekreācija” un „Kultūras vadība”. 
 

3. Piešķirto finanšu resursu ietvaros papildināts studiju procesam nepieciešamās 
literatūras klāsts. 
 

4. Nedaudz palielinājies studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas 
programmu ietvaros. 
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