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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2016./2017. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 
Studiju virziens Ekonomika ir akreditēts līdz 2019. gada 4. jūnijam. 

Studiju virzienā ietilpstošās programmas: 
 
Nr. Nosaukums Studiju veids KP Iegūstamais grāds  
1. Ekonomika, a(b) Pilna laika 

Nepilna laika 
160 

Sociālo zinātņu bakalaurs 
ekonomikā 

2. Ekonomika, a(m) Pilna laika 
Nepilna laika 

80 
Sociālo zinātņu maģistrs 
ekonomikā 

3. Agrārā un reģionālā ekonomika, 
(d) 

Pilna laika 
Nepilna laika 120 

Doktora grāds Ekonomikas 
nozares Reģionālās ekonomikas 
vai Agrārās ekonomikas 
apakšnozarē 

a(b) - akadēmiskā bakalaura studiju programma 
a(m) – akadēmiskā maģistra studiju programma 
d – doktora studiju programma 

Bakalaura studiju programmā “Ekonomika” pilna laika studijās, atbilstoši LLU Studiju 
prorektora rīkojumu 20.02.2015. Nr.2.4.- 5/13 „Par studiju kursiem Sports un Praktiskā lauku 
saimniecība” , studējošie 1. un 2. kursā piedalās Sporta nodarbībās (3 KP apjomā). Katru gadu 1. 
kursa studenti apgūst studiju kursu „Praktiskā lauku saimniecība”  – 1 KP apjomā LLU MPS 
„Vecauce” ar mērķi apgūt praktisko saimniekošanu laukos. Šo studiju kursu kredītpunkti netiek 
iekļauti 160 KP summā. 

Studiju virzienā Ekonomika 2016./2017.studiju gadā jaunas studiju programmas nav 
veidotas un neviena no programmām nav slēgta. 

 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas  
Studiju virziena Ekonomika kopumā un tajā akreditēto studiju programmu perspektīvais 

novērtējums ir vērtēts ciešā kontekstā ar kopējo Latvijas attīstības stratēģiju un lauku attīstības 
perspektīvo virzību.  

“Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam” (NAP 2020), kas ir hierarhiski 
augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, par vadmotīvu ir izvirzījis 
„ekonomikas izrāviens”.  

Studiju virziena Ekonomika tālākā attīstība un virzība cieši saistīta ar NAP attīstības 
prioritāti “tautas saimniecības izaugsme”, bet arī “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”. Rīcības 
virzienā “Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana” akcentēts, ka Latvijas dabas 
kapitāla izmantošana ir saistīta ar zemes, mežu, ūdeņu un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, 
ekosistēmu pakalpojumu apjoma palielināšanu, produkcijas dažādošanu un produktivitātes 
palielināšanu, vienlīdz attīstot gan intensīvu ražošanu, gan "zaļo" ražošanu un "zaļo" patēriņu, kā 
arī vienlaikus rūpējoties par dabas kapitāla saglabāšanu un nenoplicināšanu, veidojot un uzturot 
Latvijas kā "zaļas" valsts tēlu. 

Savukārt Eiropas Savienības izaugsmes stratēģija “Eiropa 2020” norāda uz bioekonomiku 
kā atslēgas elementu gudrai un zaļai izaugsmei Eiropā. 2012. gadā Eiropas Komisija pieņēma 
stratēģiju “Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas bioekonomika”, kā galvenos mērķus 
definējot sabiedrības problēmu risināšanu (pārtikas drošība, ilgtspējīga dabas resursu 
apsaimniekošana, atkarības mazināšana no neatjaunojamajiem resursiem, klimata pārmaiņu 
samazināšana un adaptācija tām, darbavietu izveidošana un Eiropas konkurētspējas saglabāšana) 
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un saskaņotas bioekonomikas attīstību (saskaņota ekonomiskā darbība, investīcijas zināšanu, 
inovāciju un prasmju attīstībā, līdzdalība pārvaldībā un sociālais dialogs, jauna infrastruktūra).  

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – daba, ekonomika 
un sabiedrība, un apzīmē pāreju uz pilnīgu, aprites (circular) ekonomiku, kurā viena procesa 
atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. 

Organiski iekļaujoties LLU kā lauksaimniecības nozares galvenajā augstākās izglītības 
iestādē, studiju virzienam un studiju programmu saturam nozīmīga ir arī Latvijas lauku attīstības 
programma (LLAP) 2014.-2020.gadam, kas ir pakārtots hierarhiski augstākajam nacionālā 
līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokumentam: Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-
2020.gadam.  

Studiju programmās iegūto zināšanu aktualitāti nosaka arī LLAP iestrādātais atzinums, ka 
2013. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti liecina, ka tikai 23,2 tūkst. jeb 28,4% no 
saimniecību vadītāju ir augstākā vai profesionālā lauksaimnieciskā izglītība. Lauksaimniecības 
nozarē nodarbināto nepietiekamais izglītības līmenis ne tikai lauksaimniecībā, bet arī zināšanu 
trūkums vides aizsardzības un saimniecību ekonomiskās plānošanas un vadības jautājumiem ir 
būtiski iemesli, kas kavē inovāciju un modernu tehnoloģiju ienākšanu nozarē, tādējādi negatīvi 
ietekmējot nozares konkurētspēju kopumā. 

Tādēļ ir nepieciešama lauksaimnieku, kā arī pārtikas ražotāju, mežsaimnieku un citu lauku 
uzņēmēju zināšanu līmeņa paaugstināšana.  

Studiju virziena Ekonomika studiju programmas veidotas, un to attīstība virzīta atbilstoši 
LLU stratēģijā noteiktajai vīzijai: Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir viena no vadošajām 
Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm ar specializāciju dabas resursu 
ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai. 

Pamatojoties uz LLU Attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam definēto universitātes misiju, 
ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķiem, kā arī tajā ietvertās Izglītības programmas ilgtermiņa un 
vidēja termiņa mērķiem, galvenajiem izaicinājumiem un principiem, kā arī Pētniecības 
programmā formulētajiem LLU prioritārajiem pētniecības virzieniem struktūrvienību kontekstā, 
studiju virziena Ekonomika stratēģiskais mērķis – balstoties uz studiju un pētniecības integrāciju 
bioresursu ekonomikas un teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpētē, studiju un mūžizglītības 
internacionalizācijas tālāku izvēršanu, studiju procesā iesaistīto pušu mērķu un interešu 
saskaņošanu, nodrošināt augstas kvalitātes, konkurētspējīgu ekonomikas speciālistu 
sagatavošanu atbilstoši konkrēta specializācijas virziena ietvaram. 

Veidojot studija virzienā bioekonomikas zināšanu apguvi un veicot zinātniskos pētījumus 
šajā jomā, sagatavotie speciālisti varēs iekļauties stratēģijā noteikto uzdevumu risināšanā: 
veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarēs. 

 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde   

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 
Aktualizēt inovāciju un investīciju 
lomu ekonomiskās izaugsmes 
sekmēšanā 

Notiek jaunu studiju kursu izstrāde, kas akcentē inovāciju un 
investīciju lomu teritoriju attīstībā, maģistranti tiek iesaistīti 
pētījumu projektos par aktuāliem inovāciju nozīmes aspektiem, 
inovāciju un investīciju problemātika tiek iekļauta maģistra darbu 
tematos, mācību ekskursijās tiek iztirzāti uzņēmumu sekmīgas 
attīstības faktori.  

Akcentēt atbalsta pasākumus 
uzņēmējdarbības veicināšanai studiju 
procesā 

Mācību ekskursijās un vieslektoru nodarbībās padziļināti tiek 
skatīts LIAA, “Altum” un Eiropas finansiālais atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.   
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4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana  

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika”  studiju plānā nav veiktas 
izmaiņas, bet veikta regulāra studiju kursu satura un literatūras saraksta pilnveidošana atbilstoši 
notiekošajām pārmaiņām ekonomikā. 

 
Akadēmiskā maģistra studiju programm ā “Ekonomika” saistībā ar LLU Attīstības 

stratēģijā 2015.-2020.g. noteiktām prioritātēm un izaicinājumiem studiju procesa pilnveidē: 
• novērsta studiju programmas sadrumstalotība, kas radīs iespēju arī sekmīgi sadarboties ar 

citu valstu augstskolām mācībspēku piesaistē un studējošo apmaiņā 
- līdzšinējo piecu specializācijas virzienu vietā piedāvāti trīs jauni specializācijas 

virzieni, ietverot katra institūta pārstāvošo zinātnes jomu – Bizness un loģistika 
(Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts), Finanšu menedžments un 
grāmatvedība (Finanšu un grāmatvedības institūts), Ilgtspējīga teritorijas 
attīstība un mārketings (Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts); 

- kopējais studiju kursu skaits samazināts no 61 / 74 līdz 43 studiju kursiem, taču 
specializācijas virziena ietvaros tie visi būs obligāti; 

- piedāvāto moduļu skaits palielinājies no trīs līdz pieciem moduļiem. 
• panākta reāla izglītības procesa sasaiste ar pētniecību un fakultātes kontekstā 

noteiktajiem prioritārajiem pētniecības virzieniem 
- izveidoti seši jauni studiju kursi, kas ietver dabas, bioresursu un teritoriju 

ilgtspējīgas attīstības problemātiku – Ilgtspējīgas sadarbības vadība, Eko 
uzņēmējdarbība, Teritoriju ilgtspējīga attīstība, Tūrisma ekonomika, Ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas, Investīcijas teritorijas attīstībā. 

Attiecībā uz studējošo aptaujās dominējošo viedokļu par studiju kvalitātes uzlabošanas 
virzieniem akceptēšanu: 

• jau 1.semestrī pievērst uzmanību arī specializācijas virziena studiju kursiem, studiju kursi 
3.0 KP apjomā katrā specializācijas virzienā ir paredzēti 1.semestrī. Tie ir – 
Starptautiskais menedžments, Budžeta un nodokļu politika un Integrētā mārketinga 
komunikācija. 

Attiecībā uz studiju procesa starpdisciplinārās dominantes pastiprināšanas nepieciešamību: 
• no citām fakultātē iesaistīto mācībspēku skaits palielinājies no 6 līdz 8 mācībspēkiem, 

pārstāvot PTF, TF, ITF un VBF mācībspēkus. 
Attiecībā uz jauno doktoru reālas iekļaušanas maģistra studiju īstenošanas procesā 

sekmēšanu: 
• obligātās kursa daļas apjoms samazināts no 38KP līdz 34KP, izslēdzot studiju kursus 

Angļu / Vācu valoda 2 KP un izveidojot jaunu studiju kursu Statistiskās un 
ekonometriskās metodes 4 KP apjomā, iepriekšējo studiju kursu Ekonometrija 3 KP un 
Matemātiskā statistika 3 KP vietā, tādējādi 4 KP apjomā specializācijas virziena ietvaros 
jaunajiem doktoriem iespējams izstrādāt un piedāvāt jaunus un atraktīvus studiju kursus. 
Obligātās daļas kursa apjoma samazinājuma rezultātā Ierobežotās izvēles studiju kursu 
apjoms attiecīgi palielināts par 4.0 KP, kas ļauj katra specializācijas virziena ietvaros 
padziļināti apgūt tam raksturīgās zinātnes jomas specifiku.  
Esošajos studiju kursos nepārtraukti notiek izmantotās literatūras saraksta papildināšana 

un atjaunošana un Latvijas un ES valstu līmenī aktuālo ekonomisko dominanšu un izaicinājumu 
akcentēšana.  
 

Doktora studiju programma “ Agrārā un reģionālā ekonomika” 
Studiju plānā nav veiktas izmaiņas, bet veikta regulāra studiju kursu satura un literatūras saraksta 
pilnveidošana atbilstoši jaunākajām aktualitātēm ekonomikā, kā arī zinātnē kopumā: 
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- Studiju kursā „Agrārā un reģionālā ekonomika” aktualizēti promocijas eksāmena 
jautājumi un mācību un metodiskās literatūras saraksts. 

- Studiju kursā “Pētījumu metodoloģija ekonomikā” izveidota jauna tematiska sadaļa 
„Pētījumu vide Latvijā” un aktualizēts mācību un metodiskās literatūras saraksts. 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika” 2016./ 2017. studiju gadā, 
jauni studiju kursi netika izveidoti, bet aktualizēta studiju kursu pieejamība e-vidē.   

 
Akadēmiskā maģistra studiju programm ā “Ekonomika”   
Attiecībā uz studējošo aptaujās dominējošo viedokļu par studiju kvalitātes uzlabošanas 

virzieniem akceptēšanu: 
• piedāvāt jaunus, atšķirīgus no bakalaura studiju līmeņa, studiju kursus, saglabājot 

pēctecību studiju virziena ietvaros, un nodrošināt studiju satura kvalitatīvo atbilstību 
ietvarstruktūras 7.līmeņa prasībām, studiju plānā tiek ietverti 15 jauni studiju kursi, no 
kuriem 2 ir obligātajā daļā, 13 – ierobežotās izvēles daļā (dažādos specializācijas 
virzienos), rezultātā izslēdzot no studiju plāna 34 studiju kursus. Vēl 10 studiju kursiem 
tika pilnveidoti nosaukumi vai koriģēts saturs. 

Obligātajā daļā ietvertie jaunie studiju kursi ir –  
Studiju kursa nosaukums KP 

Ekonomiskie resursi 2 
Pētījumu dizains un metodes 4 

 
Ierobežotās izvēles daļā piedāvātie jaunie studiju kursi ir –  

Nr. Studiju kursa nosaukums KP 
Specializācijas virziens “Bizness un loģistika”  

1.  Ilgtspējīgas sadarbības vadība 2 
2.  Eko uzņēmējdarbība 2 
3.  Iepakojuma ilgtspēja 3 
4.  Transporta un loģistikas sistēmu menedžments 4 
5.  E-biznesa sistēmas 2 
6.  Noliktavu saimniecība 2 

Specializācijas virziens “Finanšu menedžments un grāmatvedība” 
7.  Budžeta un nodokļu politika 3 
8.  Audita process 2 

Specializācijas virziens “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings” 
9.  Publiskā pārvalde 2 
10.  Tūrisma ekonomika  2 
11.  Investīcijas teritorijas attīstībā  4 
12.  Starptautiskais mārketings un loģistika 4 
13.  Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 2 

 
Doktora studiju programma “ Agrārā un reģionālā ekonomika”  2016./2017. studiju 

gadā jauni studiju kursi netika izveidoti, bet aktualizēta studiju kursu pieejamība e-vidē. 
 

4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi inform ācijas resursi 

Pārskata gadā tika iegādātas mācību grāmatas par kopējo summu EUR 1 269.59, kā arī 
abonēti dažādi izdevumi un periodika par kopējo summu – EUR 1 242.07. 

 
Iegādātie un saņemtie informācijas resursi, izmantojami dažādu studiju kursu apguvē: 

Resursa nosaukums Studiju kurss, kurā resurss 
izmantojams 
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Resursa nosaukums Studiju kurss, kurā resurss 
izmantojams 

1. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., 
Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās 
informācijas dienests, 2016. 326 lpp. 

• Finanšu grāmatvedība 
• Finanšu pārskati 

2. Pike R. Corporate Finance and Investment: Decisions 
and Strategies 8th edition. New York : Pearson 
Education Limited, 2015. 844 lpp.  

• Uzņēmuma finanses 
• Finanses un nodokļi 

3. Daley S. Project 2013 in Depth. U.S.: Que Corporation, 
2013. 929 lpp. • Projektu vadīšana 

4. Mishan E.J. Elements of Cost-Benefit Analysis. London: 
Routledge, 2015. 151 lpp. 

• Ekonomiskie pētījumi 
• Pētījumu metodoloģija 

ekonomikā 
5. Hite K.A., Seitz J.L. Global Issues: an Introduction. 5th 

edition. The Atrium, Southerm Gate, Chichester, Wes 
Sussex : John Wiley & Sons Inc., 2016. 335 lpp.  

• Makroekonomika 
• Reģionālā ekonomika 
• Pasaules lauksaimniecība 

6. Meadowcroft J. Governance, Democracy and 
Sustainable Development: Moving Beyond the Impasse. 
USA: Edward Elgar Publishing Ltd, 2012. 340 lpp. 

• Vides menedžments 
• Ilgtspējīga attīstība 
• Pašvaldību darbība 

7. Jimenez G. ICC Guide to Export/import: global 
standarts for international trade. Paris, France: ICC 
Publishing., 2012. 270 lpp. 

• Starptautiskie ekonomiskie sakari 
• Komercdarbības globalizācija 
• Finanses un kredīts 

8. Madura J., Fox R. International financial management. 
Andover: Cengage Learning EMEA, 2014. 671 lpp. 

• Projektu finanšu vadība 
• Finanšu un investīciju vadīšana 
• Finanses un nodokļi 

9. Chernev A. The marketing plan handbook 4th edition. 
USA: Cerebellum Press, 2014.178 lpp. 

• Tirgzinība 
• Uzņēmējdarbība 

10. McCann P. Modern urban and regional economics 
second edition. Oxford, Oxford University Press, 2013. 
408 lpp. 

• Reģionālā ekonomika 
• Agrārā un reģionālā ekonomika 

11. Cordon C., Ferreiro T. The Value chain shift: Seven 
future challenges facing top executives. Switzeland: 
IMD International, 2014. 137 lpp. 

• Vadīšana 
• Reģionālā ekonomika 

12. Walters D. Operations Strategy: A Value Chain 
Approach illustrated edition. New York: Palgrave 
Macmillan, 2002. 390 lpp. 

• Vadīšana 
• Vērtību ķēdes 

13. Čapello R. Regional Economics 2nd Revised edition. 
New York: Routledge, 2016. 354 lpp. • Reģionālā ekonomika 

14. Dagnino G., Cinci M. Research Methods for Strategic 
Management: A Research Methods Handbook. New 
York: Routledge, 2016. 377 lpp. 

• Ekonomiskie pētījumi 
• Vadīšana  

15. Parnell J. Strategic Management: Theory and Practice 
4th Revised edition. London: SAGE Publications Inc., 
2014. 641 lpp. 

• Vadīšana 

16. Clegg S., Carter C. Strategy : Theory & Practice. 
London: SAGE Publications Ltd, 2011. 460 lpp. • Vadīšana 

17. Staber U. Understanding Organizations: Theories & 
Images. London: SAGE Publications Inc., 2013. 268 lpp. • Vadīšana 

18. Morgan T. Visual Merchandising: Window and in-Store 
Displays for Retail 3rd ed. London: Laurence King 
Publishing, 2016. 224 lpp. 

• Tirgzinība 

19. Klimats un ilgtspējīga attīstība. Māra Kļaviņa un Jāņa 
Zaļoksna redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2016. 384 lpp. 

• Vides menedžments 
• Ilgtspējīga attīstība 
• Bioekonomika 

20. Jaunzeme J.S. Starptautiskie finanšu pārskatu • Finanšu grāmatvedība 
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Resursa nosaukums Studiju kurss, kurā resurss 
izmantojams 

standarti: standartu apkopojums un pielietojuma 
piemēri . Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 256 
lpp. 

• Vērtspapīru tirgus 
• Norēķini starptautiskā 

tirdzniecībā 

21. Biotehonomika: mācību grāmata. Dagnijas Blumbergas 
redakcijā; Dagnija Blumberga u.c. Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2016. 338 lpp. 

• Vides menedžments 
• Ilgtspējīga attīstība 
• Bioekonomika 
• Agrārā un reģionālā ekonomika 

22. Capello R., Nijkamp P. Handbook of Regional Growth 
and Development Theories. Cheltenham, UK; 
Northampton, MA: Edward Elgar, 2009. 529 lpp.  

• Makroekonomika 
• Reģionālā ekonomika 
• Starptautiskie ekonomiskie sakari 
• Agrārā un reģionālā ekonomika 

23. Kozlinska I. Evoluation of the Outcomes of 
Entrepreneurship Education Revisited: Evidence from 
Estonia and Latvia. Inna Kozlinska, 2016. 414 lpp. 

• Reģionālā ekonomika 

24. Brebbia C.A., Miralles i Garcia J.L. Environmental and 
Economic Impact on Sustainable Development. UK: 
WIT Press, 2017. 250 lpp. 

• Vides menedžments 
• Ilgtspējīga attīstība 
• Bioekonomika 
• Atjaunojamās enerģijas 

ekonomika 
25. Prohorovs A. Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā un 

Igaunijā: tā ietekme uz uzņēmējdarbību, investīcijām, 
bezdarba līmeni, nodokļu ieņēmumiem un valsts 
ekonomisko izaugsmi. Rīga: Apgāds „Zinātne”, 2017. 
256 lpp. 

• Nodokļu uzskaite 
• Finanses un nodokļi 

26. Besanko D., Dranove D., Shanley M., Schaefer S. 
Economics of Strategy 7th ed. Hoboken, NJ: John Wiley 
& Sons, 2017. 520 lpp. 

• Vadīšana 

27. Willoughby D. An Essential Quide to Business 
Statistics. UK: John Wiley & Sons, 2015. 356 lpp. • Statistika 

28. Wysocki Robert K., Bentley C. Global Complex Project 
Management : An Integrated Adaptive Agile and 
PRINCE2 LEAN Framework for Achieving Success. 
Plantation, FL: J. Ross Publishing, 2016. 276 lpp. 

• Projektu vadīšana 

29. Latvijas tiesību sistēma: kolektīvā monogrāfija  /sastād. 
A. Endziņš, I. Kronis. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 
2017. 442 lpp. 

• Uzņēmējdarbības institucionālā 
vide 

• Uzņēmējdarbība 
• Tiesību pamati 
• Lietu tiesības 
• Īpašuma tiesības 
• Saistību tiesības 
• Civilprocess  

30. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības 
uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās 
informācijas dienests, 2016. 152 lpp. 

• Nodokļu uzskaite 
• Finanses un nodokļi 
• Grāmatvedības pamati 

31. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. 
Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un 
atjaunots 2.izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas 
dienests, 2016. 

• Grāmatvedības pamati 

32. Leikuma I. Pēteris Birkerts: Es laižu savus darbus 
pasaulē. Jelgava: LLU, 2016. 296 lpp. • Socioloģija 

33. Pilvere I., Nipers A., Sisenis L., Krieviņa A. Minimālās 
platības saimniecību ilgtspējīgai saimniekošanai 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā: zinātniska 

• Pasaules lauksaimniecība 
• Agrārā un reģionālā 

ekonomika 
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Resursa nosaukums Studiju kurss, kurā resurss 
izmantojams 

monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2016. 112 lpp. ISBN 978-9984-48-238-5 
 
Izstrādājot studiju noslēguma darbus, studiju projektus, referātus un patstāvīgos darbus, kā 

arī ar ekonomiku, finansēm, uzņēmējdarbību saistītu studiju kursu apguvei studējošajiem ir 
pieejami: 
o Kapit āls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: 

Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505 
o Forbes. Rīga : SK Media, 2010. ISSN 1691-6018 
o iBizness. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2256-0882 
o iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X 
o Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses : žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un 

finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709. 
o Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 2255-9507 
o Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls. Rīga: Izdevniecība „Saimnieks 

LV”. ISSN 1691-1598 
o Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 

1992. ISSN 1407-2041 
o Latvijas Av īze. Rīga: Lauku Avīze, 2003. ISSN 1691-1229 
o Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN  1407-5164 
o Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-

2939 
o Zemgales ziņas: nedēļas avīze Zemgalei. Jelgava: Jelgavas dome, 1994. ISSN 1407-3889 
o Dienas Bizness rokasgrāmatas: 

• finanšu vadības; 
• grāmatvedība. 

 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi  

Akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika”  tika izveidotas piecas Valsts 
eksāmenu komisijas atbilstoši specializācijas virzieniem.  

VEK galvenie secinājumi: komisijas sastāvs un tās locekļu profesionālā kompetence ir 
atbilstoša, lai pēc iespējas pilnīgāk novērtētu izstrādāto bakalaura darbu kvalitāti un pretendentu 
zināšanu līmeni sakarā ar samērā plašo bakalauru darbu tematikas diapazonu. Šajā gadā 
bakalaura darbu pētījumu tēmas bija daudzveidīgas un vērtīgas. Lielākā daļa studentu bija rūpīgi 
sagatavojuši gan darbu, gan prezentāciju un spēja sniegt pamatotas atbildes uz komisijas locekļu 
jautājumiem. 

Darbu aizstāvēšana notika labvēlīgas attieksmes gaisotnē, vienlaikus saglabājot pietiekami 
augstu prasību līmeni. 

Pirmo reizi tika aizstāvēti 4 bakalaura darbi specializācijas virzienā Agrārā un vides 
ekonomika. To skaitā arī Santas Lazdānes darbs Kūdras ieguves sociālekonomiskais 
novērtējums, kam ir praktisks pielietojums un tas tika izvirzīts zinātniskajiem konkursiem. 

Visi VEK ieteikumi izskatīti un izvērtēti ESAF Domes sēdē. VEK ieteica lielāku uzmanību 
pievērts pētījumos izmantotajām metodēm un to pielietošanas argumentācijai. Nākamajos studiju 
gados studiju noslēguma darbu vadītājiem vairāk pievērst uzmanību metožu lietojumam. Lielāka 
uzmanība vadītājiem un studentiem jāpievērš pētījumu empīriskajai daļai, kas parāda studentu 
zināšanas un prasmes datu ieguvē, apstrādē un analīzē, dažādu metožu izmantošanā. 
 
Akadēmiskā maģistra studiju programm ā “Ekonomika” : 
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• tika izveidotas divas MEK, viena MEK specializācijas virzienam “Uzņēmējdarbība un 
vadīšana”, “Finanses un kredīts” un “Grāmatvedība un uzskaites teorija”, otra – 
specializācijas virzieniem “Mārketings un nozaru ekonomika” un “Reģionālā attīstība 
un pārvalde”. MEK maģistra darbus kopumā vērtē kā labi sagatavotus un prezentētus, 
atzīmējot, ka daudzu pētījumu saturs ir inovatīvs un ieteikumi praktiski izmantojami 
valsts institūciju un uzņēmēju darbībā. MEK pārskats izskatīts ESAF Domes sēdē.  

• MEK iesaka maģistra darbos plašāk pamatot pētījumu aktualitāti un konkretizēt autora 
devumu tā izstrādē.  

 
Doktora studiju programma “ Agrārā un reģionālā ekonomika” 
2016./2017. studiju gadā ieteikumi promocijas darbu izstrādei netika saņemti un doktoranti 
turpina strādāt pēc 2015./2016. studiju gadā aktualizētajiem Metodiskajiem norādījumiem 
promocijas darbu izstrādāšanai un aprobācijai. 

 

5. Mācībspēki un pētnieki 
5.1. Profesionālā pilnveide  

Mācībspēku profesionālās pilnveides nepieciešamību un regularitāti nosaka: 
1. LR Augstskolu likums (1995); 
2. MK 04.09.2001. noteikumi Nr. 391. „Profesora un asociētā profesora amata pretendenta 

zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība”, kuri nosaka kārtību, kādā 
nozares profesoru padome novērtē profesora vai asociētā profesora amata pretendenta 
zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju un paredz, ka, novērtējot pretendenta atbilstību 
profesora vai asociētā profesora amatam, ņem vērā pēdējo sešu gadu laikā iegūto 
zinātnisko un pedagoģisko kvalifik āciju . Pedagoģiskās kvalifikācijas sastāvdaļa ir arī 
organizatoriskā kompetence, kas raksturo personāla vadības pieredzi un spējas; 

3. LLU nolikums par akadēmiskajiem amatiem (http://www.llu.lv/lv/nolikumi), kurā definētas 
prasības akadēmisko amatu (profesora, asociētā profesora, docenta, vadošā pētnieka, 
lektora, pētnieka un asistenta) pretendentiem; 

4. studiju virzienā studējošo docētāju darba kvalitātes vērtēšanas rezultāti u.c. 
Studiju virziena realizācijā iesaistītie mācībspēki regulāri paaugstina kvalifikāciju. Vismaz 

reizi sešos gados mācībspēki apmeklē augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides 
programmu „Inov ācijas augstskolu didaktikā”  (160 h). Pārskata periodā pedagogu 
profesionālās pilnveides programmu apguva un sertifikātu ieguva 5 mācībspēki. 

 
ESAF institūts Mācībspēks 
EKRA  D.Popluga, G.Grīnberga-Zālīte 
FIGR  R.Šulca 
SOHU  S.Dobelniece, D.Bite 
 
Kopš 2014. gada LLU Valodas centrs universitātes mācībspēkiem piedāvā angļu valodas 

pilnveides kursus (32 h). Pārskata periodā kvalifikāciju šajos kursos paaugstināja 7 mācībspēki 
(A.Eglīte, M.Pelše, A.Auziņa, A.Lazdiņš, I.Jurgena, I.Leibus, A.Jurēvica). Citu organizāciju 
rīkotajos kursos angļu valodas zināšanas papildināja B.Mistre, bet docente D.Bite ieguva 
AliusLingua sertifikātu par B2 zināšanu līmeni angļu valodā. 

 
 
ESAF institūts Mācībspēks 

EKRA  A.Eglīte, M. Pelše 
UZVA  A.Auziņa, A.Lazdiņš, I.Jurgena 
FIGR  I.Leibus, A.Jurēvica, B.Mistre 
SOHU  D.Bite 
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Mācībspēki savu kvalifikāciju paaugstina, arī piedaloties LLU Akadēmiskajā konferencē. 

2016./2017. studiju gadā konference tika veltīta internalizācijas jautājumiem LLU. Pārskata 
periodā konferencē kvalifikāciju paaugstināja 20 studiju virzienā iesaistītie mācībspēki. Ar savu 
pieredzi konferencē dalījās docente L.Līcīte (UZVA) (referāts: LLU tēls un atpazīstamība 
Latvijas augstākās izglītības telpā) un asoc.profesors V.Bariss (SOHU) (referāts: Internalizācija 
kā augstskolu attīstības faktors). 

 
ESAF institūts Mācībspēks 
EKRA  D.Popluga, I. Pilvere 
UZVA  A.Auziņa, A.Dobele, I.Jurgena, A. Muška, A.Zvirbule, L.Dobele  
FIGR  
 

I.Jakušonoka, Ī.Vītola, A.Svarinska, A,Vītiņa, A. Kreicberga, A.Jesemčika, 
I.Leibus, I.Grundšteina, G.Mazūre 

SOHU  S.Dobelniece, S.Poča, D. Kaufmane. 
 
Pārskata periodā vairāki mācībspēki piedalījās LLU Komunikācijas un mārketinga centra 

organizētajos semināros „Laime emocionālajā inteliģencē” (2 h, 24.11.2016., lektors – Jānis 
Pāvulēns; piedalījās 10 mācībspēki), „Kiberdrošība tiešsaistē” ( 2h, 30.03.2017., lektors – 
Vitālijs Komašilovs; piedalījās 2 mācībspēki), „Laika menedžments” (2 h, 13.04.2017., lektore – 
Evija Caune; piedalījās 11 mācībspēki. 

ESAF institūts Dalībnieku uzvārdi 

Seminārs „Laime emocionālajā inteliģencē”  

EKRA A.Eglīte, G.Grīnberga-Zālīte 
FIGR A.Kreicberga, G.Mazūre, B.Mistre 
SOHU D.Bite, G.Kronberga 
UZVA I.Jurgena, A.Zvirbule, S.Zvirgzdiņa 

Seminārs „Kiberdrošība tiešsaistē”  
EKRA A.Eglīte 
SOHU D.Bite 

Seminārs „Laika menedžments”  
EKRA G.Grīnberga-Zālīte, I.Pilvere, D.Popluga, B.Rivža 
SOHU D.Bite 

UZVA 
A.Auziņa, A.Dobele, I.Jurgena, A.Lazdiņš, 
A.Muška, S.Zvirgzdiņa 

 
Pārskata periodā lektore R.Urtāne savu kvalifikāciju paaugstināja, piedaloties: 

• biznesa apmācības sesijā „K ā izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus!” (30 h); 
• starptautiskais seminārā „Mazās uzņēmējdarbības loma teritorijas attīstībā: 20 gadu 

pieredze”; 
D.Kaufmane piedalījās Zemgales tūrisma konferencē „Zemgale – tūrisma galamērķis” 

2016. gada 1.decembrī Jēkabpilī (6 stundas). 
Mācībspēki savu kvalifikāciju paaugstina, piedaloties starptautiskās un zinātniskās 

konferencēs, starptautiskos semināros. 

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana  

Mācībspēku zinātniskās pētniecības nepieciešamību un regularitāti nosaka: 
1. LR Augstskolu likums (1995); 
2. MK 04.09.2001. noteikumi Nr. 391. „Profesora un asociētā profesora amata pretendenta 

zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība”, kuri nosaka kārtību, kādā 
nozares profesoru padome novērtē profesora vai asociētā profesora amata pretendenta 
zinātnisko kvalifikāciju un paredz, ka, novērtējot pretendenta atbilstību profesora vai asociētā 
profesora amatam, ņem vērā pēdējo sešu gadu laikā iegūto zinātnisko kvalifik āciju ; 
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3. LLU nolikums par akadēmiskajiem amatiem (http://www.llu.lv/lv/nolikumi), kurā definētas 
prasības akadēmisko amatu (profesora, asociētā profesora, docenta, vadošā pētnieka, lektora, 
pētnieka un asistenta) pretendentiem. 

Studiju virziena „Ekonomika” realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls pārskata 
periodā iesaistījies dažādu zinātnisko un pētniecisko projektu vadībā un izpildē. Mācībspēki 
sagatavoja 71 starptautisko zinātniskos publikāciju un prezentēja savu pētījumu rezultātus (125 
uzstāšanās) dažādās starptautiski zinātniskās konferencēs: 

 

Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata periodā 
Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of 
Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs 

21 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, t.sk. 
proceedings 

50 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas, mācību grāmatas un studiju materiāli 7 
Citas zinātniskās publikācijas 5 
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 31 
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 125 
Referātu saraksts pārējās konferencēs 0 
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 0 
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības (know-
how) skaits 

1 

Zinātniskie projekti 30 
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti 2 

 
2016./2017. studiju gadā studiju virziena Ekonomika mācībspēki un pētnieki ir bijuši 

aktīvāki zinātniskās pētniecības veicināšanā. Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, ir 
palielinājies kopējais publikāciju skaits, t.sk. Web of Science vai Scopus datubāzēs iekļauto 
publikāciju skaits, konferenču materiālu skaits, referātu skaits, kā arī zinātnisko projektu skaits. 
Kopumā analizējot publikāciju, referātu un projektu tematiku, secināms, ka zinātniskā pētniecība 
tiek organizēta vairākos virzienos, kas ir saistoši un aktuāli studiju virziena Ekonomika attīstībai: 

• Bioekonomikas aktualitātes lokālie un globālie aspekti;  
• Agrārās un vides ekonomikas problemātika;  
• Teritoriju attīstība un viedā specializācija;  
• Uzņēmējdarbības procesu attīstība Latvijā un tās reģionos; 
• Nodokļu aktualitātes un finanšu pārvaldība.  

5.3. L īdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.  

 
Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. skaits 

Profesore Irina Pilvere  18 
Profesore Baiba Rivža  23 
Profesore Modrīte Pelše  3 
Profesore Anastasija Vilciņa  10 
Profesore Andra Zvirbule  19 
Profesore Aina Dobele  10 
Profesore Ingrīda Jakušonoka  14 
Profesors Vulfs Kozlinskis  4 
Profesore Inguna Leibus  4 
Asociētā profesore Gunta Grīnberga-Zālīte  5 
Asociētā profesore Aija Eglīte  6 
Asociētā profesore Ingūna Gulbe  2 
Asociētā profesore Anita Auziņa  7 
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Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. skaits 
Asociētā profesore Gunita Mazūre  10 
Asociētais profesors Jānis Ķusis  6 
Asociētā profesore Signe Dobelniece  5 
Docente Dina Popluga  1 
Docente Sandija Zēverte-Rivža  1 
Docente Anna Jesemčika  5 
Docente Dina Bite  3 
Docente Dace Kaufmane  2 
Docents Juris Vuguls  1 

 
Studiju procesā iesaistīto mācībspēku līdzdalības komisijās, organizācijās, padomēs un 

ekspertu darbības pilns saraksts 1.pielikumā.  

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

2016./2017. studiju gadā studiju kursu īstenošanā tika iesaistīta 1 doktorante. 
Vārds, uzvārds Studiju kurss (studiju līmenis, kam nolasīta lekcija) 

Lāsma Aļeksējeva 
(1. kursa doktorante) 

Ilgtspējīga attīstība (pamatstudijas; Ekonomika, a(b), tēma “Ilgtspējīgas 
primārās pārtikas nodrošinājums Latvijā: pozitīvie un problemātiskie 
aspekti.”) 

Linda Sūniņa 
(2. kursa doktorante) 

Mārketings (maģistra studijas; Ekonomika, a(m), tēma “Teritoriālā 
mārketinga nozīmē teritorijas attīstībā”)  

Ina Gudele  
(3. kursa doktorante) 

Mārketings (maģistra studijas; Ekonomika, a(m), tēma “E-komercijas 
būtība un nozīme”) 

 

6. Sadarbība  
6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Studiju programmu saturs un tā īstenošana nodrošina studiju programmu un studiju 
virziena ilgtspējīgu attīstību, jo ir balstīta uz sadarbību un atbildīgu rīcību, kurā iesaistīti 
studējošie, mācībspēki, absolventi un darba devēji. 

Studējošo iesaistīšana lēmumu pieņemšanā un studiju virziena pilnveidošanā ir pamatota 
ar LLU „Satversmē”  un LLU „Studiju nolikumā”  formulētām studējošo tiesībām vēlēt un tikt 
ievēlētiem LLU studējošo pašpārvaldē un vadības visu līmeņu kolektīvajās institūcijās – Senātā, 
Konventā, Studiju padomē, fakultāšu domēs u.c., līdzdarboties LLU fakultāšu pašpārvaldēs, kā 
arī saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām. Atbilstoši LLU Satversmei, 
Konventa sastāvā studējošo pārstāvju īpatsvars veido ne mazāk par 20%, savukārt Senātā no 60 
ievēlētajiem senatoriem 12 ir studējošo pašpārvaldes ievēlēti pilna laika studējošo pārstāvji. Ar ī 
ESAF nolikumā reglamentēts, ka ne mazāk par 20% no domnieku skaita veido studējošo 
pārstāvji, ko deleģē pašpārvalde. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem Konventā, Senātā un 
fakultāšu domēs atbilstoši to nolikumiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 
intereses. 

Sadarbība ar studējošajiem tiek nodrošināta ar: 
• studējošo aktīvu līdzdalību docētāju darba kvalitātes vērtēšanā, piedaloties anketēšanā LLU 

un fakultātes līmenī; 
• studējošo līdzdalību fakultātes pamatstudiju un maģistra studiju Metodisko komisiju, ESAF 

Domes, LLU Konventa un Senāta lēmumu pieņemšanā, kas attiecās uz studiju programmu, 
to struktūras un atsevišķu studiju kursu, kā arī studiju procesa organizācijas uzlabošanas 
jautājumiem; 

• studējošo darbību Studējošo pašpārvaldē; 
• tiekoties ar studiju programmu direktoriem un diskutējot par apgūtajiem studiju kursiem, par 

attieksmi no mācībspēkiem un kontaktēšanās iespējām; par studiju procesa norisi e-vidē; 
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• konsultācijas pie mācībspēkiem studējošajiem pieejamā laikā. 
Studiju virziena dažādu studiju līmeņu studenti ir daudz pārstāvēti dažādās LLU vadošajās 

lēmēj un izpildinstitūcijās. LLU Senātā ir ievēlēti: Roberts Pelēnis un Ieva Skutele (2.k.). Liela 
ir studiju virziena studentu pārstāvniecība LLU Konventā: Alina, Aminova, Armands Pēterfelds, 
Antra Bluka, Kristaps Jēkabsons, Roberts Pelēnis, Beāte Sproģe, Annija Veicena, Kristīne 
Skrinda un Ieva Skutele, kā arī doktora studiju students Mareks Rubīns. LLU Studiju padomē 
darbojās Ieva Skutele (2.k.). 

LLU SP darbojās Alina Aminova un Ieva Skutele.Ieva Skutele (bakalaura studiju 
programma „Ekonomika”, 2.kurss) bija ESAF Studentu pašpārvaldes vadītāja, kā arī 
pašpārvaldē darbojās bakalaura studiju programmas studenti: Kristaps Jēkabsons, Alina 
Aminova Anastasija Maļinovska u.c., kopā 31 šīs programmas students.  

Studējošo vērtējumam ir liela nozīme studiju kursu satura pilnveidē, studiju kursu 
papildināšanā un mācībspēku atlasē darbam studiju programmās. 

Studējošo ieteikumus, ja tie ir organizatoriska rakstura, apspriež institūtu sēdēs, bet ja 
metodiska – fakultātes metodiskajās komisijās. Katrs studiju programmas īstenošanā iesaistītais 
mācībspēks var iepazīties ar studējošo vērtējuma kopsavilkumu LLU IS. Pārskata periodā studiju 
procesa pilnveidošanā aktīvu dalību ņēma Elīna Litauniece un Ausma Kalniņa (bakalaura studiju 
programma „Ekonomika” 3.kurss), piedaloties Metodisko komisiju sēdēs. 

Laika periodā 03.07.-08.07.2017. tika organizēta pirm ā ESAF Vasaras skola „Būvējam 
kopienu. Tās sociāli, ekonomiskie un kultūrvides aspekti praksē”, kurā piedalījās arī studiju 
programmā „Ekonomika” studējošie Melānija Līva Cielava un Alīna Rozenvalde, kuri kopā ar 
mācībspēkiem un citās programmās studējošajiem praktizējās dažādu sociālo izpētes metožu 
pielietojumā un veidoja Kaldabruņas attīstības vīzijas. Vasaras skolas organizētajās lekcijās un 
aktivitātēs, kuras vadīja ESAF mācībspēki (D.Bite, A.Muška, L.Līcīte, L.Paula, A.Zvirbule, 
A.Dobele), piedalījās gan studējošie, gan Kaldabruņas iedzīvotāji. 
 
Vieslekcijas 

Studiju virziens Ekonomika, 2016./2017. studiju gadā turpināja mērķtiecīgi īstenot dažādus 
pasākumus, kas vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar ieinteresētajām pusēm. Studiju procesa 
kvalitātes uzlabošanas nolūkos studiju virziena praktiskajā realizācijā, kā vieslektori tika 
pieaicināti 37 nozares pārstāvji, darba devēji, t.sk. absolventi, kas, salīdzinot ar iepriekšējo 
studiju gadu, ir par 23 vairāk.  

Nozares vieslektoru piesaiste studiju virzienā Ekonomika 2016./2017. studiju gadā 
Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija, amats 

Ruta Grigorjeva SIA „”EVRY Latvia’’ Norvēģijas meitas uzņēmuma kreditoru grāmatvede 
Dzintars Vaivods SIA LLKC finanšu direktors 
Gaida Kalniņa SIA Gaidas Kalniņas audits valdes locekle, zvērināta revidente 
Ivars Romānovs Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors 
Indra Bērziņa SIA “Jelgavas ūdens” finanšu direktore 
Ģirts Ēdols SIA “Jelgavas ūdens” ražošanas inženieris – ekonomists 
Tatjana Lejava Jelgavas pilsētas izglītības pārvalde 
Linda Grīnfelde LIAA, klientu apkalpošanas daļas vadītāja 
Jānis Bruņenieks Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
Tekla Žabova Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas vadītāja 
Kristīne Ozoliņa SIA ZEKANTS valdes priekšsēdētāja 
Viesturs Burkāns Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks 
Ramona Kalniņa SIA Latvijas Piens, mārketinga un pārdošanas direktore 
Līga Švānberga Biedrības lauku partnerība „Lielupe” valdes priekšsēdētāja 
Rūta Kronberga Organizācijas Humana People to People in Latvia vadītāja 
Uldis Ameriks SIA Laflora valdes priekšsēdētājs 
Ingrīda Krīgere Latvijas Kūdras Ražotāju asociācijas valdes locekle 
Ieva Liepiņa Zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 
Jānis Jaunums CHD pārstāvis 
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Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija, amats 
Viesturs Slaidiņš SIA “Tilde” uzņēmumu vadības risinājumu attīstības vadītājs 
Anda Ziemele SIA “Tilde” grāmatvedības sistēmu analītiķe 
Gunita Bērza Reģionālā Informācijas centra imigrantiem kontaktpunkta "Zemgale" 

Jelgavā vadītāja 
Inta Elksnīte-Pafrāte AAS “Balta” 
Uldis Dūmiņš Zemgales NVO centra vadītājs 
Uldis Batarags SIA “Sonora” valdes loceklis 
Andris Piebalgs Partijas “Vienonība” priekšsēdētājs 
Sarmīte Palma LLU 
Kaspars Sausais AS Swedbank līzinga eksperts 
Kristīne Bulkovska AS Swedbank Finanšu centra “Jelgava” Klientu apkalpošanas vadītāja 
Jānis Kūlups Latvenergo IT Infrastruktūras direktors 
Rūta Kronberga Humana People to People in Latvia, vadītāja 
Sandra Muižniece – 
Brasava 

Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses centrs, centra vadītāja 

Edgars Krastiņš SKYWAY, Inženieru birojs 
Arnis Sproģis SIA “AMFILAT” 
Uldis Ozols Uzņēmuma “HTG studio” valdes loceklis 
Krišjānis Āboltiņš Moller Baltic Important 
Tabita Šķerberga Jelgavas novada Tūrisma attīstības projektu vadītāja 

Veiksmīga sadarbība izveidojās ar uzņēmuma “HTG studio” valdes locekli Uldi Ozolu, kas 
ne tikai nolasīja lekcijas bakalaura studiju programmas Ekonomika studiju kursā Vadīšana, bet 
iesaistīja studentus praktiskās aktivitātēs, izpētot situāciju vairākos uzņēmumos. 

Mācību ekskursijas 

Papildus aktivitāte, kas tiek īstenota studiju virzienā, lai stiprinātu sadarbību ar 
ieinteresētajām pusēm, ir mācību ekskursijas. 2016./2017. studiju gadā studiju virziena 
Ekonomika studentiem tika organizēta 31 mācību ekskursija, kas ir par 3 vairāk nekā 2015./2016. 
studiju gadā.  

Dalība studiju procesa galvenā rezultāta izvērtēšanā 

Lai nodrošinātu studiju programmu atbilstību darba tirgus prasībām, darba devēji tiek 
iesaistīti studiju procesa noslēguma posmā – bakalaura studiju līmenī tās ir Valsts eksāmenu 
komisijas, maģistra studiju līmenī – Maģistra eksāmenu komisijas, doktora studiju līmenī – 
atsauksmes par promocijas darba kopsavilkumiem. Kopumā 2016./2017.studiju gadā bakalaura 
studiju programmā „Ekonomika” Valsts eksāmenu komisiju sastāvā bija 9 nozares pārstāvji –
profesionāļi. Savukārt Maģistra eksāmenu komisijas sastāvā tika piesaistīts viens profesionālis. 
Tāpat darba devēji un profesionālās organizācijas tiek iesaistītas doktora studiju programmas 
galvenā rezultāta – promocijas darba – izvērtēšanā. 2016./2017.studiju gadā tika saņemtas 31 
atsauksmes no ministrijām, pašvaldībām, zinātniskajām institūcijām un Latvijas augstākās 
izglītības iestādēm, kā arī uzņēmējiem par izstrādātajiem promocijas darbiem. 

Sadarbības līgumi 

2016./2017. studiju gadā jauni sadarbības līgumi ar organizācijām netika noslēgti, taču tika 
turpināta iepriekšējos gados uzsāktā sadarbība. Īpaši cieša tā bija ar Latvijas kūdras ražotāju 
asociāciju, kur studiju programmā “Ekonomika” bakalaura darbs tika izstrādāts ciešā sadarbībā 
ar asociāciju. Santas Lazdānes darba Kūdras ieguves sociālekonomiskais novērtējums pētījuma 
rezultāti tika integrēti Latvijas kūdras attīstības stratēģijā. 

Mācībspēki lasa lekcijas arī nozares speciālistiem, kā arī katru gadu piedalās kā eksperti 
dažādu darbu vērtēšanā Zemgales reģionā un Latvijā. 

 
Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem 
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Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija 
Inguna Leibus LR Valsts ieņēmumu dienests 
 

Pārskata periodā studiju virziena īstenošanā iesaistītie 7 mācībspēki piedalījās kā eksperti 
Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērt ēšanā, bet 4 mācībspēki 
(A.Zvirbule, A.Dobele, A.Auziņa, A.Muška) – kā ārējie eksperti biznesa plānu konkursā 
„Laukiem b ūt”  (http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/sakusies-pieteiksanas-konkursam-
laukiem). 
 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras 
skolas utt.) un vieslektori: 
Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 
Čehija 1 - 
Spānija 1 - 
Turcija 1 - 
Igaunija 1 - 
Kazahstāna 1 - 
Itālija 1 - 
Horvātija 2 - 
Vācija 1 - 
Polija - 8 
Lietuva - 1 

ERASMUS+ programmas ietvaros 2016./2017.studiju gadā ESAF studēja 9 ārzemju 
studenti, kas bija par 1 mazāk nekā iepriekšējā studiju gadā. Pārskata periodā ESAF vieslekcijās 
un pieredzes apmaiņā viesojās 9 vieslektori, kas ir par 10 mazāk nekā iepriekšējā studiju gadā. 
LLU ESAF studentu mobilitāte: 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Ekonomika, a(b) PL 13 - - 
Ekonomika, a(m) PL - - 3 
Agrārā un reģionālā ekonomika, (d) - 2 - 
SMS – mobilitātes studijas 
SMP – mobilitātes prakse 

2016./2017. studiju gadā LLU ESAF studiju virziena Ekonomika studenti turpināja 
izmantot LLU piedāvātās iespējas studēt ārvalstu augstskolās. ERASMUS+ programmas ietvaros 
2016./2017.studiju gadā uz ārvalstu augstskolām kopā devās 15 studenti, kas, salīdzinot ar 
iepriekšējo studiju gadu, ir par 8 studentiem mazāk. Savukārt BOVA intensīvo maģistra līmeņa 
apmācību kursu ietvaros mobilitātes braucienā uz Lietuvu 2016./2017. studiju gadā devās 3 
maģistranti.  

 
LLU ESAF mācībspēku mobilit āte: 

Vārds uzvārds 
ERASMUS+ 

BOVA 
Citas  

aktivitātes Lekciju 
lasīšana 

Pieredzes 
apmaiņa 

Modrīte Pelše x - - - 
Alla Pūce x - - - 
Vineta Tetere x - - - 
Anita Kreicberga x - - - 
Baiba Mistre x - - - 
Baiba Rivža x - x x 



17 

Vārds uzvārds 
ERASMUS+ 

BOVA 
Citas  

aktivitātes Lekciju 
lasīšana 

Pieredzes 
apmaiņa 

Andra Zvirbule x - x - 
Anita Auziņa - x - - 
Gunta Grīnberga-Zālīte x - - - 
Zane Vītoliņa x - - x 
Jolanta Millere x - - - 
Inguna Leibus x - - - 
Gunita Mazūre x - - - 
Lāsma Līcīte x - - x 
Dina Popluga x - x x 
Dina Bite x - - x 
Ginta Kronberga - - - x 
Sandija Zēverte-Rivža - - - x 

Irina Pilvere - - - x 

2016./2017.studiju gadā ERASMUS+ ietvaros 15 studiju virziena Ekonomika mācībspēki 
lasīja lekcijas ārvalstu augstskolās, un 1 mācībspēks bija pieredzes apmaiņā. ERASMUS+ 
mobilitātē mācībspēki devās uz sekojošām valstīm: Polija, Bulgārija, Itālija, Lietuva, Rumānija, 
Čehija, Igaunija un Nīderlande. Papildus tam 3 mācībspēki BOVA intensīvo maģistra studiju 
krusu ietvaros devās vieslekcijās uz Lietuvu un Igauniju. Papildus tam 8 mācībspēki devās citos 
mobilitātes braucienos, kas pamatā bija saistīti ar jaunu kontaktu dibināšanu un tīklošanās 
pasākumiem, lai veidotu kopīgu sadarbību zinātnē. 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 
01.09.2015 

Studējošo skaits 
01.10.2016 

Studējošo skaits 
01.10.2017 

Absolventu 
skaits 

Pamatstudijas     
Ekonomika (a) 331 325 289 64 
Maģistra studijas     
Ekonomika (a) 108 102 95 33 
Doktora studijas     
Agrārā un 
reģionālā 
ekonomika 

30 33 28 3 

 
Akadēmiskā bakalaura studiju programmā Ekonomika studējošo skaits samazinājies par 36 

studentiem jeb 11.0%, ko galvenokārt noteica nepilna laika studējošo skaita samazinājums – 22 
studenti. Maģistra studiju programmā studējošo skaits pārskata periodā samazinājies par 7 
studentiem jeb 7%.  

Doktora studiju programmā studējošo skaita samazinājumu par 15% noteica studējošo 
neatgriešanās no akadēmiskā atvaļinājuma dažādu objektīvu apstākļu ietekmē. 

2016./2017.studiju gadā, atbilstoši studentu skaitam veidojās arī absolventu skaits. Lielākā 
daļa (64) absolventu bija bakalaura studiju programmā. Valsts eksāmenu komisija nolēma 
izsniegt diplomu ar izcilību bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virziena 
Grāmatvedība un finanses studentei Edītei Eihvaldei. 

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 
Amats 2014./ 2015. 2015./ 2016. 2016./ 2017. 
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Profesori 14 14 15 
Asociētie profesori 11 12 13 
Docenti 21 21 18 
Lektori 36 43 45 
Asistenti 1 - 1 
Vadošie pētnieki - - - 
Pētnieki - - - 
Kopā 83 90 92 

 
2016./2017.studiju gadā studiju procesā piedalījās 92 mācībspēki (2.pielikums). Profesoru 

un asociēto profesoru skaita palielinājums liecina par kvalitatīva personāla izaugsmi, bet lektoru 
īpatsvars liecina par gados jaunu mācībspēku esamību, kas nodrošinās studiju procesu 
perspektīvā. 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša studiju līmenim. Studiju procesā iesaistīto 
mācībspēku īpatsvars ar doktora grādu ir: pamatstudijās – 40.5%, maģistra studijās – 73.0%, 
doktora studijās – 100%.    

Studiju procesa realizācija notiek ciešā sadarbībā arī ar citu fakultāšu mācībspēkiem. Tas 
liecina par starpdisciplināru izglītību studiju virzienā. 

Kopā studiju virzienā studiju procesā piedalījās 30% citu LLU fakultāšu un centru 
mācībspēki, t.sk. 5 profesori, 3 asociētie profesori, 7 docenti, 14 lektori un 1 asistents.  

 

7.3. Studiju virziena infrastrukt ūras izmaiņas 

Turpinās darbs pie studiju infrastruktūras sakārtošanas un tehniskās kvalitātes uzlabošanas. 
Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remont s, aprīkojums): 

Telpas 
numurs/nosaukums 

Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

310.auditorija ESAF UZVA Nomainītas mēbeles (galdi un krēsli) 
214.auditorija ESAF UZVA Nomainītas mēbeles (galdi un krēsli) 
306.auditorija ESAF EKRA Nomainītas mēbeles (galdi un krēsli) 
204. ESAF UZVA Nomainītas mēbeles (krēsli) 

Zāle ESAF Iegādāts jauns aprīkojums (projektors) 

101./102. ESAF dekanāts Iegādāts jauns aprīkojums (printeri, dokstacija, dators, 
portatīvais dators) 

104. ESAF dekanāts Iegādāts jauns aprīkojums (dokstacija, dators) 

106.auditorija ESAF FIGR Iegādāts jauns aprīkojums (monitors, dators, projektors) 

119. ESAF FIGR Iegādāts jauns aprīkojums (dators, monitors) 

122. ESAF dekanāts Iegādāts jauns aprīkojums (dators) 

132.auditorija ESAF FIGR Iegādāts jauns aprīkojums (monitors, dators, sienas 
kronšteins, televizors) 

133. ESAF Iegādāts jauns aprīkojums (tālvadības pultis, portatīvais 
dators, monitors, 2 printeri) 

201. ESAF UZVA Iegādāts jauns aprīkojums (monitors ar datoru) 

207. ESAF EKRA Iegādāts jauns aprīkojums (monitors ar datoru) 

208. ESAF EKRA Iegādāts jauns aprīkojums (monitors ar datoru) 
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Telpas 
numurs/nosaukums 

Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

210.datorklase ESAF UZVA Iegādāts jauns aprīkojums (projektors) 
301.auditorija ESAF UZVA Iegādāts jauns aprīkojums (dators, grīdas statīvs, 

televizors) 
 SOHU Iegādāts jauns aprīkojums (2 projektori, 2 datori) 
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1.pielikums 

Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. skaits 
Profesore 
Irina Pilvere (18) 

• Latvijas Augstskolu profesoru padomes asociācijas locekle. 
• Latvijas Rektoru padomes locekle (no 2014. gada). 
• Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija valdes 

locekle (no 2014. gada). 
• Latvijas Universitāšu asociācijas locekle (no 2014. gada). 
• Latvijas Zinātnes padomes eksperte. 
• LLU Agrārās un reģionālās ekonomikas Promocijas padomes 

priekšsēdētāja vietniece. 
• LLU profesoru padomes eksperte. 
• LLMZA Īstenā locekle, Ekonomikas nodaļas vadītāja, 

Viceprezidente (no 2014. gada). 
• LR ZA korespondētājlocekle. 
• LVMI "Silava" konsultatīvās padomes locekle (no 2014. gada). 
• VA „Latvijas Valsts augļkopības institūts” – konsultatīvās padomes 

locekle. 
• Association for European Life Science Universities (ICA) pārstāve. 
• Baltijas jūras reģiona valstu universitāšu tīkls (BSRUN) pārstāve. 
• Baltijas Mežkopības, Veterinārijas un Lauksaimniecības universitāte 

(BOVA) pārstāve. 
• Eiropas Savienības Rural Networks' Assembly Latvijas zinātnisko 

institūciju pārstāve (no 2015. gada). 
• Eiropas Universitāšu Asociācija (EUA) pārstāve. 
• Starptautiskā universitāšu asociācijā (IUA) pārstāve. 
• Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) locekle. 

Profesore  
Baiba Rivža (23) 

• ISCH COSt Action IS1207 Management Committee member. 
• NJF Working group member.  
• Polijas Zinātnes padomes ārzemju eksperts 
• Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un vides Zinātņu akadēmijas 

asociācijas padomes locekle. 
• ES Zinātņu akadēmiju konsultatīvās padomes (EASAC) eksperte 

Ekonomikas nozarē. 
• Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācija, Baltijas valstu 

agrārās ekonomikas sekcijas vadītāja. 
• Georgofili akadēmijas (Itālija) ārzemju locekle. 
• Krievijas Lauksaimniecības Zinātņu akadēmijas ārzemju locekle. 
• Latvijas valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas locekle. 
• Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekle. 
• LLMZA prezidente. 
• Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmijas 
ārzemju locekle. 

• Daugavpils Universitātes promocijas padomes locekle. 
• LZA Ekonomikas institūta Padomes locekle. 
• LZA vice prezidente lauksaimniecības un mežu zinātņu jautājumos. 
• LZA Īstenā locekle LLU Ekonomikas un vadības zinātnes nozares 

profesoru padomes priekšsēdētāja. 
• LLU ESAF promocijas padomes priekšsēdētāja. 
• LU Ekonomikas, vadības zinātnes un demogrāfijas profesoru padomes 

locekle. 
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• LU Ekonomikas nozares promocijas padomes locekle. 
• LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekle. 
• Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētāja (kopš 2015. 

gada). 
• Zinātniskās Padomes locekle Marokas Izglītības Kvalitātes vadības 

asociācijā. 
• Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvās padomes locekle 

Profesore 
Modrīte Pelše (3) 

• LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātņu nodaļas Īstenā locekle.  
• Latvijas Zinātnes padomes eksperte. 
• Eksperts ZM organizētajā Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) 

projekta ideju izvērtēšanā.  
Profesore  
Anastasija Vilciņa (10) 

• LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātņu nodaļas Īstenā locekle. 
• Latvijas augstskolu Profesoru asociācijas locekle. 
• LLU ESAF Ekonomikas un vadībzinātnes Profesoru padomes 

locekle. 
• LU EVF Ekonomikas, vadības zinātnes un demogrāfijas Profesoru 

padomes locekle. 
• LZP eksperte (Ekonomika un vadībzinātnes) 
• LLMZA Īstenā locekle 
• LLU ESAF MEK priekšsēdētāja 
• LLU ESAF VEK locekle 
• LLU ESAF maģistra studiju metodiskās komisijas locekle 
• LLU ESAF Domes locekle 

Profesors  
Vulfs Kozlinskis (4) 

• LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātņu nodaļas Īstenais loceklis. 
• LLU Ekonomikas nozares profesoru padomes loceklis. 
• RISEBA Promocijas padomes vadībzinātnē loceklis. 
• Starptautisko zinātnisko konferenču (RISEBA, BA, VeA) zinātniskās 

komitejas loceklis. 
Asociētā profesore Gunta 
Grīnberga-Zālīte (5) 

• Latvijas Zinātnes padomes eksperts. 
• LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātņu nodaļas Īstenā locekle. 
• Latvijas augstskolu Profesoru asociācijas locekle. 
• Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) 

Latvijas nacionālās biedrības (NJF Latvia) biedre. 
• Journal of Latgale National Economy Research, zinātniskās 

redkolēģijas locekle. 
Asociētā profesore  
Aija Eglīte (6) 

• Latvijas Zinātnes padomes eksperte. 
• LLU Rakstu redkolēģijas locekle 
• Daugavpils Universitātes Zinātņu Padomes Reģionālā ziņojuma 

redakcijas kolēģijas locekle 
• Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu izdevuma „Sabiedrība un 

kultūra” redkolēģijas locekle   
• FKTK Finanšu pratības nacionālās stratēģijas ieviešanas darba 

grupas locekle 
• Starptautiskās Makromārketinga asociācijas locekle 

Docente 
Dina Popluga (1) 

• LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātņu nodaļas Īstenā locekle. 

Docente 
Sandija Zēverte-Rivža (1) 

• LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātņu nodaļas Īstenā locekle. 

Asociētā profesore 
Ingūna Gulbe (2) 

• Eiropas lauksaimniecības ekonomistu asociācijas biedre. 
• APP „Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” Zinātnes 



23 

padomes locekle. 
Asociētā profesore 
Anita Auziņa (7) 
 

• Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) Latvijas 
nacionālās biedrības (NJF Latvia) biedre. 

• LLMZA Īstenā locekle. 
• Latvijas profesoru asociācijas locekle. 
• LZP eksperte nozarē Ekonomika. 
• LZP eksperte nozarē Vadībzinātne. 
• European Scientific Institute izdevuma ISSN: 1857 - 7881 (Print), ISSN: 

1857 - 7431 (Online) European Scientific Journal (ESJ) recenzente. 
• Izdevuma ISSN 1691-3078 Economic Science for Rural Development 2016 

// Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, galvenā 
redaktore. 

Profesore 
Aina Dobele (10) 

• Latvijas Zinātnes padomes eksperte 
• Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) Latvijas 

nacionālās biedrības (NJF Latvia) biedre. 
• LLMZA Īstenā locekle. 
• AIKA (Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras) eksperte. 
• LEA (Latvijas ekonomistu asociācijas) locekle. 
• Latvijas profesoru asociācijas locekle. 
• LLU Ekonomikas un Vadībzinātne zinātņu nozaru profesoru 

padomes locekle. 
• Journal of WEI Business and Economics, USA, redkolēģijas 

locekle. 
• Izdevuma ISSN 1691-3078 Economic Science for Rural 

Development 2017 // Proceedings of the International Scientific 
Conference, Jelgava, programmas komitejas locekle 

• Sekcijas darba koordinatore un eksperts ekonomikas sekcijā Zemgales 
Reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā 

Profesore 
Andra Zvirbule (19) 

• Academic Member Athens Institute for Education and Research Human 
Development Research Division (Education Research Unit). 

• Academic Member Athens Institute for Education and Research Business 
and Law Research Division (Management Research Unit) Grieķijas Atēnu 
Izglītības un Pētniecības Institūta Akadēmiskais biedrs. 

• Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) Latvijas 
nacionālās biedrības (NJF Latvia) biedre 

• LLMZA Īstenā locekle. 
• LZP eksperts nozarē Ekonomika. 
• LZP eksperts nozarē Vadībzinātne. 
• LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātņu nodaļas vadītāja. 
• Latvijas profesoru asociācijas locekle. 
• LLU Ekonomikas un Vadībzinātnes zinātņu nozaru profesoru padomes 

locekle. 
• LLU Agrārās un reģionālās ekonomikas Promocijas padomes locekle. 
• LLU Senāta priekšsēža vietniece.  
• LLU Studiju padomes locekle. 
• LLU Zinātnes padomes locekle. 
• RISEBA un BA Promocijas padomes locekle Vadībzinātnē. 
• RISEBA un BA Profesoru padomes locekle Vadībzinātnē 
• BAT Turība Promocijas padomes locekle Vadībzinātnē. 
• Izdevuma ISSN 1691-3078 Economic Science for Rural Development 

2016 // Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, 
redkolēģijas locekle. 

• Izdevuma ISSN 1691-5348 Journal of Business Management oficiālā 
recenzente. 
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• Member of the Editorial Board International Journal of Economic Trends 
& Forecasting (USA). 

Profesore 
Ingrīda Jakušonoka (14) 

• LZP eksperts Ekonomikas nozarē no 2016.-2019. g. (LZP lēmums nr. 46-
2-1 no 19.05.2016) 

• Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) biedre 
no 2011. gada un Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku 
asociācijas (NJF) Latvijas nacionālās biedrības (NJF Latvia) biedre 
no 2011. gada 

• LLMZA īstenā locekle – (ievēlēta 2002. gada 31. maijā) diploms 
nr.123.  

• LLU Promocijas padomes locekle agrārās ekonomikas un reģionālās 
ekonomikas apakšnozarēs (no 2005. gada); 

• RSEBAA, Ventspils Augstskolas un Banku Augstskolas apvienotās 
promocijas padomes locekle Vadībzinātņu nozarē (no 2011. gada) 

• LLU Ekonomikas un vadības zinātņu nozares profesoru padomes 
locekle.-(LLU Senāta 8.05.2002. lēmums nr.4-99)  

• Doktorantūras eksāmenu komisijas priekšsēdētāja (Reģionālās un 
agrārās ekonomikas apakšnozare) 2016./2017.st.g.;  

• LLU Konventa locekle (1992.-2017) 
• LLU Senāta locekle (1992.- 2017) 
• LLU EF MEK locekle programmā „Ekonomika” (1997-2017)  
• LLU EF VPK locekle profesionālajā maģistra programmā 

„Uzņēmējdarbības vadība”  (2016-2017) 
• ESAF Doktorantūras Metodiskās komisijas locekle (no 2010) 
• LLMZA Revīzijas komisijas priekšsēdētāja 2016.-2017. 
• Latvijas Augstskolu Profesoru asociācijas locekle (no 2000.g.) 

Asociētā profesore 
Gunita Mazūre (10) 
 

• Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) eksperte no 2017. 
gada 

• Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) biedre 
no 2007. gada. 

• Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) Latvijas 
nacionālās biedrības (NJF Latvia) biedre - no 2011. gada.  

• Latvijās Augstskolu Profesoru asociācijas locekle 
• LLU Konventa locekle  
• Programmas komitejas un rakstu recenzente starptautiskās 

zinātniskās konferences “Economic Science for Rural Development’ 
2017” rakstu krājumam.  

• Programmas komitejas, redkolēģijas locekle un rakstu recenzente 
starptautiskās zinātniskās konferences “Economic Science for Rural 
Development’ 2015” rakstu krājumam.  

• Programmas komitejas, redkolēģijas locekle un rakstu recenzente 
starptautiskās zinātniskās konferences “Economic Science for Rural 
Development’ 2016” rakstu krājumam.  

• Redkolēģijas locekle zinātniskā žurnālā Science and Studies of 
Accounting and Finance: Problems and Perspectives (Lietuva); ISSN 
2029-1175; online ISSN 2351-5597 

• Redkolēģijas locekle un atbildīgā redaktore starptautiskā zinātniskā 
žurnālā Economics and Rural Development (Lietuva) 2011.-2015. 

Profesore 
Inguna Leibus (5) 

• Latvijās Augstskolu Profesoru asociācijas locekle 
• LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātņu nodaļas īstenā locekle (ievēlēta 

2.06.2017.) 
• LZP eksperts Ekonomikas nozarē no 2017.-2020. g. (LZP 18.05.2017. 
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lēmums Nr. 10-3-1) 
• LLU Konventa locekle  
• LLU Senāta locekle 

Docente 
Anna Jesemčika (5) 

• LLU ESAF bakalauru VEK locekle programma Ekonomika, 
apakšprogramma „Reģionālā attīstība un pārvalde”. 

• Grāmatvežu koledžā VEK locekle. 
• LR Grāmatvežu sertifikācijas centrs (GSC) eksperte. 
• LZRA biedre, zvērināta revidente. 
• SIA „DZ Birojs” valdes locekle. 

Asoc.profesors 
Jānis Ķusis (6) 

• LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātņu nodaļas Īstenais loceklis. 
• Latvijās Augstskolu Profesoru asociācijas loceklis 
•  LLU Konventa loceklis 
• LLU Senāta loceklis 
• Izdevuma Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti 8.sērijas 

Humanitārās un sociālās zinātnes redkolēģijas loceklis 
• Izdevuma JOURNAL OF POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY: 

Series: ORGANIZATION AND MANAGEMENT oficiālais recenzents 
Asoc.profesore 
Signe Dobelniece (5) 

• RSU Promocijas padome Socioloģijā 
• LZP eksperte Socioloģijā 
• Skolēnu ZPD Zemgales reģiona konkursa Socioloģijas sekcijas vadītāja 

vadītāja  (līdz 2016.g. 
• LLU Konventa locekle 
• European Observatory on Homelessness – eksperte no 2011. gada. 

Docente 
Dina Bite (3) 

• LZP eksperte socioloģijā kopš 17.03.2016. 
• Eksperte un socioloģijas sekcijas vadītāja Zemgales Reģionālajā skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konkursā 
• Latvijas Sociologu asociācijas biedre 

Docente 
Dace Kaufmane (2) 

• Eksperts politoloģijas sekcijā Zemgales Reģionālajā skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā 

• Starptautiskās konferences Economic Science for Rural Development 
orgkomitejas locekle 

Docents  
Juris Vuguls (1) 

• Starptautiskās konferences Economic Science for Rural Development 
orgkomitejas loceklis 
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2.pielikums 
Studiju virzienā iesaistītais AKADĒMISKAIS PERSONĀLS – 2016./2017.st.gads 

 
Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds 

Grāds/kvalif
ikācija/ 
ievēlēšanas 
vieta 

Amats 

Īstenojamie studiju kursi 

Bakalaura studiju 
programma EKONOMIKA 

Maģistra studiju programma 
EKONOMIKA 

Doktora studiju programma 
AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ 

EKONOMIKA 
1. 1

.
Irina Pilvere Dr.oec./ LLU profesore  Agrārā politika Eiropas 

Savienībā 
Agrārā un reģionālā 
ekonomika, Pētījuma virziena 
speckurss, Pētījumu 
metodoloģija ekonomikā I 

2.  Baiba Rivža  Dr.habil.oec.
/LLU 

profesore Reģionālās attīstības plānošana Mārketings, Tirgus izpēte un 
prognozēšana 

 

3.  Vulfs Kozlinskis Dr.habil.oec.
/ LLU 

profesors   Zinātnes metodoloģija, 
Latvijas tautsaimniecība  

Agrārā un reģionālā 
ekonomika, Pētījuma virziena 
speckurss 

4.  Ingrīda Jakušonoka Dr.oec./ LLU profesore Vērtspapīru tirgus, Finanšu 
grāmatvedība un analīze 

Bankas un riski 
Finanšu investīciju vadība 
Uzņēmējdarbības finanses I, II 

Agrārā un reģionālā 
ekonomika 

5.  Anastasija Vilciņa Dr.oec./ LLU profesore Makroekonomika Mikroekonomikas analīze, 
Makroekonomikas analīze, 
Pētnieciskais darbs 
ekonomikā, Maģistra darbs 

Agrārā un reģionālā 
ekonomika 

6.  Andra Zvirbule Dr.oec./ LLU profesore  Plānošana un kontrolings, 
Uzņēmuma vadīšana 

Pētījumu metodoloģija 
ekonomikā II 

7.  Aina Dobele  Dr.oec./LLU profesore Saimniekošanas mācība, 
Bakalaura darbs  

Resursu vadīšana Agrārā un reģionālā 
ekonomika 
Pētījuma virziena speckurss 
(eksāmena komisijā) 

8.  Modrīte Pelše Dr.oec./ LLU profesore Ekonomika, Reģionālā 
attīstība, Ilgtspējīga attīstība, 

Reģionālā ekonomika un 
politika, Reģionu ilgtspējīga 

Agrārā un reģionālā 
ekonomika, Pētījuma virziena 
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Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds 

Grāds/kvalif
ikācija/ 
ievēlēšanas 
vieta 

Amats 

Īstenojamie studiju kursi 

Bakalaura studiju 
programma EKONOMIKA 

Maģistra studiju programma 
EKONOMIKA 

Doktora studiju programma 
AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ 

EKONOMIKA 
Agrārā un vides ekonomika, 
Agrārā un vides politika 

attīstība speckurss 

9.  Zinta Gaile Dr.agr./ LLU profesore   Zinātnisko rakstu sagatavošana 
10.  Inguna Leibus Dr.oec./LLU profesore Grāmatvedība un finanses, 

Nodokļu uzskaite, Finanšu 
grāmatvedība un analīze,  
Grāmatvedība un finanses 

Nodokļu plānošana  

11.  Ritvars Sudārs Dr.sc.ing./ 
LLU 

profesors Ekoloģija un vides aizsardzība   

12.  Irina Arhipova 
 

Dr.sc.ing./ 
LLU 

profesore  Ekonometrija Lietišķās daudzvariāciju 
metodes II 

13.  Pēteris Rivža Dr.habil.sc. 
ing./ LLU 

profesors   Pētījumu metodoloģija 
ekonomikā II 
Ekonomisko procesu 
datormodelēšana 

14.  Juris Priekulis Dr.sc.ing./ 
LLU 

profesors 
Lauksaimniecības tehnoloģijas  

 

15.  Īrija Vītola  Dr.oec./LLU profesore 
(Emeritus) 

Vadības grāmatvedība   

16.  Aija Eglīte  Dr.oec./LLU asoc. 
profesore 

Ekonomiskie pētījumi, 
Makroekonomika, Tiesību 
realizācija, Ekonomika 

Mājokļa attīstība un politika, 
Patērētāju uzvedība  

 

17.  Gunta Grīnberga-
Zālīte  

Dr.oec./LLU asoc. 
profesore 

Tirgzinība 

Sociālais mārketings, 
Pakalpojumu mārketings, 
Starptautiskais mārketings, 
Starptautiskais menedžments  

 

18.  Aina Muška Dr.oec./ LLU asoc. Uzņēmējdarbības analīze, Kvalitātes sistēmas, Agrārā un reģionālā 
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Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds 

Grāds/kvalif
ikācija/ 
ievēlēšanas 
vieta 

Amats 

Īstenojamie studiju kursi 

Bakalaura studiju 
programma EKONOMIKA 

Maģistra studiju programma 
EKONOMIKA 

Doktora studiju programma 
AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ 

EKONOMIKA 
profesore Uzņēmējdarbība un vadīšana, 

Uzņēmējdarbības vadīšana, 
Uzņēmējdarbība, Kvalitātes 
vadība, Uzņēmējdarbības 
institucionālā vide 

Uzņēmējdarbības 
sistēmanalīze 

ekonomika 

19.  Gunita Mazūre Dr.oec./ LLU asoc. 
profesore 

Uzņēmējdarbības analīze, 
Uzņēmumu vērtēšana, 
Norēķini starptautiskajā 
tirdzniecībā, Saimnieciskās 
darbības analīze, 
Apdrošināšanas tirgus, 
Uzņēmējdarbības analīze. 

Starptautiskās finanses, 
Apdrošināšana un riski, 
Biznesa novērtēšana  

Pētījumu metodoloģija 
ekonomikā I un II 

20.  Ināra Jurgena Dr.oec./LLU asoc. 
profesore 

Projektu vadīšana, 
Uzņēmējdarbības vadīšana, 
Uzņēmējdarbības analīze, 
Vides menedžments, Vadīšana, 
Uzņēmējdarbība un vadīšana, 
Stratēģiskā vadīšana 

Projektu vadīšana  

21.  Jānis Ķusis Dr.hist./LLU asoc. 
profesors 

Politikas teorija, Pašvaldību 
darbība 

Pašvaldību tiesības  

22.  Anita Auziņa  Dr.oec./ LLU asoc. 
profesore 

Saimnieciskās darbības analīze, 
Inovatīvā uzņēmējdarbība, 
Uzņēmējdarbības vadīšana, 
Uzņēmējdarbības plānošana, 
Uzņēmējdarbība un vadīšana, 
Uzņēmējdarbības analīze 

Uzņēmuma vadīšana  

23.  Ingūna Gulbe  Dr.oec./LLU asoc. Loģistika mārketingā Loģistika mārketingā  
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Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds 

Grāds/kvalif
ikācija/ 
ievēlēšanas 
vieta 

Amats 

Īstenojamie studiju kursi 

Bakalaura studiju 
programma EKONOMIKA 

Maģistra studiju programma 
EKONOMIKA 

Doktora studiju programma 
AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ 

EKONOMIKA 
profesore 

24.  Dzidra Kreišmane Dr.agr./ LLU asoc. 
profesore 

Augkopība 
  

25.  Daina Grasmane Dr.paed./ 
LLU 

asoc. 
profesore 

  Profesionālās svešvalodas 
speckurss 

26.  Līga Paura Dr.agr./ 
LLU 

asoc. 
profesore 

 Matemātiskā statistika Lietišķās daudzvariāciju 
metodes I 

27.  Anda Zvaigzne  Dr.oec. asoc. 
profesore 

Uzņēmējdarbības analīze, 
Uzņēmējdarbības vadīšana, 
Uzņēmējdarbība un vadīšana 

Korporatīvā stratēģija  

28.  Signe Dobelniece Dr.phil.soc.d.
/ LLU 

asoc. 
profesore 

  Pētījumu metodoloģija 
ekonomikā I un II 

29.  Dina Popluga Dr.oec./ LLU docente Ekonomika, Reģionālā 
attīstība, Ekonomiskie 
pētījumi, Bioekonomika, 
Pasaules lauksaimniecība 

 Agrārā un reģionālā 
ekonomika 

30.  Līga Proškina Dr.oec./LLU docents Reģionālā attīstība Integrētā mārketinga 
komunikācija, Teritorijas 
mārketings 

 

31.  Līga Zvirgzdiņa Dr.oec./ LLU docents Reģionu analīzes metodes, 
Matemātiskā statistika 

Reģionu analīzes metodes Pētījumu metodoloģija 
ekonomikā I un II 

32.  Anastasija 
Svarinska  

Mg.oec. docente Grāmatvedības pamati, 
Finanšu grāmatvedība, Finanšu 
grāmatvedība un analīze 

  

33.  Inese Ozola Dr.psihol./ 
LLU 

docente Angļu valoda ekonomistiem Angļu valoda maģistrantiem  

34.  Zane Vītoliņa Dr.oec./LLU docente Reģionālā attīstība,   
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Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds 

Grāds/kvalif
ikācija/ 
ievēlēšanas 
vieta 

Amats 

Īstenojamie studiju kursi 

Bakalaura studiju 
programma EKONOMIKA 

Maģistra studiju programma 
EKONOMIKA 

Doktora studiju programma 
AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ 

EKONOMIKA 
Ekonomika, Reģionālās 
attīstības plānošana, Reģionālā 
ekonomika, Vērtību ķēdes 
ekonomika, Pētījumu izstrāde 

35.  Ginta Kronberga Dr.sc.soc.,/ 
LLU 

docente Socioloģija   

36.  Sandija Zēverte-
Rivža 

Dr.oec./LLU docente Reģionālā attīstība, Reklāmas 
veidošana, Pētījumu izstrāde 

  

37.  Lāsma Līcīte Dr.oec./LLU docente Biznesa informācijas 
menedžments  

Sociālā uzņēmējdarbība, 
Konfliktu menedžments  

 

38.  Uldis Ivans  Mg.oec. docents Vadīšana, Uzņēmējdarbības 
analīze 

 
 

39.  Anna Jesemčika Mg.oec. docente 
Budžeta iestāžu grāmatvedība, 
Iekšējais audits, Finanšu 
grāmatvedība un analīze 

Starptautiskie grāmatvedības 
standarti, Budžeta iestāžu 
grāmatvedība,  
Konsolidētie gada pārskati 

 

40.  Kaspars Naglis-
Liepa  

Dr.oec./LLU docents Atjaunojamās enerģijas 
ekonomika, Reģionālā 
attīstība, Inovāciju vadīšana, 
Ekonomika, Bioekonomika 

Vides ekonomika  

41.  Ina Gode Dr.paed./ 
LLU 

docente Angļu valoda ekonomistiem Angļu valoda maģistrantiem  

42.  Vija Ozoliņa  Dr.sc.ing./ 
LLU 

docente Darba un civilā aizsardzība   

43.  Iveta Lāčauniece Mg.arch. docents  Pilsētas vides plānošana  
44.  Ēvalds Dreimanis Dr.biol. docents Ekoloģija un vides aizsardzība   
45.  Maija Bērziņa  Dr. docente Kadastrs   



31 

Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds 

Grāds/kvalif
ikācija/ 
ievēlēšanas 
vieta 

Amats 

Īstenojamie studiju kursi 

Bakalaura studiju 
programma EKONOMIKA 

Maģistra studiju programma 
EKONOMIKA 

Doktora studiju programma 
AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ 

EKONOMIKA 
46.  Romēna Šulca Dr.oec./LLU docente  Risku vadības process, 

Finanšu menedžments, 
Starptautiskie norēķini, 
Iekšējais audits  

 

47.  Silva Poča  Mg.oec./ 
LLU 

lektors Filozofija   

48.  Baiba Kizika Mg.oec./ 
LLU 

lektors Mikroekonomika, Ekonomika, 
Makroekonomika, Tiesību 
realizācija 

  

49.  Irina Sivicka Mg.agr./LLU lektore Lauksaimniecisko procesu 
organizācija 

  

50.  Dace Brizga Mg.pub.adm. lektors Darba un civilā aizsardzība   
51.  Lāsma Cielava Mg.agr. lektore Lopkopība   
52.  Jolanta Dāboliņa MBA lektore Lauksaimniecisko procesu 

organizācija 
 

 

53.  Linda Griņēviča Mg.oec./ 
LLU 

lektore Patērētāju tiesību aizsardzība, 
Ekonomika, Tiesību 
realizācija, Radošā ekonomika  

 
 

54.  Inese Grundšteina Mg.oec. lektore Finanšu grāmatvedība un 
analīze, Grāmatvedība un 
finanses, Datorgrāmatvedība 

 
 

55.  Aļona Irmeja Mg.oec. lektore Finanšu grāmatvedība un 
analīze, Grāmatvedība un 
finanses 

 
 

56.  Madara Dobele MBA, 
Mg.art. 

lektore Konkurētspēja 
uzņēmējdarbībā, Riska vadība, 
Komandas menedžments 
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p.k. 

Vārds Uzvārds 

Grāds/kvalif
ikācija/ 
ievēlēšanas 
vieta 

Amats 

Īstenojamie studiju kursi 

Bakalaura studiju 
programma EKONOMIKA 

Maģistra studiju programma 
EKONOMIKA 

Doktora studiju programma 
AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ 

EKONOMIKA 
57.  Valdis Janovs Mg.oec. lektors 

 
Darījumu teorija, 
Uzņēmējdarbības 
sistēmanalīze 

 

58.  Sandris Ancāns  Mg.oec. lektors Ekonomika, Reģionālā 
attīstība, Starptautiskie 
ekonomiskie sakari 

Starptautiskā ekonomika  

59.  Aija Jurevica Mg.oec. lektore Ievads ekonomikas studijās    
60.  Jeļena Koroļova  Mg.sc.ing./ 

LLU 
lektore Kvantitatīvās metodes 

ekonomikā  
 

 

61.  Anita Kreicberga  Mg.sc.soc. lektors Finanses un nodokļi, Finanšu 
grāmatvedība un analīze 

Nodokļu politika 
 

62.  Baiba Mistre  Mg.oec./ 
LLU 

lektors Finanses un nodokļi, 
Grāmatvedības pamati, 
Finanšu grāmatvedība, Finanšu 
grāmatvedība un analīze,  

 

 

63.  Ingrīda Pētersone  Mg.oec./ 
LLU 

lektors Kontrole un revīzija, Finanšu 
pārskati, Finanšu grāmatvedība 
un analīze 

Finanšu pārskatu audits, 
Finanšu grāmatvedība I,  
Finanšu grāmatvedība un 
vadības grāmatvedība 

 

64.  Stepans Pokotinskis Mg.iur. lektors Tiesību realizācija, 
Starptautiskās līgumtiesības, 
Saistību tiesības, Tiesību 
zinātnes, Vides tiesības 

  

65.  Alla Pūce  Mg.iur. lektors Lietu tiesības, Darba tiesības, 
Tiesību zinātnes, Tiesību 
pamati, Tiesību realizācija 

  

66.  Rita Rozentāle  Mg.oec. lektors Loģistika  Loģistikas sistēmu  
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p.k. 

Vārds Uzvārds 

Grāds/kvalif
ikācija/ 
ievēlēšanas 
vieta 

Amats 

Īstenojamie studiju kursi 

Bakalaura studiju 
programma EKONOMIKA 

Maģistra studiju programma 
EKONOMIKA 

Doktora studiju programma 
AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ 

EKONOMIKA 
menedžments 

67.  Simona Zvirgzdiņa Bac.oec. lektore Biznesa ētika, etiķete   
68.  Vineta Tetere  Mg.oec./ 

LLU 
lektors Ekonomika, Reģionālā 

attīstība, Starptautiskā 
komunikācija, Eiropas 
Savienības projekti 

ES fondu projektu vadīšana  

69.  Rasma Urtāne  Mg.oec./LLU lektors Dokumentu pārvaldība, 
Uzņēmējdarbības analīze 

  

70.  Ārija Vitte Mg.iur. lektors Tiesību realizācija, Ģimenes 
un mantojuma tiesības, 
Īpašuma tiesības, Civilprocess, 
Ekonomisko pārkāpumu 
krimināltiesiskie aspekti 

  

71.  Anda Vītiņa  Mg.oec./ 
LLU 

lektors Finanšu grāmatvedība un 
analīze, Grāmatvedība un 
finanses, Statistika 

  

72.  Zinta Zālīte-Supe  MBA lektore Uzņēmējdarbības analīze   
73.  Džesija Zeiferte Mg.oec. lektore Saimniekošanas mācība   
74.  Evita Apsīte  Mg.oec./ 

LLU 
lektors Uzņēmuma finanses 

Grāmatvedība un finanses 
Finanšu grāmatvedība un 
analīze 

  

75.  Indra Eihvalde Mg.agr./LLU lektore Praktiskā lauku saimniecība   
76.  Jānis Pāvulēns Mg.ed. lektors Sociālā psiholoģija   
77.  Joseph Jack Horgan   lektors Lietišķā komunikācija   
78.  Arnis Lēnerts MBA/LLU lektors Tiesību realizācija, Tirgzinība, 

Reģionālā attīstība, 
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p.k. 

Vārds Uzvārds 

Grāds/kvalif
ikācija/ 
ievēlēšanas 
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Īstenojamie studiju kursi 

Bakalaura studiju 
programma EKONOMIKA 

Maģistra studiju programma 
EKONOMIKA 

Doktora studiju programma 
AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ 

EKONOMIKA 
Bioekonomika, Ekonomika, E-
komercija 

79.  Ilva Rudusa Mg.oec./ 
LLU 

lektors Matemātiskā statistika   

80.  Aino Soopa Mg.oec./ 
LLU 

lektors Finanšu grāmatvedība, Finanšu 
grāmatvedība un analīze 

  

81.  Liene Strupule Mg.math./ 
LLU 

lektors Matemātika ekonomistiem   

82.  Inese Saulāja Mg.oec. lektore Uzņēmējdarbības analīze   
83.  Anna Vintere  Mg.math. lektors Matemātika ekonomistiem   
84.  Rita Mestere Mg.oec. lektors  Ekonomiskā prognozēšana, 

Ekonometrija 
 

85.  Linda Grinberga Mg.sc.ing. lektore Ekoloģija un vides aizsradzība   
86.  Oksana Mališeva Mg.paed. lektore Vācu valoda ekonomistiem   
87.  Māris Markevics Mg.paed. lektors Sports    
88.  Anita Labanovska Mg.oec. lektors  Muitas procedūras   
89.  Agnese Gāliņa Bc.arch. lektore Uzņēmējdarbības plānošana, 

Uzņēmējdarbības 
institucionālā vide, 
Uzņēmējdarbība 

 

 

90.  Astra Asejeva Mg.oec. lektors Uzņēmējdarbības analīze   
91.  Dace Lagzdiņa  lektore Franču valodas pamati   
92.  Kristīne Valujeva  asistente Ekoloģija un vides aizsardzība   

 


