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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija un kopīgie mērķi 

Ņemot vērā „Latvijas Lauksaimniecības universitātes Darbības stratēģijā 2010.-

2016.gada plānošanas ciklam” izvirzīto stratēģisko mērķi un attīstības prioritātes, studiju 

virziena Ekonomika attīstība virzīta šajā dokumentā noteikto attīstības pamatnostādņu 

sasniegšanai.  

LLU darbības galvenais mērķis ir nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās 

izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, 

meža un sociālo zinātņu, informāciju tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās, kā arī 

attīstīt zinātni un uzturēt, izkopt Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru. 

LLU rīcībpolitikas mērķi ir šādi: 

1. Nodrošināt nacionālas un reģionālas nozīmes universitātes statusam atbilstošu studiju 

kvalitāti, kas ļautu sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus 

speciālistus lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas un meža zinātņu jomās, kā arī 

ievērojot Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstības pieprasījumu inženierzinātņu, vides 

apsaimniekošanas, sociālo zinātņu, informācijas tehnoloģiju un pedagoģijas zinātņu jomās. 

2. Attīstīt LLU zinātniskās darbības potenciālu starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanai, 

integrēt augstāko izglītību un nozares pētījumus, kas nodrošinātu inovatīvu, zināšanu ietilpīgu 

tehnoloģiju ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā, īpaši lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, 

pārtikas un meža nozarē. 

3. Veidot LLU kā nacionālas un reģionālas nozīmes izglītības, zinātnes un kultūras 

ilgtspējīgas attīstības centru. 

LLU misija - veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai 

(http://www.llu.lv/getfile.php?id=75517). 

Visas LLU Darbības stratēģijā izvirzītās attīstības prioritātes, rīcības virzieni un 

risināmie uzdevumi ir ar nozīmi tālākai studiju virziena Ekonomika attīstībai, akcentējot un 

mainot virzienu uz ilgtspējīgu attīstību, ko nosaka atjaunojamo bioloģisko resursu efektīva un 

ekonomiski pamatota izmantošana. Atjaunojamo resursu plašāka izmantošana vairs nav tikai 

viena no iespējām, tā ir lokāla un globāla nepieciešamība. 

Studiju virziena Ekonomika stratēģiskais mērķis: aktualizējoties atjaunojamo 

bioresursu ekonomiski pamatotai izmantošanai nacionālā un globālā līmenī, nodrošināt 

konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu un attīstīt zinātnisko pētījumus bioekonomikas 

jomā. 

Pamatojoties uz starptautiskās akreditācijas komisijas ekspertu vērtējumu un 

ieteikumiem, 2012.gada 11.aprīlī Ekonomikas fakultātes Dome nolēma par 

viskonkurētspējīgākām studiju virzienā EKONOMIKA atzīt bakalaura studiju programmu 

Ekonomika (43310), maģistra studiju programmu Ekonomika (45310) un doktora studiju 

programmu Agrārā un reģionālā ekonomika (51310). 

 

1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas 

Republikas interešu viedokļa 

Studiju virziena Ekonomika kopumā un tajā akreditēto studiju programmu 

perspektīvais novērtējums ir vērtēts ciešā kontekstā ar kopējo Latvijas attīstības stratēģiju un 

lauksaimniecības nozares perspektīvo virzību. 

Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam (NAP 2020) par vadmotīvu ir izvirzījis 

„gudra izaugsme”. 

Studiju virziena Ekonomika tālākā attīstība un virzība cieši saistīta ar NAP attīstības 

virzienu „Dabas vērtību un pakalpojumu ilgtspējīga apsaimniekošana”.Šī attīstības 

virziena mērķis: būt ES līderei dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā 

http://www.llu.lv/getfile.php?id=75517


4 

 

izmantošanā; Latvijas dabas resursi ir valsts nacionālās bagātības sastāvdaļa un tās nākotnes 

kapitāls. Dabas resursu vērtība un dabiskās vides pieejamība sniedz unikālu iespēju attīstīt 

„zaļo” ekonomiku un veidot ilgtspējīgu patēriņu, kā arī Latvija - „zaļa” valsts - tēlu. 

Latvijas galvenie izaicinājumi un iespējas globālo procesu kontekstā ir: novērtēt un 

apzināt valsts tīro un bagāto dabas vidi, tās ekonomisko vērtību; saglabāt bioloģisko 

daudzveidību; efektīvi, ilgtspējīgi, gudri un produktīvi izmantot ekosistēmu pakalpojumus, 

zemes resursus un atjaunojamos energoresursus; izvērtēt biotehnoloģiju izmantošanas iespējas 

un riskus. Šīs pamatnostādnes arī nosaka studiju virziena attīstības prioritātes – dabas resursu 

ekonomiski pamatota un efektīva izmantošana. 

Organiski iekļaujoties LLU kā lauksaimniecības nozares galvenajā augstākās izglītības 

iestādē, studiju virzienam un studiju programmu saturam nozīmīga ir arī Latvijas lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam stratēģija, kas ir pakārtots hierarhiski augstākajam 

nacionālā līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokumentam: Latvijas Nacionālais attīstības plāns 

2014.-2020.gadam.  

Latvijas Lauku attīstības programmā 2014. – 2020.gadam (LLAP) norādīts –turpmākā 

rīcība ir saistīta ar dabas kapitāla izmantošanu, palielinot ekosistēmu ekonomiskās atdeves 

pakāpi un izmantojot tās priekšrocības, ko sniedz Latvijas dabas resursi un iespējas, kas izriet 

no mērķu sasniegšanas radītājiem. 

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. 

Programmā teikts, ka Latvijai kā valstij ar vienu no vismazāko ietekmi uz negatīvām 

klimata izmaiņām Eiropas Savienībā ir būtiski atbalstīt lauksaimniecības, mežsaimniecības un 

pārtikas rūpniecības tehnoloģijas, kas vērstas uz resursu (enerģijas, ūdens u.tml.) taupīšanu un 

dabai kaitīgo izmešu apjomu mazinošu ražošanas tehnoloģiju ieviešana. Latvijā ir vairāk, kā 

300 tūkstoši ha neizmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, to produktīvai 

izmantošanai jāstimulē to efektīva izmantošana lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā, lai 

sasniegtu uzstādījumu par katra lauksaimniecības un meža ha produktīvu izmantošanu.  

Studiju programmās iegūto zināšanu aktualitāti nosaka arī LLAP iestrādātais atzinums, 

ka 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti liecina, ka tikai 26% saimniecību vadītāju 

ir augstākā vai profesionālā lauksaimnieciskā izglītība. Lauksaimniecības nozarē nodarbināto 

nepietiekamais izglītības līmenis ne tikai lauksaimniecībā, bet arī zināšanu trūkums par 

finansējuma piesaisti, grāmatvedību un administratīvajām procedūrām, ir būtiski iemesli, kas 

kavē inovāciju un modernu tehnoloģiju ienākšanu nozarē, tādējādi negatīvi ietekmējot nozares 

konkurētspēju kopumā. 

 

1.3. Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena Ekonomika attīstības plāns izriet no LLU stratēģiskajiem mērķiem un 

Eiropas augstākā izglītībā plānoto sistēmas un politikas reformu studiju kvalitātes jomā 

Boloņas procesa ietvaros. Līdz 2020. gadam Eiropas augstākai izglītībai jāveic nozīmīgs 

ieguldījums prasmīgas, radošas un inovatīvas Eiropas izveidei, izvēršot iekļaušanos 

mūžizglītības paplašināšanā un augstākās izglītības iegūšanā. Augstākā izglītība Eiropā 

sagaida ne tikai globalizācijas un moderno tehnoloģiju straujos izaicinājumus, bet arī globālās 

finanšu un ekonomiskās krīzes izsauktās pārmaiņas, kas rosina to iekļauties ilgtspējīgas 

attīstības veicināšanā, inovatīvu un elastīgu izglītošanās sistēmu veidošanā nacionālā līmenī, 

stimulējot pētniecības integrāciju un studēšanas pieredzes apmaiņu. Definētā augstākās 

izglītības stratēģija ietver vairāku mērķu īstenošanas kopumu: 

 studentu/absolventu gatavība aktīvai un mērķtiecīgai dzīvei demokrātiskā 

sabiedrībā; 
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 mērķtiecīgas studēšanas prasme veiksmīgai karjerai, sekmīgai personīgai 

izaugsmei nākotnē; 

 nozīmīgu, plašu un dziļu zināšanu bāze un noderīgu prasmju un spēju kopums; 

 pētniecības un inovācijas lietderīgums. 

 

Saasinoties ilgtermiņa problēmām – globalizācijai, resursu trūkumam, iedzīvotāju 

novecošanās tendencei un krīzes ietekmē samazinoties ekonomiskā un sociālā progresa 

tempiem, Eiropa var gūt panākumus, nodrošinot augstu nodarbinātības, ražīguma un sociālās 

kohēzijas līmeni, rīkojoties kopīgi – kā Savienība. Šajā aspektā jaunā ekonomikas stratēģija 

„Eiropa 2020” izvirza sešas prioritātes, kuras savstarpēji viena otru papildina un pastiprina: 

 Gudra izaugsme – uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas attīstība; 

 Ilgtspējīga izaugsme – resursu ziņā efektīvākas, videi nekaitīgas un 

konkurētspējīgākas ekonomikas veicināšana; 

 Integrējoša izaugsme – tādas ekonomikas veicināšana, kurā ir augsts nodarbinātības 

līmenis un kas nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju. 

 Eiropas Komisija pamato vairākas pamatiniciatīvas, kas nodrošinās atsevišķas 

dalībvalsts virzību uz minēto tematisko prioritāšu īstenošanu un kas ir aktuālas arī 

studiju virziena perspektīvā novērtējumā: 

 Inovācijas Savienība – tās mērķis ir uzlabot nosacījumus un piekļuvi finansējumam 

pētniecībai un inovācijai, lai nodrošinātu, ka inovatīvas idejas var pārvērst produktos 

un pakalpojumos, kas rada izaugsmi un nodarbinātību; 

 Jaunatne kustībā – tās mērķis ir paaugstināt izglītības sistēmu darbības rādītājus un 

atvieglot jauniešiem ienākšanu darba tirgū, palielinot viņu konkurētspēju; 

 Jaunu prasmju un darbavietu programma – tās mērķis ir modernizēt darba tirgu 

un dot iespēju cilvēkiem visas dzīves laikā attīstīt savas prasmes, lai palielinātu 

nodarbinātību un nodrošinātu darba piedāvājuma un pieprasījuma labāku atbilstību, 

izmantojot arī darba ņēmēju mobilitāti. 

 

1.1.tabula 

Studiju virziena EKONOMIKA attīstības plāns 2013.-2019. gadam un to 

sasniegšanas rezultatīvie indikatori 

 

Izvirzītais mērķis 

Atbildīgie par 

mērķa 

sasniegšanu 

Rezultāts un tā indikatori 

1. Nodrošināt pēctecību un sadarbību 

studiju virziena izvirzīto mērķu 

īstenošanā atšķirīgos studiju līmeņos un 
integrētu pieeju pārmaiņu plānošanā un 

ieviešanā. 

Programmu 

direktori 

Pēctecība studiju kursu piedāvājumā 

bakalaura, maģistra un doktora studiju 

programmās. 

2. Nodrošināt augstas kvalitātes, 

elastīgu un vairāk individuāli virzītu 
izglītošanās iespēju sistēmu. 

Programmu 

direktori 

Jauni studiju kursi. Jauni mācību-metodiskie 

materiāli, mūsdienīgas to izmantošanas 
iespējas. Teorētisko zināšanu un praktisko 

iemaņu optimāla sintēze studiju kursos. 

Studentu un darba devēju aptauju pozitīvi 
rezultāti. 

3. Precizēt prasības noslēguma darbu 

izstrādei. 

Programmu 

direktori, 

institūtu direktori 

Izmantoto pētījuma metožu pamatojums. 

Oriģinālas pētījumu tēmas. Izmantojamās 

literatūras un periodikas sarakstos akcentētā 
literatūra svešvalodā un atbilstošie 

zinātniskie žurnāli, datu bāzes. 

4. Studiju procesā un noslēguma 
darbos padziļināt un aktualizēt lauku, 

Programmu 
direktores, 

Noslēguma darbu skaits par aktuāliem lauku, 
reģionālās attīstības, lauksaimniecības un 
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Izvirzītais mērķis 

Atbildīgie par 

mērķa 

sasniegšanu 

Rezultāts un tā indikatori 

reģionālās ekonomikas, 
lauksaimniecības un nozaru attīstības 

problemātiku. 

mācībspēki, 
noslēguma darbu 

vadītāji 

nozaru attīstības jautājumiem. Praktiski 
ieviešamo un komercializēto darbu skaits. 

5. Uzlabot mācīšanas kvalitāti, 
pilnveidot mācīšanās iespējas, veidojot 

atraktīvu un stimulējošu studiju vidi, 

aktivizējot e-studiju līdzekļu 

izmantošanu. 

Institūtu 
direktori, 

programmu 

direktori, 

mācībspēki 

Studentu un absolventu anketēšanas pozitīvi 
rezultāti. Studiju kursu apvienojums 

moduļos. Elastīgs nodarbību grafiks. 

Izstrādāto e-studiju līdzekļu skaits. 

6. Turpināt sadarbību ar 

profesionāļiem, studējošiem un 

absolventiem studiju procesa un 
rezultātu kritiskā izvērtējumā un 

perspektīvo studiju programmu 

pilnveides virzienu akcentēšanā. 

Programmu 

direktori, 

mācībspēki, 
biedrība „LLU 

ekonomistu 

klubs” 

Augsts noslēguma darbu novērtējums. 

Pozitīvas darba devēju atsauksmes. 

Studējošo aptaujas rezultāti. Absolventu 
anketēšanas rezultāti. Mācību ekskursiju 

skaits. Pieaicināto darba devēju skaits. 

7. Veicināt studentu ar pētniecības 
spējām izaugsmi, paplašinot zinātniskās 

darbības spektru un aktīvi iesaistot 

zinātniski pētnieciskajā darbā studentus. 

Noslēguma darbu 
vadītāji, 

mācībspēki 

Projektos iesaistīto studējošo skaita 
pieaugums. Kopīga zinātnisko publikāciju 

izstrāde un to prezentēšana starptautiskās 

zinātniskās konferencēs. Piedalīšanās 
studentu zinātniskās konferencēs. Oriģinālas 

darba tēmas. Doktorantūrā iestājušos 

maģistrantūras absolventu skaits, 

maģistrantūrā iestājušos bakalaura studiju 
absolventu skaits. 

8. Attīstīt akadēmiskā personāla 

kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos 
zinātniekus un pilnveidojot akadēmiskā 

personāla kvalifikācijas un 

profesionālās izaugsmes sistēmu. 

Institūtu direktori Mācībspēku vecuma, zinātniskās 

kvalifikācijas struktūras izmaiņas, 
akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas 

un apmācības politika struktūrvienību 

līmenī. Mācībspēku svešvalodu un e-

prasmes līmenis. 

9. Sekmēt studentu un mācībspēku 

starptautisko apmaiņu. 

ERASMUS 

koordinators 

Studējošo skaits ārvalstu augstskolās 

ERASMUS programmas ietvaros. Noslēgtie 

līgumi par sadarbību. BOVA kursos 
piedalījušos skaits. Nolasīto lekciju skaits 

ārvalstu augstskolās. Kursu skaits ārzemju 

studentiem. Uzņemto vieslektoru skaits. 

Saņemto stipendiju un grantu skaits (t. sk. 
Fulbraita, DAAD u.c.). 

10. Panākt katram studiju līmenim 

atbilstošus studiju kursu kvalitatīvos 
indikatorus un efektīvu nodrošinātību ar 

mācību-metodisko literatūru. 

Institūtu 

direktori, 
mācībspēki, 

programmu 

direktori, 

Ekonomiskās 
informācijas 

kabineta vadītāja 

Studējošo un absolventu apmierinātības ar 

studiju programmu pētījumu. 
Konkurētspējas vērtējums darba tirgū. 

Mācību-metodisko materiālu skaita un 

kvalitatīvo rādītāju izmaiņas. Piedalīšanās 

LLU mācību-metodiskās literatūras 
konkursos, prēmēto darbu skaits. 

11. Izvērst ilgtspējīgu sadarbību ar 
vietējām un ārzemju augstskolām, 

īstenojot kopējas sadarbības 

programmas, projektus. 

Fakultātes 
dekāne, 

ERASMUS 

koordinators. 

Noslēgtie sadarbības līgumi. Mācībspēku 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas 

veicināšana. 

12. Modernizēt mācību auditorijas, 
nodrošinot ar kvalitatīviem informācijas 

un tehniskajiem līdzekļiem. 

Fakultātes 
administrācija, 

dekānes vietnieks 

saimnieciskajā 

Infrastruktūras sakārtotība, atbilstība 
noteiktajiem standartiem. Modernizēto 

auditoriju skaits. Jaunākās ekonomiskās 

literatūras, t.sk. angļu valodā, statistiskās 
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Izvirzītais mērķis 

Atbildīgie par 

mērķa 

sasniegšanu 

Rezultāts un tā indikatori 

darbā informācijas avotu skaits. 

13. Sekmēt mācībspēku efektīvu 

iesaisti un darbību vietējos un 

starptautiskajos projektos, panākot reālu 
iekļaušanos vienotajā ES pētniecības 

telpā. 

Institūtu direktori Mācībspēku profesionālās kompetences, 

mobilitātes un konkurētspējas pieaugums. 

Mācībspēku skaits, kas vada vai piedalās 
vietējo un starptautisko projektu izstrādē. 

14. Turpināt izvērst un pilnveidot 

valsts un starptautiskā līmenī atzītas 
starptautiskas zinātniskas konferences 

„Ekonomikas zinātne lauku attīstībai” 

organizēšanas tradīcijas fakultātē 

Atbildīgais 

institūts par 
konferences 

rīkošanu 

Nolasīto referātu skaits. Piedalījušies vietēji, 

ārvalstu zinātnieki. Datu bāzēs iekļauto 
zinātnisko rakstu skaits. 

 

1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

„Latvija 2030” ir hierarhiski augstākais nacionālā līmeņa ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokuments. Tajā ir noteikta nepieciešamā paradigmas maiņa izglītībā. Tai jābūt 

kvalitatīvai, visa mūža garumā pieejamai un uz radošumu orientētai izglītībai, kas ļauj reaģēt 

uz globālās konkurences un demogrāfijas izaicinājumiem un ir viens no priekšnoteikumiem 

ekonomikas modeļa maiņai. 

Darbaspēka pieprasījumu nozaru griezumā nosaka tautsaimniecības attīstības scenāriji – 

tautsaimniecības nozaru izaugsme un sagaidāmās produktivitātes izmaiņas. Profesiju 

pieprasījums izriet no nozares darbaspēka pieprasījuma un sagaidāmāma nozares profesiju 

struktūras izmaiņām. Savukārt izglītības pieprasījumu nosaka pieprasīto profesiju pienākumu 

veikšanai nepieciešamās prasmes/izglītība.  

Darba tirgus piedāvājuma prognozes izriet no:  

 detalizētām demogrāfijas prognozēm;  

 līdzdalības līmeņu prognozēm dažādās iedzīvotāju vecuma grupās;  

 esošā darbaspēka sadalījuma pēc vecuma, profesionālās pieredzes (esošās vai 

iepriekšējās profesijas), iegūtās izglītības;  

 esošās izglītības sistēmas un izglītības piedāvājuma (studējošo skaita, kopējo 

un budžeta vietu sadalījuma pa izglītības līmeņiem un jomām)
1
.  

Galvenais valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments ir 2010.gada 10.jūnijā 

Saeimā apstiprinātā „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”. Zinātnes, 

tehnoloģijas attīstības un inovācijas (ZTAI) politikas mērķi ir saistīti ar ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas noteikto ekonomikas un sociālā kapitāla izmantošanu un attīstību. 

2013.gadā lauksaimniecības zinātnēs nodarbināti – 279, sociālajās zinātnēs – 440 

pētnieki, un humanitārajās zinātnēs – 272 pētnieki. Zinātniskā personāla vecuma struktūra 

(2013.g.) rāda, ka zinātnes nozarē vērojama cilvēkresursu novecošanās- 42% pētnieku ir 

vecāki par 50 gadiem.  

ZTAI politikas pamatprincipi ir vērsti uz to, lai tiktu veicināta ZTAI jomas ilgtspējīga, 

stabila izaugsme un pieaugošs ieguldījums ražīguma un konkurētspējas, vispārējās 

labklājības, dzīves kvalitātes un ekonomikas ilgtspējas veicināšanā. Izvirzītie pamatprincipi ir 

saistīti arī ar Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam projektā
2
 noteiktajiem 

pamatprincipiem, īpaši uzsverot sasaisti ar zināšanu sabiedrības un mūžizglītības principu 

īstenošanu. 

                                                
1
Informatīvaisziņojums par darbatirgusvidējaunilgtermiņaprognozēm. 2013. LR Ekonomikas ministrija.48.lpp.  

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf 
2Izglītībasattīstībaspamatnostādnes 2014.-2020.Gadam.Projekts.Izglītībasunzinātnesministrija. 2013. 96.lpp. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/IAP_2020_projekts_pa.pdf 
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Viens no sešiem prioritāriem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu 

finansēšanai 2014.-2017.gadā ir valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība – sabiedrība
3
, 

pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija. 

Iepriekš minētajos politikas plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu sekmīga 

sasniegšana saistīta ar noteiktām strukturālām izmaiņām tautsaimniecības resursu izvietojumā 

par labu:  

 preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai;  

 uz eksportu vērstām nozarēm;  

 lielākiem ieguldījumiem jaunās tehnoloģijās, inovācijā un IKT;  

 uzlabojumiem izglītības sistēmā un zinātnes atbalstam.  

Minētās politikas īstenošana stiprinās ekonomiskās izaugsmes potenciālu, paātrinot 

rūpniecības izaugsmi, paaugstinot tautsaimniecības produktivitāti un līdz ar to, nodrošinot 

stabilu izaugsmi, kā vidējā termiņā, tā ilgtermiņā. Ņemot vērā, ka Latvijas tautsaimniecības 

turpmākā attīstība būs cieši saistīta ar eksporta iespējām, lielākais Latvijas izaugsmes risks 

saistīts ar globālās ekonomikas attīstību. Tautsaimniecības attīstības scenārijs paredz 

harmonisku globālās ekonomikas attīstību, t.sk., stabilu ES attīstību un ekonomisko izaugsmi 

vidējā un ilgtermiņā. 

Latvijas Konverģences programmā 2013.–2016.gadam akcentēts – lai sasniegtu 

vispārējās valdības budžeta mērķus, vienlaikus nodrošinot apstākļus ekonomikas izaugsmei 

vidējā termiņā, Latvijas valdība turpina īstenot strukturālās reformas, t.sk. izglītībā un zinātnē. 

Ir uzsvērta augstākās izglītības modernizācija, augstāko izglītību ieguvušo īpatsvara 

palielināšana
4
, ārvalstu studentu piesaistīšana. Augstākajai izglītībai, tās saitei ar izpēti un 

inovācijām ir nozīmīga loma sabiedrības attīstībai un augsti kvalificēta darbaspēka 

nodrošināšanai, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un darbavietu veidošanu. Tāpat ir svarīgi 

nodrošināt, lai jaunieši Latvijā būtu informēti par dažādām iespējām iekļauties darba tirgū, 

iegūstot augstāko izglītību. Universitātēm, savukārt nepieciešams veidot zināšanu 

ekonomikai nozīmīgas starpnozaru studiju programmas, attīstot sadarbību ar 

tautsaimniecības struktūrām. 

Kopumā 2020.gadā darbaspēka piedāvājums pārsniegs pieprasījumu par aptuveni 6%, 

savukārt līdz 2030.gadam starpība varētu samazināties par aptuveni 1 procentpunktu – līdz 

aptuveni 5%. Lai arī atbilstošais darbaspēka pārpalikums varētu būt pietiekams, lai 

nodrošinātu normālu darba tirgus un tautsaimniecības funkcionēšanu kopumā, tomēr 

atsevišķos darba tirgus segmentos (reģionos, atsevišķās profesijās) disproporcijas varētu būt 

pietiekami nozīmīgas, lai kavētu noteiktu tautsaimniecības sektoru izaugsmi. 

Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē tuvākajos gados, pieaugot pieprasījumam, arī 

strādājošo skaits nozarē varētu nedaudz pieaugt. Tomēr vidējā un ilgtermiņā, līdzīgi kā citās 

attīstītajās valstīs, nodarbināto skaits nozarē samazināsies. 2012.gadā lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozare veidoja 5% no IKP, bet pēc strādājošo skaita 8,4% no kopējā 

nodarbināto skaita tautsaimniecībā. Tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar citām nozarēm, 

lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir zemāka produktivitāte, kuras pieaugumam turpmākajos 

gados būs izšķiroša loma nozares izaugsmē. 

Ņemot vērā tautsaimniecības pārstrukturizāciju vidējā un ilgtermiņā, sagaidāmas 

izmaiņas arī darbaspēka pieprasījumā pa profesiju grupām. Aizvien straujāk pieaugs 

pieprasījums pēc augstas kvalifikācijas speciālistiem pakalpojumos (īpaši 

komercpakalpojumos). Universitātes un t.sk. LLU studiju virziens Ekonomika iesaistīsies 

augstākās izglītības speciālistu sagatavošanā, veidojot zināšanu ekonomikai nozīmīgas 

starpnozaru studiju programmas un attīstot sadarbību ar tautsaimniecības struktūrām, 

licencētas ekonomikai nozīmīgas studiju programmas – ražošanas ekonomika un 

vadība, bioekonomika, finanšu inženierija, inovācijas un produktu attīstība 

                                                
3Zinātnes, tehnoloģijuattīstības un inovācijaspamatnostādnes 2014.-2020.gadam (informatīvādaļa)-projekts. 
4
Latvijas Konverģences programmā 2013.–2016.gadam (apstiprināta 29.04.2013) 
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uzņēmējdarbībā, u.c. 

Kaut arī LR EM prognozes sociālo zinātņu speciālistu pieprasījumam darba tirgū ir ļoti 

piesardzīgas, Eiropas profesionālās izglītības centra (CEDEFOP) pētījumi par darba tirgus 

attīstības tendencēm vienotā ES telpā pierāda, ka līdz 2020.gadam stabilas būs nozares, kuras 

attīstīsies neatkarīgi no ekonomikas izaugsmes un tirgus pieprasījuma būs mazumtirdzniecībā, 

komercpakalpojumos (t.sk. bankas un finanses), lauksaimniecība, valsts pārvalde.
5
 

 Atsevišķās studiju programmas regulāri veic darba devēju aptaujas par potenciālo 

speciālistu nepieciešamību.  

Lai noskaidrotu darba devēju viedokli par LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības 

fakultātes bakalaura studiju programmas Ekonomika absolventu sagatavotību profesionālam 

darbam specialitātē, 2013.gadā veikta dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumu, iestāžu un 

organizāciju vadītāju aptauja. Aptauja veikta absolventiem uzsākot darba gaitas. Aptaujā 

piedalījās 36 darba devēji. 

 

1.2.tabula 

Darba devēju aptaujas rezultāti bakalaura studiju programmā Ekonomika 
 

Jautājumi 5 4 3 2 1 

1. Kā Jūs vērtējat praktikanta profesionālo sagatavotību darba 

tirgum? 
35 57 8 0 0 

2. Kā Jūs vērtējat praktikanta kompetenci, veicot uzticētos darba 

pienākumus? 
49 47 2 2 0 

3. Kā Jūs vērtējat praktikanta komunikācijas prasmes ar kolēģiem 

un klientiem? 
73 22 5 0 0 

4. Kā Jūs vērtējat praktikanta studiju procesā iegūtās praktiskās 

iemaņas? 
32 59 5 16 2 

5. Kā Jūs vērtējat praktikanta prasmi strādāt komandā, spēju 

deleģēt un nodrošināt pienākumu izpildi? 
59 27 13 0 0 

6. Kā Jūs vērtējat praktikanta prasmi efektīvi plānot un organizēt 

savu darbu? 
62 36 2 0 0 

7. Kā Jūs vērtējat praktikanta spējas apgūt jaunas zināšanas un 

prasmes? 
84 16 0 0 0 

5 – augsts līmenis 

1 – zems līmenis 

 

Aptuveni 2/3 daļas respondentu ir pilnībā apmierināti ar absolventu zināšanām un 

profesionālajām prasmēm. Savukārt, prasmi mācīties respondenti novērtējuši visaugstāk, tātad 

ir pamats apgalvot, ka absolventi ir gatavi nepārtrauktai profesionālajai pilnveidei. Augstu 

tiek vērtētas arī komunikācijas prasmes, kā arī spēja strādāt komandā.  

Kopumā darba devēju aptaujas rezultāti parāda, ka ar bakalaura programmas 

absolventiem pilnībā neapmierinātu respondentu nav. Pārliecinošs vairākums respondentu ir 

apmierināti ar absolventu zināšanām un prasmēm, kā arī attieksmi pret darbu specialitātē. 

Kritiski izvērtējot aptaujas rezultātus tika pilnveidota studiju programma, palielinot praktisko 

nodarbību skaitu vadīšanas prasmju gūšanā un studiju procesā iesaistot absolventus. 

Veikta darba devēju aptaujā par studiju programmas saturu, lai noskaidrotu viņu 

viedokli par programmā iekļautajiem studiju kursiem. Kā ļoti svarīgus atzina studiju kursus, 

kuros apgūst finanšu jautājumus. Darba devēji akcentējuši zināšanu nepieciešamību 

uzņēmējdarbībā, kā arī pozitīvi vērtējuši studiju kursus, kuros apgūst zināšanās 

lauksaimniecības jomā – Lauksaimnieciskā ražošana, Saimniekošanas mācība, Reģionālā 

ekonomika, Bioekonomika, Saimnieciskās darbības analīze, iekļaušanu programmā. Kā 

mazāk svarīgus darba devēji norāda vispārizglītojošos studiju kursus – Filozofija, Socioloģija. 

Maģistra studiju programmas Ekonomika darba devēju viedokļi par nepieciešamību 

                                                
5
Ekonomikas ministrija „Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes” 15.05.2013. 
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turpināt augstākā līmeņa speciālistu sagatavošanu ir viennozīmīgi. Darba devēju, kas pārstāv 

Finanšu, Iekšlietu ministriju, VSA aģentūru, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs”, vairākas biedrības, iestādes un uzņēmumus un kuru darbības pamatveids ir sociālā 

aprūpe un rehabilitācija, valsts pārvalde un sociālā apdrošināšana, izglītība, budžeta izdevumu 

plānošana, aptauju rezultāti liecina, ka augsti un prestiži ir fakultātes absolventu – maģistru 

ieņemamie amati konkrētā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā – tie ir projektu vadītāji, 

nodaļas vadītāji, galvenie speciālisti, speciālisti. 

Maģistru iegūto zināšanu kontekstā visaugstāk ir novērtēta: akadēmisko zināšanu un 

profesionālo prasmju sintēze, augstskolā iegūtās akadēmiskās zināšanas; tikai nedaudz mazāk 

darba devēju apliecina, ka viņus pilnīgi apmierina arī absolventu; akadēmisko zināšanu 

līmenis starptautiskā kontekstā; iegūto zināšanu atbilstība starptautiskā darba tirgus prasībām. 

Maģistru organizatorisko un vadības prasmju kopumā darba devēji visatzinīgāk novērtē 

viņu prasmi plānot un organizēt savu darbu. Vienādi augstu, tikai mazāks respondentu skaits, 

novērtē sekojošas prasmes: plānot savu profesionālo karjeru; piemēroties dažādām 

nestandarta situācijām; pieņemt atbildīgus lēmumus, inovatīvus risinājumus. 

LLU ir vienīgā universitāte Zemgales reģionā. Augsti kvalificēti speciālisti ar doktora 

grādu vispirms ir nepieciešami LLU personāla sastāva atjaunošanai, kā arī citām izglītības 

iestādēm, kompetenču centriem, Latvijas Lauku atbalsta un izglītības centram Ozolniekos u.c. 

LLU ir vienīgā augstskola Latvijā, kur studē topošie lauksaimniecības un citi lauku reģioniem 

nepieciešamie speciālisti. Zemgales plānošanas reģionam ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti centrā, ir nepieciešama apsteidzoša izglītības darbība visās tautsaimniecības 

nozarēs, kas sekmētu cilvēka kā indivīda izaugsmi, attīstību, bet reizē arī radītu interesi par 

darbu zinātnes laukā. Arī pieprasījums pēc kvalificētiem mācībspēkiem Latvijas augstskolās 

nākotnē palielināsies, jo Augstskolu likuma
6
 grozījumi paredz, ka vismaz 65% no 

akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām ir doktora zinātniskais grāds (līdz 01.08.2011. šī 

prasība bija 50%). 

 

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

1.3.tabula 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Pēctecības, koordinācijas, sadarbības principu 

īstenošana, nodrošinot nepārtrauktību izglītības 
mērķu īstenošanā atšķirīgos studiju līmeņos, kā 

arī integrētu pieeju pārmaiņu plānošanā un 

ieviešanā; 

 Doktora studiju programma apakšnozarē 

„Agrārā ekonomika” ir vienīgā Latvijā un ar 
visilgāko pieredzi apakšnozarē „Reģionālā 

ekonomika”; 

 Uz LLU un fakultātes stratēģisko mērķu 

īstenošanu motivēts fakultātes mācībspēku 
kolektīvs, kas rod izpausmi atbildīgā un 

profesionālā attieksmē pret saviem darba 

pienākumiem; 

 Dinamiski augošs fakultātes akadēmiskā 

personāla zinātniskās kvalifikācijas un 

profesionālās pieredzes līmenis; 

 Mācībspēku zinātniskās aktivitātes un 

publicitātes plašs un daudzveidīgs formāts 

 Valsts līmenī nepietiekošs finansējums 

zinātnisko pētījumu nodrošināšanai, 
pētnieciskajam darbam un akadēmiskā 

personāla darba apmaksai, kas kavē spējīgāko 

absolventu piesaisti pedagoģiskajam darbam; 

 Sociālās zinātnes nesaņem ES fondu 

finansējumu mācību infrastruktūras pilnveidei; 

 ESF mērķstipendijas nav paredzētas maģistra 

studijām sociālajās zinātnēs, savukārt doktora 

studijām paredzētais finansējums ir iztērēts; 

 Nav studējošo no ārvalstīm, izņemot 

ERASMUS studentus; 

 Studiju kursos nav piesaistīti augsti kvalificēti 

ārzemju lektori; 

 Atšķirīgais studentu iepriekšējais sagatavotības 

līmenis teorētisko zināšanu, svešvalodas un 

prasmju kontekstā; 

 Uzlabojams praktisko kompetenču apguves 

līmenis; 

                                                
6http://www.likumi.lv/doc.php?id=233707 
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vietējā un starptautiskā mērogā; 

 Plašs, daudzveidīgs, uz studentu vēlmēm 

pamatots un uz perspektīviem ekonomikas 

nozares attīstības sektoriem orientēts piedāvāto 
apakšprogrammu, studiju kursu klāsts; 

 Bioekonomikas, lauksaimniecības, nozaru 

attīstības, lauku un reģionālās attīstības 

problemātikas pastiprināts izvērsums un 

akcentēšana studiju programmu saturā; 

 Valsts un starptautiskā līmenī atzīta tematiski 

zinātnisko konferenču, semināru, organizēšanas 

prakse; 

 Pārdomāta un izvērsta rezultatīva sadarbība 

starp studējošiem, mācībspēkiem, absolventiem, 
darba devējiem, LLU struktūrvienībām, 

lauksaimnieku organizācijām, Zemgales 

plānošanas reģionu; 

 Laba sadarbība ar ārvalstu augstskolām, kas ļauj 

mācībspēkiem paplašināt ekonomisko zināšanu 

spektru; 

 Radītas iespējas studējošajiem studēt ārvalstu 

augstskolās un apmeklēt starptautiskās 

zinātniskās konferences ārpus LR; 

 Izglītību var iegūt speciālisti, kas ir saistīti ar 

lauksaimnieciskajiem pētījumiem (LVAEI, ZM, 

LAD, LLKC u.c.); 

 Valsts un starptautiskā mērogā augsts un 

konkurētspējīgs studējošo iegūtais zināšanu, 
prasmju un kompetences līmenis; 

 Studējošo atzīstamie panākumi republikas 

mēroga zinātnisko darbu konkursos; 

 Pietiekoši labs nodrošinājums ar mācību 

metodiskajiem līdzekļiem, studiju procesa 
īstenošanai atbilstošs tehniskais nodrošinājums 

un infrastruktūra; 

 Plašas iespējas izmantot Ekonomiskās 

informācijas kabineta un LLU Fundamentālās 

bibliotēkas fondus; 

 Savstarpēji cienošas un ieinteresējošas attiecības 

starp mācībspēkiem un studējošiem. 

 Saspringts nepilna laika studiju plāna grafiks; 

 Apgrūtināta studiju programmu, jo īpaši 

maģistra un doktora, apguve strādājošajiem 

studentiem; 

 Studējošie nepietiekami izmanto LLU 

Fundamentālās bibliotēkas daudzveidīgos un 
plašos piedāvājums. 

Iespējas Draudi 

 Studiju virziena īstenošanā turpināt iesaistīt 

uzņēmējus, ministriju pārstāvjus, nozaru 

vadošos speciālistus, tādējādi nodrošinot studiju 
un pētnieciskā darba optimālu apvienošanu; 

 Veicināt Zemgales reģiona, novadu uzņēmēju 

praktisku sadarbību ar studējošiem noslēguma 

darbu tematikas izvēlē un izstrādē; 

 Sekmēt un paplašināt studējošo un mācībspēku 

vietējo un starptautisko mobilitāti; 

 Aktivizēt mācībspēku un studējošo līdzdalību 

vietējo un starptautisko zinātniski – pētniecisko 

projektu izstrādē; 

 Veicināt starptautisko studiju attīstību, 

nodrošinot ārzemju studentu un lektoru 

 IZM definētā politika par valsts budžeta 

finansēto budžeta vietu samazināšanu sociālajās 

zinātnēs; 

 LLU salīdzinoši zema konkurētspēja ar 

privātajām augstskolām, jo ir atšķirīga 

normatīvā bāze (it sevišķi par valsts iepirkuma 

procedūrām, ārzemju studentu piesaisti u.c.); 

 Subordinācijas nomaiņa no ZM uz IZM var 

mazināt sasaisti ar nozares ministriju; 

 Studējošo skaita, jo īpaši nepilna laika studentu, 

samazināšanās demogrāfisko un ekonomisko 

faktoru ietekmes rezultātā; 

 Studējošo skaita samazināšanās, it sevišķi 

maksas studijās, ierobežo materiāli tehniskās 
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piesaistīšanas iespējas; 

 Sekmēt mācībspēku svešvalodu apguves līmeņa 

paaugstināšanu un īstenot studiju kursu / 

moduļu apguvi svešvalodā; 

 Realizēt studiju programmas, moduļus angļu 

valodā ārzemju studentiem;  

 Aktivizēt maģistra un doktora studijas 

starpaugstskolu līmenī, veidojot kopīgas studiju 

kursu programmas moduļos Latvijas un ārvalstu 

augstskolās;  

 Izveidot starpdisciplināras studiju programmas 

un studiju kursus; 

 Ar LLU vadību diskutēt par studiju maksas 

pārskatīšanu; 

 Uzlabojušās iespējas studējošo un pētniecības 

projektu piesaistei valsts ekonomiskās 
izaugsmes apstākļos; 

 Turpināt ieviest e-studiju elementus studiju 

kursos un maksimāli izmantot e-studiju vidi 

studiju virziena pieejamības un studiju kvalitātes 
pilnveidei; 

 Turpināt jauno ekonomikas zinātņu doktoru un 

doktorantu aktīvu iesaistīšanu bakalaura un 

maģistra studiju procesā; 

 Elastīgi un operatīvi reaģēt uz studējošo aptaujās 

izteiktajiem priekšlikumiem studiju procesa 
kvalitatīvo indikatoru paaugstināšanas 

nodrošināšanā. 

bāzes attīstību un studiju apstākļu uzlabošanu 

perspektīvā; 

 Studiju maksas apjoms saistībā ar studējošo 

ienākumu izmaiņu tendenci; 

 Konkurences saasināšanās analogu studiju 

programmu realizācijā Latvijas augstskolās; 

 Sociālo zinātņu prestiža un nozīmīguma 

samazināšanās tendence. 

 

1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma studiju virzienā Ekonomika un tajā realizētajās 

visu līmeņu studiju programmās virzīta atbilstoši ENQA (European Networkfor Quality 

Assurancein Higher Education) izstrādātajām Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā prasībām un pamatprincipiem. Iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas sistēma balstīta uz EFQM (European Foundation for Quality Management) 

Eiropas Kvalitātes vadības pamatiem un Deminga plan-do-check-act vadīšanas cikla 

principiem un kritērijiem: studiju virziena un programmu vadība un stratēģija, cilvēku 

(akadēmiskais personāls, studenti) vadības, resursu vadības, studiju un pētniecības vadība, 

studentu apmierinātība, darba devēju apmierinātība, sociālā ietekme. Šīs pieejas izmantotas, 

lai nodrošinātu nepārtrauktību problēmu noteikšanā, to cēloņu un seku analīzē, iespējamo 

risinājumu plāna izstrādē, jaunā risinājuma novērtēšanā un ieviešanā. Studiju virziena tālākā 

attīstība ir regulāri un konsekventi lietot kvalitātes kontroli un uzlabošanu saskaņā ar 

stratēģiju LLU. 

Studiju virzienā ietilpstošo programmu rezultātu iekšējā vērtēšana tiek veikta regulāri 

atbilstoši Eiropas standartiem un vadlīnijām iekšējās kvalitātes nodrošināšanai pēc septiņām 

pozīcijām, atbilstoši LLU un nacionālā līmeņa dokumentiem. Studiju virziena kvalitātes 

novērtēšana iekļaujas vienotā LLU iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmā. 

1. Kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi. Organizēta atbilstoši LLU 

izstrādātajai stratēģijai (http://www.llu.lv/getfile.php?id=75517) iesaistot tās izstrādē visas 

ieinteresētās puses. 

2. Studiju programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana un periodiska vērtēšana. 

Studiju programmu izstrādāšanu un pilnveidi reglamentē Augstskolu likums 

(http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967), Studiju programmu izstrādāšanas noteikumi 

http://www.llu.lv/getfile.php?id=75517
http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
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Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Senāta 04.02.2009. lēmums Nr. 6 – 177). Studiju 

programmu saturs atbilst ekonomikas zinātņu nozarei pārstāvot svarīgas zinātnes 

apakšnozares 

(http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=51): 

ekonomikas teoriju, makroekonomiku, mikroekonomiku, agrāro ekonomiku, reģionālo 

ekonomiku, finanses un kredītu, grāmatvedības un uzskaites teoriju. Studiju programmu 

saturu nosaka studiju plāns.  

Pēc studiju programmas apguves, atbilstoši tiek piešķirts akadēmiskais vai zinātniskais grāds. 

LLU absolventi, akadēmiskā grāda ieguvēji, saņem valsts atzītus augstāko izglītību 

apliecinošus dokumentus – diplomu un tā pielikumu latviešu un angļu valodā. Diploms, tā 

pielikums tiek sagatavots un izsniegts saskaņā ar 19.04.2013. pieņemtajiem Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus 

dokumentus”. Diploma pielikums – pēc Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto 

Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) noteikumiem 

izveidots dokuments, kas sniedz objektīvu informāciju un nodrošina attiecīgā diploma 

akadēmisku un profesionālu atzīšanu Latvijā un ārvalstīs. Diploma pielikumā ir iekļautas 

ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 

kontekstu, saturu un statusu. 

Kā apliecinājumu, ka LLU izsniegto diplomu pielikumi ir atbilstoši Eiropas Komisijas 

(EK) prasībām, augstskola 2011.gadā saņēmusi „Diploma Supplement Label” atzinības zīmi 

nākamajiem trīs gadiem. Atzinības zīme augstskolas absolventiem ir kā kvalitātes simbols, ka 

LLU izsniegtie diplomu pielikumi ir atbilstoši Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas 

veidošanas Boloņas procesa nosacījumiem. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības 

fakultātē ir nodrošināta pēctecība visu līmeņu studijām Ekonomikas zinātnē. Bakalaura 

studiju programma veidota, lai iekļautos organizatoriski vienotā metodiskā ciklā ar 

akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmu un doktora studiju programmu. 

Studiju programmas kvalitātes vērtēšanā un pašnovērtēšanā ņemts vērā demokrātijas 

princips nodrošinot studentu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Studiju programmas kvalitātes 

nodrošināšanas procesā būtiska nozīme ir Metodiskajai komisijai, kura darbojas saskaņā ar 

LLU Metodiskās komisijas nolikumu (Senāta 9.04.2008. lēmums Nr. 6 – 107). Metodiskās 

komisijas sastāvā ir studiju programmas direktori, prodekāne, institūtu mācībspēki, darba 

devēju pārstāvji, studenti un lietvede. Metodiskajā komisijā izskata un saskaņo studiju 

programmu plānus, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un LLU iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem, izskata un izvērtē jaunu un esošo studiju kursu saturu atbilstoši 

apgūstamās studiju programmas nostādnēm, veic mācībspēku metodiskā darba kontroli, 

izstrādāto mācību grāmatu un studiju materiālu izvērtēšanu, akreditācijas un pašnovērtējuma 

ziņojumu izvērtēšana. Visas ar mācību procesu saistītās izmaiņas apstiprina fakultātes Dome, 

atbilstoši fakultātes nolikumā apstiprinātajām prasībām. 

Studiju programmu izstrādāšanu un pilnveidi reglamentē Studiju programmu 

izstrādāšanas noteikumi(Senāta 04.02.2009. lēmums Nr. 6 – 177). Studiju programmas 

attīstības jautājumi tiek izlemti demokrātiskā ceļā. Vispirms jautājumus par studiju kursu un 

programmas pilnveidi izskata katedrās, tad Metodiskajā komisijā, Domē, Studiju padomē un 

Senātā. Studenti ir iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, darbojoties Metodiskajā komisijā, 

fakultātes Domē, LLU Studiju padomē, Konventā un Senātā. Konventā, Senātā un Domē 

studentiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. 

Virzoties pa Boloņas procesa noteiktajām vadlīnijām, programmas studentiem ir 

nodrošināta studiju kursu akadēmiskā atzīšana, kuri apgūti ārpus LLU, ieskaitot mūžizglītību, 

ko reglamentē normatīvā bāze (http://www.llu.lv/?mi=234#6528). 

3. Studentu vērtēšana. Studiju rezultātu sistemātisku vērtēšanu nosaka Augstskolu 

likums un LLU izstrādātie normatīvie dokumenti: Studiju nolikums 

(http://www.llu.lv/getfile.php?id=70161), Nolikums par konkursa kārtību uz valsts 

finansētajām studiju vietām Latvijas Lauksaimniecības universitātē 

http://www.llu.lv/getfile.php?id=8857
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=51
http://www.llu.lv/getfile.php?id=8857
http://www.llu.lv/?mi=234#6528
http://www.llu.lv/getfile.php?id=70161
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(http://www.llu.lv/getfile.php?id=21111 ), Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem 

(Senāta 09.04.2014. lēmums Nr. 8 – 65), LLU Mācību prorektora rīkojums02.04.2012. Nr. 

02.1-03/33 „Par reģistrācijas kārtību pilna studijām” 

(http://www.llu.lv/getfile.php?id=51376). 

4. Mācībspēku kvalitātes nodrošināšana–LLU ESAF akadēmiskā personāla 

atlasi un izvēli nosaka atbilstoši „Augstskolu likuma” prasībām, kas regulē akadēmiskā 

personāla kvalifikācijas atbilstības rādītājus un LLU Satversmē noteiktā kārtība. Ievēlēšana 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmiskās 

un profesionālās kvalifikācijas atbilstību gan studiju, gan pētniecības darbam. LLU 

akadēmiskie amati ir profesors, asociētais profesors, vadošais pētnieks, docents, lektors, 

pētnieks, asistents un to ievēlēšanu reglamentē LLU nolikums par akadēmiskajiem amatiem 

(http://www.llu.lv/getfile.php?id=66788) . 

Profesori un asociēto profesori ir pakļauti valsts vienotajām prasībām zinātniskās un 

pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanai, saskaņā ar MK 04.09.2001. noteikumiem Nr. 391 

(http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=53649). Vērtēšana paredz 8 kritērijus 

zinātniskās kvalifikācijas sasniegumiem, 9 kritērijus – pedagoģiskajai kvalifikācijai, bet 

organizatoriskajai kompetencei – 6 kritērijus. Studiju programmā iesaistītajiem mācībspēkiem 

notiek regulāra kvalifikācijas paaugstināšana. Reizi sešos gados ir iespēja apmeklēt augstākās 

izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Inovācijas augstskolu didaktikā” 

(http://www.llu.lv/getfile.php?id=1436) . No 2010.gada LLU darbiniekiem tiek nodrošināta 

kvalifikācijas paaugstināšana kursos „Moodlee-kursu veidošanas vadības sistēma”, kvalitātes 

paaugstināšana notiek ERASMUS mobilitātes projektu ietvaros, dažādos individuālos 

semināros gan Latvijā, gan ārvalstu augstskolās. Mācībspēkiem ir pieejami tālākizglītības 

kursi LLU Mūžizglītības centrā ( http://www.llu.lv/?mi=427). 

5. Mācību resursi un palīdzība studentiem. Mācību līdzekļi ir pieejami LLU 

Fundamentālā bibliotēkā (http://llufb.llu.lv) un tās darbību reglamentē Nolikums par LLU FB 

(http://www.llu.lv/getfile.php?id=11205). Ir pieejami 147 ārvalstu žurnāli par ekonomiku un 

vadībzinātnēm angļu valodā (pilni teksti), ir pieejami grāmatu pilnie teksti 6CRCnetBASE 

datubāzēs e-grāmatu kolekcijām, Business & Management  jomā ir pieejamas 26 dažādas datu 

bāzes. Studiju virziena studenti izmanto arī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 

Ekonomiskās informācijas kabineta resursus (https://lira.lanet.lv/F/?func=find-b-

0&local_base=ekf01; https://lira.lanet.lv/F/?&func=option-update-lng&func=find-b-

0&local_base=ekf01&p_con_lng=eng).; 

6. Informācijas sistēmas. Studiju virziena informācijas sistēma ir vienota ar LLU 

informācijas sistēmu. Vispārīga informācija par LLU (http://www.llu.lv/?mi=547#5890), 

LLU informācijas sistēmas: http://lais.llu.lv/; studiju darba 

datihttp://www.llu.lv/?mi=547#346; LLU publisko pārskatu (gada) par LLU darba rezultātiem 

(http://www.llu.lv/?mi=462); studentu un darbinieku skaits 

(http://www.llu.lv/?mi=547#2146); absolventu dinamika (http://www.llu.lv/?mi=547#5891). 

Informācija par studiju virzienā Ekonomika realizētajām programmām un to saturu pieejama 

http://www.esaf.llu.lv/?utm_source=llu_lv&utm_campaign=top_banner. 

7. Sabiedrības informēšana. LLU portāls: http://www.llu.lv/?mi=92;Sabiedrisko 

attiecību daļa informacija@llu.lv; LLU žurnāls „Plēsums” plesums@llu.lv; Rektora rīkojums 

„Par kārtību, kādā LLU sniedz informēju fiziskām un juridiskām personām”. 

Doktora studiju programmu organizēšanas pārraudzību nodrošina LLU Zinātņu 

prorektors. Programmas zinātnes nozarēs un apakšnozarēs izstrādā un piesaka fakultātes, 

apstiprina LLU Senāts, pamatojoties uz LLU Zinātnes padomes priekšlikumiem. Programmas 

īstenošanu un kvalitātes pārraudzību veic fakultāte (Dome), programmas direktors un 

metodiskā komisija, kurā iesaistīti akadēmiskais personāls, doktorantu pārstāvis un darba 

devēji. Studiju koordinēšanu, kontroli un lietvedību īsteno LLU Doktorantūras daļa. LLU 

Iekšējā audita daļa veic pārbaudes LLU struktūrvienībās un tās padotības iestādēs, balstoties 

http://www.llu.lv/getfile.php?id=21111
http://www.llu.lv/getfile.php?id=39694
http://www.llu.lv/getfile.php?id=51376
http://www.llu.lv/getfile.php?id=66788
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=53649
http://www.llu.lv/getfile.php?id=1436
http://www.llu.lv/?mi=427
http://llufb.llu.lv/
http://www.llu.lv/getfile.php?id=11205
http://www.crcnetbase.com/action/showPublications?display=bySubject&category=40001466&collapse=40001466
https://lira.lanet.lv/F/?func=find-b-0&local_base=ekf01
https://lira.lanet.lv/F/?func=find-b-0&local_base=ekf01
https://lira.lanet.lv/F/?&func=option-update-lng&func=find-b-0&local_base=ekf01&p_con_lng=eng)
https://lira.lanet.lv/F/?&func=option-update-lng&func=find-b-0&local_base=ekf01&p_con_lng=eng)
http://www.llu.lv/?mi=547#5890
http://lais.llu.lv/
http://www.llu.lv/?mi=547#346
http://www.llu.lv/?mi=462
http://www.llu.lv/?mi=547#2146
http://www.llu.lv/?mi=547#5891
http://www.esaf.llu.lv/?utm_source=llu_lv&utm_campaign=top_banner
http://www.llu.lv/?mi=92
mailto:informacija@llu.lv
mailto:plesums@llu.lv
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uz „Kārtību, kādā LLU tiek veikts iekšējais audits”, kā arī uz iekšējā audita plānu, ko sastāda, 

balstoties uz LLU stratēģisko plānu. Viens no galvenajiem kontroles sistēmas elementiem ir 

ikgadējais pašvērtējuma ziņojums.  

Katru gadu fakultātē tiek izstrādāts Darbības plāns LLU darbības stratēģijas 2010.– 

2016.gadam izpildei, kurā ir iekļauta arī sadaļa par doktora studijām. Šī plāna izpildi divas 

reizes gadā izvērtē ESAF Domē un LLU Vadības sanāksmē. Darba plāna izpilde tiek 

analizēta, un tās rezultātus izmanto nākamā attīstība perioda plānošanā. Par studiju 

programmas izpildi un sasniegtajiem rezultātiem ik gadu tiek izstrādāts pašnovērtējuma 

ziņojums, ko izskata ESAF Domē, LLU Studiju padomē un to apstiprina LLU Senāts 

 

1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums 

Studiju virzienam pieejamie resursi veidojas no 3 daļām – personāls (skatīt 

1.10.punktu), finansesun materiālais nodrošinājums. 

Finanses savukārt veido 2 galvenie avoti: 

1. Atbilstoši Izglītības likuma 12.panta otrajā daļā noteikts, ka augstākās izglītības 

programmās valsts sedz maksu par izglītības ieguvi noteiktam studiju vietu skaitam 

atbilstoši attiecīgajā gadā noteiktajam valsts pasūtījumam. 

2. No valsts budžeta nefinansētajiem pilna un nepilna laika studējošajiem saskaņā ar 

LLU rektora rīkojumu studiju gadam 

Studiju vietu skaita plānošana pa izglītības tematiskajām jomām Latvijā notiek kopš 

2001.gada. No 2002.gada augstskolu finansēšanā tika ieviests normatīvais princips, kad katra 

valsts dibinātā augstskola saņem noteiktajam studiju vietu skaitam atbilstošu finansējumu. 

Katrā studiju tematiskajā jomā vietu skaits pa augstskolām tiek sadalīts pēc vairākiem 

kritērijiem un konkrētām studiju programmām tas tiek paredzēts gadskārtējā ZM, IZM un 

LLU līgumā. Studiju virzienā paredzēts šāds valsts finansētu studiju gada vidējais vietu 

sadalījums: 

1. Bakalaura studiju programma Ekonomika –151. 

2. Maģistra studijās programma Ekonomika– 73. 

3. Doktora studiju programma Agrārā un reģionālā ekonomika – 35. 

1.4.tabula 

Valsts finansējuma veidošanās attiecīgi piešķirtajām budžeta vietām  

Rādītāji Pamatstudijas Maģistra studijas Doktora studijas 

Jomas koeficients 1,0 1,0 1,0 

Pamata finansējums, EUR 1333.23 1333.23 1333.23 

Sociālais nodrošinājums, EUR 164.34 164.34 2034.00 

Studiju līmeņa koeficients 1,0 1,5 3,0 

Nodrošinājuma koeficients 0,837 0.837 0,837 

Faktiski 1 studentam, EUR 1253.47 1880.20 5382.63 

 

Savukārt no valsts budžeta nefinansētiem pilna un nepilna laika studējošajiem LLU 

2013./2014.studiju gadā tika noteikta šāda semestra studiju maksa: 
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 Bakalaura studiju programma Ekonomika – pilna laika studijas 640.29 EUR, nepilna 

laika studijas – 426.86 EUR. 

 Maģistra studiju programma Ekonomika - pilna laika studijas 782.58 EUR, nepilna 

laika studijas – 569.15 EUR. 

 Doktora studiju programma Agrārā un reģionālā ekonomika-pilna laika studijas - 

1700 EUR, ārvalstniekiem - 3550 EUR. Nepilna laika doktora studiju maksa ir 1000 

EUR gadā. No studiju maksas var atbrīvot LLU pamatdarbā strādājošos pilna un 

nepilna laika doktorantus. 

 

Studiju process ir nodrošināts ar modernām tehnoloģijām - interneta pieeju, WI-FI 

pieeju fakultātes telpās studentiem un viesiem. Kopumā fakultātē ir nodrošinātas 184 

stacionāro datoru vietas, tai skaitā 64 datorklasēs, 3 - informācijas kabinetā. Ir pieejami 62 

pārnēsājamie datori, tai skaitā sakomplektēti 14 pārnēsājamie datoru komplekti ar 

projektoriem mācību procesa nodrošināšanai. Pieejami 44 printeri un 21 kopētājs. Studijām 

LLU ir piemērota moderna un plaša bibliotēka, kuras katalogiem var piekļūt no LLU iekšējā 

interneta tīkla, tai skaitā pieeja arī 26 nacionālajām bibliotēkām. Dažādas tehnoloģijas tiek 

plaši lietotas, ieskaitot dažādu programmnodrošinājumu izpētes vajadzībām. 

LLU ir 10 dažādas dienesta viesnīcas, kuras var izmantot gan ārvalstu studentu, gan 

vieslektoru izmitināšanai. Ārvalstu studentu uzturēšanos LLU organizē un koordinē Ārlietu 

centrs, vieslektoru uzturēšanos – ESAF prodekāne zinātnes un starptautiskās sadarbības 

jautājumos Dr.oec. Dina Popluga.  

LLU fundamentālajā bibliotēkā studiju virzienā Ekonomika ir pieejamas 1960 grāmatas 

(pilni teksti) angļu valodā. Ņemot vērā valsts budžeta samazinājumu gandrīz par 60% kopš 

2009.gada, ir ierobežotas iespējas straujai bibliotēkas krājumu palielināšanai. Tiek mudināts, 

lai studenti vairāk izmantotu elektroniski pieejamās datu bāzes un turpmāk studiju 

programmās lielāka vērība tiks pievērsta informācijpratībai (informationliteracy), kā arī 

literatūrai svešvalodās. Tomēr 2012.gadā turpināta LLU fundamentālās bibliotēkas krājumu 

papildināšana, iegādāti 140 dažādi izdevumi Ekonomikas un Vadībzinību jomā. Bez tam 

izdevniecības Taylor& Francis Group  2011.- 2012.gadu 31 grāmata ir pieejama 

CRCnetBASE datubāzē.  Ebrary datubāzē  iekļautas  1113  2011. - 2012.gadu  grāmatas. 

Katrai CRCnetBASE un Ebrary grāmatai ir pieejams tiešsaistē pilnais teksts LLU tīklā, kā arī 

izmantojot LLU IS lietotājkontu ārpus LLU.  

Bez tam pieejamas publikācijas SAGE Premier datu bāzē (111 dažādi žurnāli), 

ScienceDirectjournals datu bāzē (128 žurnālu pilnie teksti), Scopus datu bāzē (3093 

žurnāli,10476 dažādi starptautisko konferenču rakstu krājumi), Springer Linkjournals datu 

bāzē (144 specifiski žurnāli), EBCSO datu bāzē (18683 literatūras avoti) LLU tīklā, kā arī 

izmantojot LLU IS lietotājkontu ārpus LLU. 

2012./2013.studiju gadā 9 doktoranti, 7 zinātniskā grāda pretendenti un to 9 zinātniskie 

vadītāji saņēma stipendijas no ESF. Pozitīvi vērtējams fakts, ka ESF stipendiātiem piešķir 

LVL 1000 gadā starptautisko zinātnisko konferenču apmeklēšanai un pētījumu rezultātu 

publicēšanai. Turklāt papildus bija pieejami ERAF līdzekļi projektā 

2010/0198/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020 doktorantiem un mācībspēkiem „LLU 

zinātniskās darbības popularizēšanai, lai segtu komandējuma izdevumus dalībai starptautiskās 

zinātniskās konferencēs un pētījumu publicēšanai laika periodā no Doktorantūras studenti un 

beidzēji var piedalīties vairākos konkursos un saņemt balvas (konkurss LLU, Latvijas 

hipotēku bankas un Latvijas lauksaimniecības un meža akadēmijas balvai divas reizes gadā, 

profesora B.Treija un profesora K.Špoģa vārdiskās balvas, ZM ikgadējais konkurss „Sējējs”). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journals
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1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

Pēdējos gados arvien lielāku nozīmi iegūst studiju procesa internacionalizācija, kas 

nozīmē dažādas starptautiskās aktivitātes un fakultātēs tiek realizētas: 

• izmantojot ERASMUS programmas piedāvātās iespējas studentiem un 

mācībspēkiem; 

• darbojoties Baltijas valstu universitāšu sadarbības tīklā (BOVA); 

• sadarbojoties starptautiskos projektos ar citu valstu augstskolām, institūtiem un 

organizācijām; 

• piedaloties starptautiskās zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās un 

prezentējot pētījumu rezultātus; 

• publicējot pētījumu rezultātus starptautiskos zinātniskos izdevumos; 

• citos pasākumos (darbība starptautiskās organizācijās, konferenču, semināru 

organizēšana, dalība žurnālu redkolēģijās, kvalifikācijas paaugstināšana u.t.t.). 

Fakultāte ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Slovākijas lauksaimniecības universitāti 

(Nitrā), A.Stulginskis universitāti (Kauņā, Lietuvā), Vīnes universitāti (Austrijā), 

Rietumtimisuāras universitāti (Rumānijā), Šauļu universitāti (Lietuvā), Fuldas universitāti 

(Vācijā), Tartu dzīvības zinātņu universitāti (Igaunijā), Šcecinas Rietumpomerānijas 

tehnoloģiju universitāti (Polijā), Drontenas universitāti (Nīderlandē). 

 

ERASMUS 

LLU sadarbojas ar vairāk kā 100 Eiropas augstskolām un motivētākie studenti 

izmantojot apmaiņas programmas ERASMUS piedāvātās priekšrocības, daļu studiju laika 

pavada ārvalstu partneraugstskolā. Lektore Vineta Tetere ir ERASMUS koordinatore 

fakultātē. 

ERASMUS programmas ietvaros notiek sadarbība studentu (3 – 12 mēneši) un 

mācībspēku (1 nedēļa) mobilitātē ar vairākām ES dalībvalstu augstskolām un citām ārvalstu 

partneraugstskolām (Vācijas, Polijas, Dānijas, Nīderlandes, Spānijas, Slovākijas, Čehijas, 

Turcijas, Portugāles, Rumānijas, Bulgārijas). 

Ir iespējas fakultātes studentiem un mācībspēkiem piedalīties LLP/Erasmus intensīvās 

programmas projektos. 

Arvien plašāk attīstās mācībspēku mobilitāte. Palielinās to mācībspēku skaits, kas lasa 

lekcijas un dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz ārvalstu partneraugstskolām, tādā veidā 

paplašinot savu redzesloku un padziļinot savas zināšanas gan valodās, gan par pētāmo tēmu. 

Biežāk apmeklētās augstskolas ir Rietumpomerānijas Tehnoloģiju Universitāte (Polija), 

Bragansas institūts (Portugāle), Huelvas universitāte (Spānija) un Drontenas Profesionālā 

universitāte (Nīderlande). Šajās augstskolās starptautiskā sadarbība balstīta uz „Starptautiskās 

nedēļas” aktivitātēm, kas veicina mācībspēku un personāla formālu un neformālu 

komunikāciju.  

ERASMUS programmas ietvaros ārvalstu augstskolās lasījuši lekcijas – 

 2012./2013. studiju gadā lektori – I.Saulāja, V.Tetere, L.Dobele, docenti – 

G.Grīnberga-Zālīte, A.Zvaigzne, I.Upīte, L.Siliņa, profesore – I.Pilvere. 

Pieredzes apmaiņas braucienā devušies profesori – A.Dobele un A.Vilciņa. 

 2013./2014. studiju gadā lektori – L.Dobele, V.Tetere, E.Caune, docenti – 

G.Grīnberga-Zālīte, J.Millere, I.Upīte, Ž.Krūzmētra, V.Korpa, asociētie 

profesori – A.Eglīte, V.Bariss, I.Jurgena, A.Auziņa, S.Dobelniece, profesori – 

B.Rivža, A.Dobele, A.Zvirbule-Bērziņa un I.Pilvere. 

Partneraugstskolu mācībspēki izrāda interesi lasīt lekcijas fakultātes studentiem: 

 2012./2013. studiju gadā lekcijas lasījuši: MathiasEllger (Vācija), 

AaldrichEnting (Nīderlande), Barbara Freytag_Leyer (Vācija), 

AndriusRakickas un SkaidreŽičkiene (Lietuva), Leonid Worobjow (Polija); 
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 2013./2014. studiju gadā lekcijas lasījuši: Csaba ForgacsKorvinas Universitāte 

(Budapešta, Ungārija), Aaldrich Enting Drontenas universitāte (Nīderlande), 

Sercan Yavan un Harun Kiltcaslan no Adnan Menderes universitāte (Turcija); 

Rasa Rukuižiene  A.Stulginska universitātes (Lietuva). 

 

BOVA 

Gan maģistranti, gan mācībspēki piedalās BOVA tīkla organizētajos intensīvajos 

kursos Igaunijā un Lietuvā, Lekciju kursus maģistrantiem BOVA ietvaros lasījuši: 

 2012./2013. gadā profesores I.Pilvere, B.Rivža un asoc.profesore G.Mazūre un 

docentes - I.Upīte, L.Siliņa. 

 2013./2014. gadā lektors V.Janovs. 

 

Sadarbība projektos 

Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām notiek galvenokārt dažādu sadarbības projektu 

ietvaros, kas ļauj uzkrāt pieredzi, prasmes un kompetences un pētījumu rezultātā gūtās atziņas 

izmantot studiju kursu pilnveidošanā. Svarīgākie starptautiskās sadarbības projekti, kurus 

vada vai kuros piedalās mūsu fakultātes mācībspēki, ir: 

 Starptautisks projekts - COBEREN: CONSUMER BEHAVIOUR ERASMUS 

NETWORK Reference number: 156089-LLP-1-2009-1-ES-ERASMUS-ENWA 

(2009-2012) Vadītāja A.Eglīte; 

 Mūžizglītības programmā Partnerības projekta Nr. LEONARDO DA VINCI 2010-1-

TR-LEO04-15852-1A NutritionGuideforearlyChildhoodActiveStackholders (2010-

2012) Vadītāja A.Eglīte; 

 ERA-NET-RURAGRI projekts Nr. 235175 (2010-2013) Vadītāja B.Rivža; 

 RURAGRI ERA-NET European Commission´s 7th Framework Programme 

“Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience 

in a world of increasing demands and finite resources (RETHINK)” (2013) Izpildītāji 

I.Pilvere, S.Zēverte-Rivža; 

 Projekts “Tackling the challenges in sustainable and multifunctional forestry through 

enhanced research coordination for policy decisions” (SUMFOREST) 7.EK Zinātnes 

programmas ERA-NET projekts (2013.-2017.) Vadītāja B.Rivža. 

 

Darbība dažādās zinātniskās zinātniskajās organizācijās gan Latvijā gan starptautiskajā 

mērogā ļauj prezentēt valsti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kā arī rast sadarbības 

partnerus tālākai darbībai dažāda mēroga pētniecības projektos.  

Sadarbība pētniecības projektos un programmās veicina pieredzes apguvi un izpratni par 

izglītības, zinātnes un ekonomiskajiem procesiem dažādās valstīs, kas savukārt veicina 

mācībspēku erudīcijas un kompetences paaugstināšanos, ļaujot iegūto pieredzi un zināšanas 

izmantot studiju procesā. Savukārt pētījumos iesaistītām institūcijām un uzņēmējiem ir 

praktiski ieviešami un zinātniski pamatoti priekšlikumi un izstrādnes to darbības tālākai 

attīstībai. 

Zinātniskās konferences gan Latvijā, gan ārpus tās, prezentējot un publicējot pētījumu 

rezultātus 

Katru gadu aprīļa pēdējā nedēļā tiek organizēta ikgadējā starptautiskā zinātniskā 

konference "Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”. 2014.gadā šāda konference tika organizēta 

jau piecpadsmito reizi. Ir iznākuši 36 konferenču rakstu krājumi. Publikācijas pirms 

publicēšanas konferenču rakstu krājumos tiek anonīmi recenzētas. Pēdējos gados iznāk 3-4 

rakstu krājumi gadā. Konferencē piedalās vairāk kā 100 zinātnieki no dažādām Eiropas un 

pasaules valstīm. Konferenču rakstu krājums un tajās esošās publikācijas tiek indeksētas: ISI 

Web ofKnowledge, AGRIS, EBSCO un ir brīvi pieejamas visiem interesentiem.  
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Citas aktivitātes 

Fakultātes mācībspēki ar savu kompetenci un pieredzi sekmīgi darbojas dažādu 

institūciju, uzņēmumu padomēs, kas savukārt ļaujlabāk izprast dažādus ekonomiskos 

procesus un rada labas iespējas dalībai dažādos zinātniskos pētījumos. 

Profesore B.Rivža ir Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un vides zinātņu akadēmijas 

asociācijas padomes locekle, Georgofili akadēmijas (Itālija) ārzemju locekle, Krievijas 

Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas ārzemju locekle, Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju 

locekle, Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas ārzemju locekle, 

galvenā izdevēja zinātnisko rakstu krājumam „Ekonomika un lauku attīstība” (Lietuva), 

Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes un Lietuvas zinātņu akadēmijas zinātnisko rakstu 

krājumu redkolēģijas padomes locekle u.c. 

Profesors V.Strīķis ir Krievijas Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, 

Lietuvas Zinātņu akadēmijas (ZA) ārzemju loceklis un Zviedrijas Lauksaimniecības un meža 

akadēmijas ārzemju loceklis, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes promocijas padomes 

(komitejas) loceklis, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes žurnāla “Aplinkos tyrimai, inžinerija 

ir vadyba/ EnvironmentalResearch, EngineeringandManagement”,Lietuvas A.Stulginskis 

universitātes žurnāla „Management Theory and Studiesfor Rural Business and Infrastructure 

Development”, Lietuvas ZA žurnāla „Žemėsūkiomokslai”, Ščecinas Agrārās universitātes 

(Polija) zinātnisko rakstu „Oeconomica” redkolēģijas loceklis u.c. 

Profesors V.Kozlinskis ir Šauļu universitātes zinātnisko konferenču organizācijas 

komitejā. 

Profesore I.Pilvere ir redkolēģijas locekle starptautiskajā zinātniskajā žurnālā 

„Ekonomika un lauku attīstība” (Lietuva), Šauļu universitātes (Lietuva) ikgadējās 

starptautiskās zinātniskās konferences „Modernu lauku vīzija” zinātniskās komitejas locekle.  

Profesore A.Zvirbule-Bērziņa – Athens Institute for Education and Research academic 

member. 

Asociētā profesore A.Eglīte – Deutsche Geselschaft für Hauswirtschaftand 

UnionofScientists in Bulgaria member. 

Profesore I.Jakušonoka un asoc.profesore G.Mazūre bija A.Stulginska universitātes 

Starptautiskās zinātniskās konferences Science and Studies of Accounting and Finance: 

Problems and Perspectives 2012, Kauņa, Lietuva zinātniskās redkolēģijas locekle. 

Asociētā profesore G.Mazūre ir Lietuvas, Latvijas un Polijas starptautiskā zinātniskā žurnāla 

“Economicsand Rural Development” (ISSN 1822-3346) redkolēģijas locekle un atbildīgā 

redaktore no Latvijas. 

Vairāki fakultātes zinātnieki ir Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas 

(NJF) un Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) Latvijas nacionālās 

biedrības (NJF Latvia) biedri (I.Jakušonoka, G.Mazūre, I.Pilvere, A.Dobele, D.Vīksne). 

 

1.9. Studiju programmu uzskaitījums 

Atbilstoši studiju virziena stratēģiskajai attīstībai, tajā paredzēts realizēt trīs studiju 

programmas trīs līmeņos – bakalaura, maģistra un doktora. 
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1.5.tabula  

Studiju virziena Ekonomika studiju 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 programmas atbilst LLU stratēģijai: veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, 

īpaši tās lauku ilgtspējīgai attīstībai - tādēļ studiju virziena kopējie rezultāti ir lielā mērā 

saistīti ar universitātes darbību lauksaimniecības nozares attīstībā, un tā saturs veidots saskaņā 

ar Izglītības attīstības pamatnostādnes, jo risina starpnozaru jautājumus. 

 

1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

1.6.tabula 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

 

Amats 
2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

Profesori 11 14     

Asociētie profesori 12 11     

Docenti 19 23     

Lektori 38 37     

Asistenti 1 1     

Vadošie pētnieki 3 1     

Pētnieki 2 1     

 

Aktuālais akadēmiskā personāla vārdiskais saraksts dots 1. pielikumā. 

 

1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

Studiju virzienā „Ekonomika” iesaistītais akadēmiskais personāls 2013./2014. studiju 

gadā iesaistīti 33 pētniecisko projektu vadībā un izpildē.  

Laika periodā no 2012. – 2014. gadam kopumā ESAF mācībspēki darbojušies 52 

pētnieciskajos projektos. 

Pētniecisko projektu saraksts apkopots 4. pielikumā. 

 

Savu pētījumu rezultātus studiju virziena Ekonomika īstenošanā iesaistītie mācībspēki 

2013./2014.studiju gadā prezentējuši 75 starptautiski zinātniskās konferencēs (skat. 3. 

pielikumu). 
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1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 

1.7.tabula 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla sagatavoto zinātnisko publikāciju un 

mācību grāmatu/materiālu skaits 

Veids 
2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

Zinātniskās publikācijas 91 110     

Mācību grāmatas 2 3     

Mācību materiāli 4 9     

 

Studiju virzienā „Ekonomika” iesaistītais akadēmiskais personāls 2013./2014. studiju 

gadā sagatavojuši un publicējuši 110 starptautiski zinātniskās publikācijas ārvalstīs un  

Latvijā. Sagatavotas un izdotas 3 mācību grāmatas un 9 mācību līdzekļi. 

Galveno zinātnisko publikāciju un mācību literatūras saraksts dots 2. pielikumā. 

 

1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 

1.8.tabula 

Studiju virziena realizācijā iesaistītās struktūrvienības un to pienākumi 

 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītās 

struktūrvienības 

Struktūrvienību uzdevumi studiju 

programmu īstenošanā 

Bakalaura studiju programma Ekonomika 

Ekonomikas un reģionālās attīstības 

institūts 

Studiju programmā iekļauto atbilstošo studiju 

kursu un prakses realizācija; bakalaura darbu 

vadīšana un recenzēšana; piedalīšanās VEK 

sēdēs; dalība studiju metodiskajā darbā. 
Finanšu un grāmatvedības institūts 

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes 

institūts 

Sociālo un humanitāro zinātņu institūts 

Matemātikas katedra Studiju kursa Matemātika ekonomistiem 

realizācijas nodrošināšana 

Sporta centrs Organizē un vada Sporta nodarbības 

Valodu centrs Studiju kursa Svešvaloda ekonomistiem 

realizācijas nodrošināšana 

Vides un ūdenssaimniecības katedra Studiju kursa Ekoloģija un vides aizsardzība 

realizācijas nodrošināšana 

Vadības sistēmu katedra Nodrošina studiju kursu Matemātiskā 

statistika, Kvantitatīvās metodes ekonomikā un 

Reģionu analīzes metodes realizāciju 

Meža izmantošanas katedra Studiju kursa Darba un civilā aizsardzība 

realizācijas nodrošināšana 

Maģistra studiju programma Ekonomika 

Ekonomikas un reģionālās attīstības 

institūts 

Studiju programmā iekļauto atbilstošo studiju 

kursu pasniegšanas nodrošināšana, maģistra 

darbu vadīšana un recenzēšana, piedalīšanās 

MEK sēdēs, dalībā studiju metodiskajā darbā 
Finanšu un grāmatvedības institūts 

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes 

institūts 

Valodu centrs Studiju kursu Angļu valoda maģistrantiem un 

Vācu valoda maģistrantiem realizācijas 

nodrošināšana 
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Studiju virziena īstenošanā iesaistītās 

struktūrvienības 

Struktūrvienību uzdevumi studiju 

programmu īstenošanā 

Vadības sistēmu katedra Studiju kursu Ekonomiskā prognozēšana, 

Matemātiskā statistika, Ekonometrija, Reģionu 

analīzes metodes realizācijas nodrošināšana 

Arhitektūras un būvniecības katedra  

 

Studiju kursa Pilsētas vides plānošana 

realizācijas nodrošināšana 

Lauksaimniecības enerģētikas institūts Studiju kursa Enerģētikas nozares ekonomika 

realizācijas nodrošināšana 

Doktora studiju programma Agrārā un reģionālā ekonomika 

Ekonomikas un reģionālās attīstības 

institūts 

Studiju programmā iekļauto studiju kursu 

vadīšana; 

Promocijas darbu vadīšana; 

Promocijas darbu recenzēšana; 

Promocijas eksāmenu pieņemšana; 

Dalība Promocijas padomē; 

Dalība doktora studiju metodiskajā darbā. 

Finanšu un grāmatvedības institūts 

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes 

institūts 

Sociālo un humanitāro zinātņu institūts 

Valodu centrs Studiju kursa Profesionālās svešvalodas 

speckurss realizācijas nodrošināšana 

Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra Promocijas darbu vadīšana; 

Promocijas darbu recenzēšana. 

Arhitektūras un būvniecības katedra Promocijas darbu vadīšana; 

Promocijas darbu recenzēšana. 

Vadības sistēmu katedra Studiju kursa Pētījumu metodoloģija 

ekonomikā sadaļas vadīšana un realizācija;  

Promocijas darbu recenzēšana. 

Datoru sistēmu katedra Studiju kursa Pētījumu metodoloģija 

ekonomikā sadaļas vadīšana un realizācija; 

Izvēles studiju kursa Ekonomisko procesu 

datormodelēšana realizācijas nodrošināšana; 

Promocijas darbu vadīšana un recenzēšana. 

Agrobiotehnoloģijas institūts Izvēles studiju kursa Zinātnisko rakstu 

sagatavošana realizācijas nodrošināšana 

 

1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums 

Studiju virziena realizācijā piedalās visi fakultātes mācībspēki, palīgpersonāls un 

tehniskais personāls. Palīgpersonāls nav piesaistīts programmām, bet veic kopējās fakultātes 

funkcijas. 

Fakultātes palīgpersonālu pārstāv dekanāta lietvedes, kas nodrošina studiju procesa 

norisi bakalaura un maģistra studijās; organizē informācijas apmaiņu starp universitāti, 

fakultātes struktūrvienībām un studentiem. Institūtu lietvedes palīdz nodrošināt mācību 

procesu institūta ietvaros, kā arī komunikāciju ar dekanātu un citiem institūtiem.  

Doktora studiju programmas Agrārā un reģionālā ekonomika lietvede nodrošina saikni 

starp augstskolu un doktorantiem. Viss metodiskais un informatīvais materiāls ir pieejams 

LLU un fakultātes mājaslapā, bet likumi un MK noteikumi, kas reglamentē studiju procesu, ir 

pieejami www.likumi.lv. Doktoranti ievadlekcijā tiek informēti par saistošo normatīvo bāzi 

un pieejamajiem metodiskajiem un informatīvajiem materiāliem. Doktoranti izmanto LLU 

Studiju centra galvenā speciālista doktora studiju jautājumos paklapojumus. Administratīvais 

un tehniskais personāls ir pietiekams, lai nodrošinātu studiju rezultātu sasniegšanu. 

http://www.likumi.lv/
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Datortehnoloģiju atbildīgais personāls nodrošina interneta pieslēgumu, informācijas 

aktualizāciju mājas lapā, tehnoloģiju uzturēšanu. LLU līmenī: atbildīgās struktūrvienības 

nodrošina LLU IS darbību, IT iekārtu izplatīšanu un remontu.  

Grāmatvedības pakalpojumus veic centralizēti LLU. 

Ekonomiskās informācijas pieejamību fakultātē nodrošina Ekonomiskās informācijas 

kabineta darbinieki, bet LLU līmenī šos pakalpojumus saņem Fundamentālajā bibliotēkā. 

 

1.15. Informācija par ārējiem sakariem 

1.15.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

Studiju programmu saturs un tā īstenošana nodrošina studiju programmas ilgtspējīgu 

attīstību, jo ir balstīta uz sadarbību un atbildīgu rīcību, kurā ir iesaistīti studējošie, mācībspēki 

un darba devēji. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām tiek 

organizēta un attīstīta vairākos līmeņos: 

 vieslekcijas; 

 mācību ekskursijas; 

 dalība studiju procesa galvenā rezultāta izvērtēšanā;  

 biedrība „LLU EKONOMISTU KLUBS”. 

Vieslekcijas 

Studiju procesa kvalitātes uzlabošanas nolūkos ESAF regulāri saviem studentiem 

piedāvā vieslekcijas. Tradicionāli vieslekcijas tiek organizētas Absolventu nedēļas laikā, 

kuras ietvaros studenti tiekas ar absolventiem - nozares speciālistiem, kuri iepazīstina 

studentus ar savu profesionālo pieredzi un ar aktualitātēm nozarē. Vieslekcijas ir atklātas un 

tās var noklausīties arī citi interesenti. 2012./13. studiju gadā tika organizēta sestā absolventu 

lekciju nedēļa no 2013. gada 20. līdz 21. martam, kurā piedalījās 4 vieslektori (1.9. tabula).  

 

1.9. tabula 

LLU ESAF 2012./2013. studiju gada absolventu lekciju nedēļas vieslektori 

Datums Vieslektors Organizācija 

20.03.2013. Aija Tračuma 
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu jomā 

20.03.2013. Tamāra Bisniece Zemnieku saimniecības „Meistari” īpašniece 

20.03.2013. 
Madars Bitītis 

„Iespējamā misija skolām un līderiem”, dalībnieku piesaistes 

vadītājs 

20.03.2013. Līna Dimitrijeva Uzņēmuma SIA „Reģionālie projekti” vadītāja  

 

Ievērojami lielāks vieslektoru skaits piedalījās 2013./2014. studiju gadā organizētajā 

septītajā absolventu lekciju nedēļā, kurā kopumā piedalījās 11 vieslektori (1.10. tabula). 
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1.10. tabula 

LLU ESAF 2013./14. studiju gada absolventu lekciju nedēļas vieslektori  

Datums Vieslektors Organizācija 

17.03.2014. 

Rihards 

Krastiņš, 

Ilze Vārpiņa 

Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai, valdes priekšsēdētājs/ 

projektu vadītāja 

17.03.2014. Ģirts Lapšins AS SWEDBANK, īpašuma vērtētājs  

17.03.2014. 
Mairita Pauliņa 

Zemgales plānošanas reģions, ES struktūrfondu informācijas 

centra konsultante  

18.03.2014. Juris Aksels 
Cīrulis  

A/s SWEDBANK Mārketinga daļa Sadarbības partneru projektu 
vadītājs 

18.03.2014. Jēkabs Krieviņš ALTUM valdes priekšsēdētāja vietnieks  

18.03.2014. Linda Vovere Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, tūrisma speciāliste 

19.03.2014. 
Aigars Rublis 

Jelgavas Dome, priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta 
programmā 

19.03.2014. Ritvars 

Zapereckis 

LR ZM, Lauku attīstības atbalsta departamenta valsts atbalsta 

plānošanas nodaļas vec. referents  

19.03.2014. Anna Liscova LLKC Jelgavas nodaļas vadītāja  

19.03.2014. Ēriks 

Palkavnieks 
TV 3, žurnālists  

 

Papildus absolventu - nozares speciālistu vieslekcijām, studiju procesā 2013./14. studiju 

gadā tika iesaistīti vēl 8 vieslektori – profesionāļi (1.11. tabula). 

1.11. tabula 

LLU ESAF 2013./2014. studiju gadā studiju procesam piesaistītie vieslektori 

Datums Vieslektors Organizācija 

13.11.2013. Ansis Bogustovs LTV žurnālists 

21.11.2013. Aivars Kaķītis LLU Tehniskās fakultātes asociētais profesors 

30.09.2013. Inese Baumane Jelgavas novada dome, Telpiskās attīstības plānotāja 

29.10.2013. Līga Švānberga  Jelgavas lauku partnerība „Lielupe”, valdes priekšsēdētāja 

14.11.2013. Una Lipkovska  Ventspils Domes Mārketinga nodaļas vadītāja 

28.11.2013. Liene Rulle Jelgavas Reģionālā tūrisma centra vadītāja 

12.12.2013.  
Gunita Osīte 

Jelgavas pilsētas dome, Attīstības unpilsētplānošanas pārvaldes 

vadītāja  

03.03.2014. Laura Saulīte Altum Jelgavas nodaļas vadītāja 

 

Mācību ekskursijas 

Ar mērķi iegūt praktiskas zināšanas, iepazīties ar nozares uzņēmumiem un 

organizācijām, to pieredzi, ESAF studiju virziena „Ekonomika” studentiem tiek regulāri 

organizētas mācību ekskursijas. 2013./14. studiju gadā kopumā studentiem tika organizētas 9 

mācību ekskursijas, kas ir par 1 vairāk nekā 2012./13. studiju gadā (1. 1. attēls). 
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1. 1. attēls. LLU ESAF organizētās mācību ekskursijas studiju virziena „Ekonomika” 

studentiem 2012./2013. un 2013./2014. studiju gadā 

2013./14. studiju gādā ESAF studiju virziena „Ekonomika” pamatstudiju studenti 

apmeklēja tādas organizācijas kā SIA „Draugiem.lv”, Jelgavas tipogrāfija, SIA „Krūmaļi”, ZS 

Līgo, dalīto atkritumu vākšanas laukums Jelgavā, atkritumu poligons „Brašķi”, Zemgales 

reģionālās attīstības aģentūra un Jelgavas pilsētas dome. Savukārt maģistrantūras studenti 

apmeklēja tādas vietas kā SIA „Lielvircava AGRO”, z/s „Blūdži” Elejā, kokaudzētava z/s 

„Aptiekas”, Jelgavas tipogrāfija un Slokas dzīvnieku patversme.  

Lai ESAF mācībspēki varētu iegūt pieredzi un aktuālu informāciju, ESAF regulāri 

organizē mācību ekskursijas-seminārus, kuros piedalās ESAF mācībspēki un darbinieki. Tā, 

piemēram,2012./13. studiju gadā (2013. gada 21. martā) tika organizēts seminārs – mācību ekskursija 

uz SIA Getliņi EKO, kurā piedalījās 17 mācībspēki un darbinieki. 

Dalība studiju procesa galvenā rezultāta izvērtēšanā 

Lai nodrošinātu studiju programmas atbilstību darba tirgus prasībām, darba devēji tiek 

iesaistīti studiju procesa nobeiguma posmā – bakalaura līmenī tās ir Valsts eksāmenu 

komisijas, maģistrantūras līmenī - un Maģistra eksāmenu komisijas, doktorantūras līmenī – 

atsauksmes par promocijas darba kopsavilkumiem.  

Kopumā 2013./14. studiju gadā bakalaura studiju virzienā „Ekonomika” Valsts 

eksāmenu komisiju sastāvā bija 8 nozares pārstāvji – profesionāļi, t.i. pa diviem pārstāvjiem 

katrā no četrām apakšprogrammām.  

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. Pārskata periodā tika saņemtas 

60 atsauksmes no ministrijām, pašvaldībām, zinātniskajām institūcijām un Latvijas augstākās 

izglītības iestādēm, kā arī uzņēmējiem. 

Biedrība „LLU EKONOMISTU KLUBS” 

2013. gada 20. martā nodibināta biedrība „LLU ekonomistu klubs”, kurā sākotnēji 

iesaistījās 50 biedri, bet 2013./14. gadā to skaits jau ir palielinājies līdz 83. Šādas biedrības 

izveidošanas mērķis ir ciešākas sadarbības veicināšana starp ESAF un tās absolventiem, t.i. 

darba devējiem un profesionālajām organizācijām. Kopumā LLU ekonomistu kluba darbība ir 

organizēta vairākos virzienos: 

 veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar ESAF un tās absolventiem studiju 

kvalitātes pilnveidošanai; 
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 piedalīties lekcijās, semināros, konferencēs un atbalstīt mācību ekskursijas un citus 

līdzīga rakstura pasākumus; 

 iespēju robežās sadarboties projektu izstrādē, zinātnisko prasmju un kompetenču 

attīstīšanā un pilnveidošanā; 

 veicināt studentu piesaisti, rosinot jauniešu interesi par ekonomista un vadītāja 

profesiju un skaidrojot to nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā; 

sekmēt zināšanu pārnesi un sadarbību ar darba devējiem, apzinot prakses un darba 

vietas. 

1.15.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

Lai saglabātu savu konkurētspēju un iekļaušanos akadēmiskajā vidē, ESAF aktīvi 

sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu augstskolām. 

Sadarbība ar Latvijas augstskolām 

LLU ESAF sadarbība ar citām Latvijas augstskolām galvenokārt tiek īstenota augstākā 

līmeņa, t.i. doktorantūras, studiju programmā. Sadarbība tiek realizēta divos pamatvirzienos:  

 sadarbība studiju programmu nodrošināšanā; 

 iesaistīšana doktora studiju programmas galvenā rezultāta, t.i. promocijas darba, 

izvērtēšanā. 

Šī sadarbība ir abpusēja un tiek īstenota abos virzienos. 

Attiecībā uz sadarbību studiju programmu nodrošināšanā starp LLU un citām 

Latvijas augstskolām ir noslēgti sadarbības līgumi, kas paredz, ka šajās augstskolās 

studējošiem doktorantiem ir iespēja apmeklēt sev interesējošos studiju kursus citā augstskolā 

(1.12. tabula).  

1.12. tabula 

LLU sadarbība ar citām Latvijas augstskolām doktora studiju nodrošināšanā 

Sadarbības līguma slēdzējpuses Sadarbības līgums 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

Latvijas Universitāte 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Daugavpils Universitāte 

Līgums par sadarbības turpināšanu 

doktorantu sagatavošanā Stratēģiskā 

ietvardokumenta 1.1.2.1.2. 

apakšaktivitātes „Atbalsts doktora 
studiju programmu īstenošanai” 

projekta „Atbalsts LLU doktora 

studiju īstenošanai ietvaros 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

Ventspils Augstskola Par sadarbību zinātnisko pētījumu 

veikšanā un augstas kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošanā 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

Rēzeknes Augstskola Vienošanās par sadarbību doktora 
studiju nodrošināšanā 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

Vidzemes Augstskola Vienošanās par sadarbību doktorantu 

apmācībā un doktora studiju 

organizēšanā 

 

Pārskata periodā LLU ESAF doktoranti šādu iespēju nav izmantojuši. 

Attiecībā uz citu Latvijas augstskolu iesaistīšanu doktora studiju programmas galvenā 

rezultāta, t.i. promocijas darba, izvērtēšanā, LLU ESAF promocijas padomi veido ne vien 

LLU profesori (B. Rivža vadītāja, I. Pilvere- vadītājas vietniece, locekle I. Jakušonoka un 

A. Zvirbule-Bērziņa), bet tās sastāvā ir iekļauti arī profesori no citām Latvijas augstskolām 

(Daugavpils Universitātes asoc.profesore E. Jermolajeva, Latvijas Universitātes profesore 

B. Sloka, Rīgas Tehniskās universitātes profesore N. Lāce) un zinātniskajiem institūtiem 

(Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta nodaļas vadītāja L. Melece). 
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Arī LLU ESAF mācībspēki ir promocijas padomju locekļi šādās Latvijas augstskolās: 

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskolā (RISEBA), Ventspils 

Augstskolā, Banku augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē un Rīgas 

Stradiņa universitātē. 

Papildus jau minētajām aktivitātēm, ESAF mācībspēki ir Rēzeknes Augstskolas 

Satversmes locekļi; Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, kā arī Rīgas Tehniskās 

universitātes redkolēģiju locekļi; kā arī piedalās citu Latvijas augstskolu organizētajās 

konferencēs, kā arī tiek organizēti pieredzes apmaiņas semināri u.c. 

Sadarbība ar ārvalstu augstskolām 

LLU ESAF sadarbība ar ārvalstu augstskolām, līdzīgi kā tas ir ar Latvijas augstskolām, 

tiek organizēta vairākos pamatvirzienos: 

 sadarbība studiju programmu nodrošināšanā; 

 iesaistīšana doktora studiju programmas galvenā rezultāta, t.i. promocijas darba, 

izvērtēšanā; 

 mācībspēku mobilitāte. 

Attiecībā uz sadarbību ar ārvalstu augstskolām studiju programmu nodrošināšanā 

LLU ESAF studentiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus, priekšmetus citu ārvalstu 

augstākās izglītības iestāžu studiju programmās, par ko liecina LLU un fakultātes noslēgtie 

līgumi. Tomēr šādas iespējas studenti pagaidām neizmanto, jo pamatā studenti pieredzes 

apmaiņā dodas ERASMUS programmas ietvaros 

Ārvalstu augstskolas tiek iesaistītas doktora studiju programmas galvenā rezultāta – 

promocijas darba, izvērtēšanā. 2013./2014. studiju gadā tika saņemtas 52 atsauksmes no 

ārvalstu augstākās izglītības iestādēm un citām organizācijām, kas liecina par to, ka ESAF 

mācībspēku un studentu saikne ar ārvalstu augstskolām kļūst arvien ciešāka un produktīvāka. 

Mācībspēku mobilitāte, kas tiek īstenota ERASMUS un BOVA ietvaros, ir plašāk 

izmantotais starptautiskās sadarbības virziens. 2013./2014. studiju gadā ESAF mācībspēki 

devās 17 komandējumos ERASMUS un BOVA programmu ietvaros, kas ir par 7 vairāk nekā 

2012./2013. studiju gadā (1. 2. attēls).  

 
1. 2. attēls. LLU ESAF mācībspēku komandējumi ERASMUS programmas un BOVA 

ietvaros 2012./2013. un 2013./2014. studiju gadā 

Kopumā no 17 mācībspēku komandējumiem 15 bija ESAF mācībspēku lekcijas un 2 

pieredzes apmaiņas 9 valstīs – Vācijā, Ungārijā, Portugālē, Polijā, Slovākijā, Čehijā, 

Bulgārijā, Turcijā, Rumānijā. 

Salīdzinoši aktīvi 2013./2014. studiju gadā ESAF viesojās ārvalstu vieslektori. Kopumā 

pārskata periodā ESAF vieslekcijās un pieredzes apmaiņā viesojās 8 vieslektori: 
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 Sercan Yavan un Harun Kiltcaslan no Adnan Menderes universitātes (Turcija); 

 Csaba Forgacs no Korvinas Universitātes (Ungārija); 

 Aaldrich Enting no Drontenas Lietiško zinātņu universitātes (Nīderlande); 

 Agnieska Parlinska un Maria Parlinska no Varšavas Dzīvības zinātņu 

universitātes (Polija); 

 Rasa Rukuižiene no A.Stulginska universitātes (Lietuva); 

 Daniel Zsombor Czinege no Budapeštas Korvinas universitātes (Ungārija). 

Tāpat ārvalstu mācībspēki regulāri piedalās LLU un fakultātes organizētajās 

starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un dažādos sadarbības projektos. Tiek apspriesta 

labākā prakse un pieredze līdzīgu programmu realizācijā ārvalstu augstskolās.  

Papildus jau minētajām aktivitātēm, ESAF mācībspēki piedalās ārvalstu augstskolu 

zinātniskajā darbībā: Šauļu universitātes (Lietuva) zinātnisko konferenču organizācijas 

komitejas locekļi un redkolēģijas locekļi; Aleksandra Stulginska universitātes (Lietuva) 

zinātnisko rakstu redkolēģijas locekļi; Kauņas Tehnoloģiskās universitātes (Lietuva) 

zinātnisko rakstu redkolēģijas locekļi; Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes zinātnisko 

rakstu redkolēģijas locekļi. 

 

1.15.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, 

norādot apmaiņas programmu un valsti 

LLU ESAF studiju virziena „Ekonomika” studenti ļoti aktīvi izmanto LLU piedāvātās 

iespējas studēt ārvalstīs. Lai gan saskaņā ar LLU stratēģijas 3.4.sadaļu „Internacionalizācija 

un starptautiskā sadarbība” ir paredzēti dažādi pasākumi studējošo un mācībspēku mobilitātes 

attīstībai, studentu vidū populārākā ir ERASMUS programma. Šīs programmas ietvaros 

2013./2014. studiju gadā uz ārvalstu augstskolām kopā devās 30 studenti – no tiem 24 

bakalaura studiju programmas studenti un 6maģistrantūras studenti (1. 3. attēls). 

 
1. 3. attēls. LLU ESAF studentu studijas ERASMUS programmas ietvaros 2012./2013. 

un 2013./2014. studiju gadā 

Kopumā vērtējot studentu aktivitāti, redzams, ka tā palielinās, jo pārskata periodā 

ārvalstīs studējošo skaits palielinājās par 57%, ja salīdzina ar 2012./2013. studiju gadu. 

Turklāt ir palielinājies ar to valstu skaits, uz kurām dodas ESAF studenti – 2014./2013. 

Studiju gadā tās bija 6 – Lietuva, Slovākija, Čehija, Nīderlande, Spānija un Dānija. 
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1.15.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

ERASMUS programmas ietvaros 2013./2014. studiju gadā ESAF studēja arī ārzemju 

studenti. Salīdzinot ar 2012./2013. studiju gadu, ārvalstu studējošo skaits ir palicis nemainīgs 

– 7 studenti, vienīgi ir mainījusies ir valstu struktūra (1. 4. attēls). 

 
1. 4. attēls. LLU ESAF ārvalstu studenti ERASMUS programmas ietvaros 2012./2013. 

un 2013./2014. studiju gadā 

Lai gan ERASMUS programma paredz arī doktorantūras studentu mobilitāti, tomēr 

ESAF ietvaros tāda nav vērojama. 

2013./2014. studiju gadā studijas doktorantūras programmā „Agrārā un reģionālā 

ekonomika” ārvalstu doktorants no Pakistānas – Khalil Ahmad Chaudhry, kura zinātniskā 

vadītāja ir profesore I. Pilvere. Profesores I.Pilveres vadībā mācību praksē atradās doktorante 

Vida Dabkiene no Aleksandra Stulginska universitātes (Kauņa, Lietuva). Arī 2012./2013. 

studiju gadā ESAF mācību praksē atradās viena doktorante – Vaida Stulpiniene no 

Aleksandra Stulginska Universitātes (Kauņa, Lietuva) asociētās profesores G. Mazūres 

vadībā. 

 

2. STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

2.1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma EKONOMIKA 

Studiju programmas direktore – profesore Dr.oec. Aina Dobele 

2.1.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi 

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības 

bakalaura studiju programma Ekonomika (IKK 43310) atbilst ekonomikas zinātņu nozarei 

un iekļaujas akreditētajā studiju virzienā Ekonomika. Studiju programma, pamatojoties uz 

Studiju akreditācijas komisijas 2013.gada 5.jūnija lēmumu Nr. 90, atkārtoti akreditēta līdz 

2019. gada 4. jūnijam. 
Programmas raksturojums ietver programmas īstenošanas gaitas vērtējumu un tās 

pilnveidošanas procesa raksturojumu laika periodā no 2013. gada 1.septembra līdz 

2014. gada 31.augustam. Programmas raksturojumā piedalījās bakalaura programmas 

direktore, absolventi un studenti.  

Studiju programmas attīstība noritējusi ievērojot Izglītības likuma, Augstskolu likuma 

prasības, LR MK noteikumus Nr.240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 

standartu” (13.05.2014.), LLU Studiju nolikumu (12.06.2013.). Programmā piedāvāto 
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zināšanu, prasmju un iemaņu apjoms ir salīdzināms ar līdzīgām Eiropas Savienības studiju 

programmām, radot iespēju konkurētspējīgai dalībai Eiropas darba tirgū. 

Informācija par studiju iespējām un rezultātiem ir publicēta ikgadējā katalogā Augstākā 

izglītība Latvijā un ārzemēs, ievietota LLU un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 

mājas lapās – http://www.llu.lv; http://www.esaf.llu.lv, grāmatā Ekonomikas fakultāte Latvijas 

tautsaimniecības attīstībai (Jelgava, 2013), publiskota ikgadējā izstādē Skola un LLU 

organizētajās Atvērto durvju dienās. 

Studiju programma Ekonomika virzīta uz LLU darbības galveno mērķi un tam 

pakārtotajiem uzdevumiem, kas noteikti LLU Satversmē un Darbības stratēģijā. Studiju 

programmas mērķis ir studējošajiem nodrošināt fundamentālo un teorētisko zināšanu apguvi, 

lai sagatavotu akadēmiski izglītotus ekonomikas speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba 

veikšanai, kas spēj patstāvīgi apzināt, pētīt un analizēt ekonomikas procesus tautsaimniecībā, 

kā arī risināt problēmas reģionālajā un agrārajā ekonomikā, kas ļautu absolventiem sekmīgi 

iekļauties Latvijas un starptautiskajā darba tirgū valsts un privātajās struktūrās.  

Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas uzdevumi:  

1. Sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas un veicināt pētniecības iemaņu apguvi, attīstīt 

analītiskās spējas un prasmes patstāvīgi risināt problēmas, sagatavojot studējošos augstāka 

līmeņa studiju turpināšanai un zinātniskā darba veikšanai, akcentējot bioekonomikas, 

reģionālās ekonomikas un lauksaimniecības nozares aktualitātes;  

2. Sagatavot speciālistus, kuri spējīgi novērtēt situāciju tirgū un veikt vispusīgu 

uzņēmējdarbības organizāciju un vadīšanu, atbilstoši tirgus prasībām un realizēt 

inovatīvas saimniekošanas idejas pilsētās un lauku teritorijās;  

3. Sagatavot kvalificētus grāmatvedības, finanšu un audita speciālistus darbam visa 

līmeņa uzņēmumos, iestādēs un organizācijās; 

4. Sagatavot speciālistus, kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, 

spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts 

pārvaldes institūcijās;  

5. Nodrošināt studējošiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi reģionālās 

attīstības un plānošanas jomā, kuri spējīgi veikt vispusīgu lauku teritorijas ekonomisko 

analīzi un attīstīt uzņēmējdarbību novados. 

2.1.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti 

Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 6. līmenim 

atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences, kas ietvertas LR MK noteikumos Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=184810). 

Iegūst zināšanas par ekonomikas teorijas vēsturisko attīstību, aktuālām tautsaimniecības 

attīstības likumsakarībām makrolīmenī un mikrolīmenī, kā arī reģionālās ekonomikas 

raksturojošiem rādītājiem, tautsaimniecības starpnozaru teorētiskajās un praktiskajās 

pamatnostādnēs, pamata un specializētās zināšanas bioekonomikā un agrārajā ekonomikā, 

zināšanas par ekonomiskās darbības uzskaites nozīmi, uzdevumiem, prasībām un nodokļu 

sistēmu. 

Kopīgās prasmes – izprast finanšu sektora darbību un operācijas, veikt to analītisku izpēti 

un pieņemt praktiskus lēmumus; spēt veikt atšķirīgu informācijas datu bāzu kvantitatīvo un 

kvalitatīvo rādītāju apzināšanu, to sākotnējo un analītisko apstrādi, rezultātu interpretāciju; 

izprast starptautisko un tiesisko vidi, tās procesus un ietekmi uz ekonomiku; novērtēt situāciju 

tirgū un pielāgot uzņēmējdarbību atbilstoši tirgus prasībām; spēt piesaistīt ES finanšu 

līdzekļus Latvijas lauku attīstībai; spēt darboties komandā un pārzina lēmumu pieņemšanas 

metodes. 

Specifiskās prasmes – izvērtēt un salīdzināt ekonomikas stratēģiskās un analītiskās 

problemātikas, novērtēt to iespējamās sekas un noteikt ekonomiskās darbības alternatīvas; 

izprast ekonomiskās darbības uzskaiti un kontroli, veikt ekonomisko un finanšu analīzi, 

izprast grāmatvedības organizāciju valsts un pašvaldības budžeta iestādēs; prast iegūt un 

http://www.llu.lv/
http://www.esaf.llu.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=184810
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analizēt starptautisko informāciju par vērtspapīru tirgu un novērtēt to ienesīgumu; prasmes 

reģionālās attīstības un plānošanas jomā, spējas veikt vispusīgu lauku teritorijas analīzi un 

attīstīt uzņēmējdarbību novados; prast pielietot normatīvos dokumentus un izmantot zināšanas 

tiesisko jautājumu risināšanā uzņēmumos un iestādēs. 

Vispārējās prasmes un spējas – spēt profesionāli komunicēt, argumentēt un saistoši 

demonstrēt ekonomikas jautājumus; lietot modernās informācijas tehnoloģijas ekonomikas 

datu uzskaitē un apstrādē; izprast uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi; spēt novērtēt un vadīt 

darba vidi; ievērot ētiskos aspektus mērķu formulēšanā un to sasniegšanā; izprast sabiedrībā 

notiekošos procesus un to ietekmi uz sociāli ekonomisko vidi. 

Studiju procesa rezultātā izveidojas personība ar analītiskas domāšanas iemaņām un 

iegūtās zināšanas un prasmes rezultējas noteiktā kompetencē: izprot ekonomikas 

likumsakarības makrolīmenī un mikrolīmenī; spēj analizēt un kritiski novērtēt procesus un 

faktoru savstarpējās sakarības bioekonomikā, reģionālajā un agrārajā ekonomikā; prot 

pieņemt lēmumus un vadīt resursu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu; apzinās 

mūžizglītības nepieciešamību. 

Pēc studiju programmas apguves, bakalaura darba izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas 

Valsts eksāmenu komisijā, students iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. 

Pēc sekmīgi apgūtas akreditētas studiju programmas LLU absolventi saņem valsts atzītus 

augstāko izglītību apliecinošus dokumentus - diplomu un tā pielikumu latviešu un angļu 

valodā. 

Kā apliecinājumu, ka LLU izsniegto diplomu pielikumi ir atbilstoši Eiropas Komisijas 

(EK) prasībām, augstskola 2011.gadā saņēmusi "Diploma Supplement Label" atzinības zīmi 

nākamajiem trīs gadiem (http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=6721). Atzinības zīme 

augstskolas absolventiem ir kā kvalitātes simbols, ka LLU izsniegtie diplomu pielikumi ir 

atbilstoši Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas Boloņas procesa 

nosacījumiem. 

Bakalaura studiju programma veidota, lai iekļautos organizatoriski vienotā metodiskā 

ciklā ar akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmu Ekonomika. LLU Ekonomikas 

fakultātē ir nodrošināta pēctecība visu līmeņu studijās Ekonomikas zinātnē. 

2.1.3. Studiju programmas plāns 

Studiju kursu izvēle un iekļaušana studiju plānā notiek atbilstoši akadēmiskās izglītības 

valsts standartam un programmas mērķiem un satur ekonomikas zinātnes pamatnostādnes un 

aktuālās problēmas (Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonomiskie pētījumi, Tirgzinība, 

Statistika, Uzņēmējdarbība u.c.); ierobežotās izvēles studiju kursi izvēlēti saistībā ar 

programmas specifiku (Saimniekošanas mācība, Reģionālā ekonomika, Bioekonomika, 

Eiropas Savienības projekti, Finanšu grāmatvedība, Vadības grāmatvedība u.c.) un 

specializācijas virzieniem (Apdrošināšanas tirgus, Datorgrāmatvedība, Vērtspapīru tirgus; 

Kvalitātes vadīšana, Riska vadīšana, Stratēģiskā vadīšana, Inovatīvā uzņēmējdarbība; 

Starptautiskās līgumtiesības, Saistību tiesības, Darba tiesības, Īpašuma tiesības; Pašvaldību 

darbība, Kadastrs, Reģionālās attīstības plānošana u.c.). 

Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas Ekonomika apjoms ir 160 

kredītpunkti (KP). Kredītpunkts ir studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 

akadēmisko stundu darba apjomam, t.sk. gan kontaktstundas, gan patstāvīgais darbs. 

Pārrēķinot Eiropas kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, 1 kredītpunkts atbilst 1.5 

ECTS.  

Pilna laika studijās, atbilstoši LLU Senāta lēmumam Nr. 166, studējošie 1. un 2. kursā 

papildus 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. 

http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=6721
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Lokāli un globāli aktualizējoties dabas resursu izmantošanas jautājumiem un 

pētījumiem bioekonomikā, studiju programmā ir izveidots jauns specializācijas virziens 

Agrārā ekonomika. Tas noteica arī jaunu studiju kursu iekļaušanu – Augkopība, Lopkopība, 

Meža ekonomika, Atjaunojamās enerģijas ekonomika, Lauksaimniecības tehnoloģijas, Lauku 

un pilsētu mijiedarbība, Agrārā politika un Pasaules lauksaimniecība. Vienlaicīgi izveidots 

studiju projekts Agrārā ekonomika un prakse Bioekonomika. 

Studiju gaitu studiju programmā parāda studiju plāns (5. pielikums). 

2.1.4. Studiju kursu apraksti 

Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas Ekonomika studiju saturs un plāns 

ir veidots atbilstoši uzdevumam sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un 

praktiskā darba veikšanai, kas spēj vadīt ekonomikas procesus un resursus, pārzina 

uzņēmējdarbības organizāciju un vadīšanu, realizē inovatīvas saimniekošanas idejas, ir spējīgi 

veikt vispusīgu lauku telpas analīzi reģionālās attīstības un plānošanas jomā, kā arī pildīt 

kvalificētu speciālistu darbu grāmatvedības un finanšu sfērā visa līmeņa uzņēmumos, iestādēs 

un organizācijās gan Latvijā, gan starptautiskajā darba tirgū. 

Studiju kursu pilnā programma pieejama attiecīgā institūtā vai katedrā, bet apraksti LLU 

IShttps://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1 

2.1.1.tabula 

STUDIJU PROGRAMMAS EKONOMIKA MĒRĶA ĪSTENOŠANAS 

PLĀNOTIE REZULTĀTI UN NODROŠINĀJUMS 

 
Zināšanas  Studiju kursi 

Ekonomikas zinātnes vēsturiskās attīstības 

pamatlikumsakarībās 

Ekonomiskie pētījumi, Ievads ekonomikas 

studijās 

Aktuālās tautsaimniecības attīstības likumsakarībās 

mikro un makrolīmenī, kā arī reģionālās ekonomikas 

raksturojošiem rādītājiem  

Makroekonomika; Mikroekonomika; 

Reģionālā ekonomika, Bioekonomika 

Tautsaimniecības starpnozaru teorētiskajās un 
praktiskajās pamatnostādnēs, kā arī pamata un 

specializētās zināšanas agrārajā ekonomikā  

Lauksaimnieciskā ražošana; 
Saimniekošanas mācība; Bioekonomika; 

Vides menedžments 

Zināšanas par ekonomiskās darbības uzskaites 
nozīmi, uzdevumiem, prasībām un LR nodokļu 

sistēmu 

Grāmatvedības pamati; Finanses un nodokļi 
 

Kopīgās prasmes Studiju kursi 

Izprast finanšu sektora darbību un operācijas, veikt to 
analītisku izpēti un pieņemt praktiskus lēmumus  

Uzņēmuma finanses; Vērtspapīru tirgus 

Spēt veikt atšķirīgu informācijas datu bāzu 

kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju apzināšanu, to 

sākotnējo un analītisko apstrādi, rezultātu 
interpretāciju 

Statistika; Matemātiskā statistika; 

Matemātika ekonomistiem; Kvantitatīvās 

metodes ekonomikā.  

Izprast starptautisko ekonomisko un nacionālo 

tiesisko vidi, tās procesus un ietekmi uz ekonomiku 

Starptautiskie ekonomiskie sakari; Tiesību 

pamati; Uzņēmējdarbības likumdošana 

Novērtēt situāciju tirgū un pielāgot uzņēmējdarbību 
atbilstoši tirgus prasībām. Spēt piesaistīt ES finanšu 

līdzekļus Latvijas lauku attīstībai. 

Tirgzinība; Uzņēmējdarbība; Eiropas 
Savienības projekti; Inovatīvā 

uzņēmējdarbība; Loģistika  

Spēt darboties komandā, izmantojot atbilstošas 
vadības metodes un formas. Pārzināt lēmumu 

pieņemšanas metodes. 

Vadīšana; Dokumentu pārvaldība; 
Komandas menedžments 

Specifiskās prasmes Studiju kursi 

Izvērtēt un salīdzināt ekonomikas stratēģiskās un 
analītiskās problemātikas, novērtēt to iespējamās 

sekas un noteikt ekonomiskās darbības alternatīvas 

Kvalitātes vadība; Inovatīvā 
uzņēmējdarbība; Konkurētspēja 

uzņēmējdarbībā; Projektu vadīšana; 

Stratēģiskā vadīšana; Uzņēmējdarbības 

https://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
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plānošana; Riska vadība 

Izprast ekonomiskās darbības uzskaiti un kontroli, 

veikt ekonomisko un finanšu analīzi  

Finanšu grāmatvedība; Saimnieciskās 

darbības analīze; Kontrole un revīzija; 

Finanšu pārskati; Uzņēmumu vērtēšana 

Izprast grāmatvedības organizāciju valsts un 

pašvaldības budžeta iestādēs, budžeta klasifikāciju, 

sastādīšanu un budžeta izpildes kontroli 

Budžeta iestāžu grāmatvedība; Vadības 

grāmatvedība; Iekšējais audits; Nodokļu 

uzskaite 

Prast iegūt un analizēt starptautisko informāciju par 
vērtspapīru tirgu un novērtēt to ienesīgumu, veikt 

valūtas kursu aprēķinus tagadnes un nākotnes 

ārpusbiržas darījumu tirgū  

Vērtspapīru tirgus; Norēķini starptautiskajā 
tirdzniecībā; Apdrošināšanas tirgus 

 

Prasmes reģionālās attīstības un plānošanas jomā, 

spēt veikt vispusīgu lauku telpas analīzi un attīstīt 

uzņēmējdarbību novados 

Pašvaldību darbība; Reģionālās attīstības 

plānošana; Ilgtspējīga attīstība; Reģionu 

analīzes metodes 

Prast pielietot normatīvos dokumentus un izmantot 
zināšanas tiesisko jautājumu risināšanā uzņēmumos, 

iestādēs, organizācijās, pašvaldību un valsts 

pārvaldes institūcijās  

Saistību tiesības; Lietu tiesības; Patērētāju 
tiesību aizsardzība; Darba tiesības; 

Starptautiskās līgumtiesības 

Vispārējās prasmes un spējas Studiju kursi 

Spēt profesionāli komunicēt, argumentēt un saistoši 

demonstrēt ekonomikas jomas saturu 

Svešvaloda ekonomistiem; Starptautiskā 

komunikācija  

Lietot modernās informācijas tehnoloģijas 
ekonomikas datu uzskaitē un apstrādē  

Ievads ekonomikas studijās; 
Datorgrāmatvedība  

Izprast uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi, spēt 

novērtēt un vadīt darba vidi 

Ekoloģija un vides aizsardzība; Darba un 

civilā aizsardzība, Vides menedžments 

Ievērot ētiskos aspektus mērķu formulēšanā un to 
sasniegšanā, izprast sabiedrībā notiekošos procesus 

un to ietekmi uz sociāli ekonomisko vidi 

Filozofija; Socioloģija, Biznesa etiķete 

 

2.1.5. Studiju programmas organizācija 

Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas Ekonomika saturs atbilst 

ekonomikas zinātņu nozarei, pārstāvot svarīgas zinātnes apakšnozares (LZP 16.11.1999., 

lēmums Nr. 9-3-1): ekonomikas teoriju, makroekonomiku, mikroekonomiku, agrāro 

ekonomiku, reģionālo ekonomiku, finanses un kredītu, grāmatvedības un uzskaites teoriju u.c. 

Studiju programmas ietvaros tiek realizēti LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības 

fakultātes mērķis un uzdevumi, kas definēti un noteikti LLU Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultātes nolikumā (Senāta 13.02.2013. lēmums Nr. 7 – 235). 

Studiju programmu Ekonomika iespējams apgūt pilna un nepilna laika studiju veidos. 

Studiju ilgums: 

 pilna laika studijās – 4 gadi (8 semestri, 20 nedēļas katrā semestrī: studijas 16 

nedēļas, individuālās studijas un pārbaudījumi 4 nedēļas), 

 nepilna laika studijās – no 2012./2013.studiju gadu 4.5 gadi(9 semestri, studijas 

organizētas sesijās) vai vēlākos studiju kursos 5 gadi (10 semestri, 

studijas organizētas sesijās).  

 

Studentiem, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties četros virzienos: 

 

 Uzņēmējdarbība un vadīšana, 

 Grāmatvedība un finanses, 

 Tiesību zinātnes, 

 Reģionālā attīstība un pārvalde. 
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2014.gadā izveidots jauns specializācijas virziens Agrārā un vides ekonomika. 

Specializācijas virzienā iekļauti šādi ierobežotās izvēles studiju kursi: Augkopība, Lopkopība, 

Lauksaimniecības tehnoloģijas, Agrārā un vides poltika, Atjaunojamās enerģijas ekonomika, 

Pasaules lauksaimniecība, Ilgtspējīga attīstība, Vides tiesības, Vērtību ķēdes ekonomika. 

Studiju programmas pieejamības nodrošināšanai starptautiskā vidē izveidotais 

specializācijas virziens Agrārā ekonomika tiek piedāvāts arī angļu valodā 

(http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=453) ārvalstu studentiem. 

Studiju programmas izstrādi, pilnveidošanu un koordināciju organizē studiju 

programmas direktore. Studiju programmas direktora apstiprināšanu, pienākumus un 

tiesības nosaka LLU Nolikums par studiju programmas direktoru (Senāta 14.05.2008. 

lēmums Nr. 6 – 122). Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas Ekonomika 

direktore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta profesore Aina Dobele. 

Notiek studiju procesa vadības informatizācija: studiju rezultātu uzskaite, elektroniskā 

studiju kursu reģistra uzturēšana, nodarbību plānošana, studējošo elektroniska reģistrēšanās 

nākamajam studiju periodam un brīvās izvēles studiju kursiem LLU informācijas sistēmā. 

2.1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Tiesības studēt LLU ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī 

ārzemniekam. Lai studētu, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju 

programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība. 

Prasības studiju uzsākšanai bakalaura studiju programmā: ir nepieciešama vidējā 

vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība. 

Uzņemšanas prasības: 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada - Obligātās: CE latviešu 

valodā, CE svešvalodā, CE vai GA matemātikā.  

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms2004. gada, kā arī personām ar īpašām 

vajadzībām - Obligātās: GA vai CE latviešu valodā, GA vai CE svešvalodā, GA vai CE 

matemātikā. 

Ar Uzņemšanas noteikumiem LLU un studiju programmā ir iespējams iepazīties 

(http://www.llu.lv/uznemsana). 

Uzņemšana Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programmā 

Ekonomika notiek konkursa kārtībā. Piesakoties studijām, reflektanti izmantoja vienotās 

uzņemšanas pamatstudiju programmās elektronisko sistēmu, kurā piedalījās 11 Latvijas 

augstskolas. 

2.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Studiju programmas praktiskā īstenošanā, pēc attiecīgā studiju kursa specifikas un 

kontaktstundas veida (lekcija, praktiskie darbi un semināri) dažādās attiecībās tiek izmantota 

monoloģiskā, dialoģiskā jeb aktīvā un pētnieciskā studiju metode, kas ir studentu un 

mācībspēka kopīga vai individuāla izziņas darbība, kas ir plānota un paredzēta studentu 

attīstības mērķu sasniegšanai. Lekcijās kā galvenajā monoloģiskās metodes formā, kas tiek 

īstenota ar moderno informācijas tehnoloģiju palīdzību, mācībspēki, lai nodrošinātu 

atgriezenisko saikni ar auditoriju un lielāku formu dažādību, radoši iekļauj arī dialoģiskās 

metodes elementus: uzdod auditorijai jautājumus, organizē grupu darbu vai uzdevumu 

individuālu izpildi. Šī metode nodrošina mērķtiecīgu un atraktīvu studentu attieksmju, 

prasmju un zināšanu veidošanu. 

Sava vieta studiju programmas praktiskā īstenošanā ir pētnieciskās studiju metodes 

pielietošanai, jo ar tās dažādo formu palīdzību tiek akcentēta un nodrošināta teorētisku un 

praktisku atziņu un problēmu kritiska vērtēšana un risināšana, tajās tiek sekmēts individuālais 

un grupu darbs, studentiem ar mācībspēku nodrošinot atgriezenisko saikni apgūto teorētisko 

zināšanu un prasmju kontekstā rakstiska vai mutiska rezultāta veidā. Šajā aspektā īpaši 

http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=453


35 

 

nozīmīgas ir studiju kursos Agrārā ekonomika un Finanses un kredīts ietvaros organizētās 

studentu zinātniskās konferences. 

Studenti ar studiju procesā veiktajiem pētījumiem piedalījās 9. starptautiskajā studentu 

zinātniskajā konferencē „Students on their Way to Science” (Studenti ceļā uz zinātni). 

Konferencē piedalījās un savus pētījumus prezentēja 8 programmas studenti, bet 5 studentu 

pētījumi publicēti zinātniskajā izdevumā (ISNN 2255-9566): 

 Agita Sarkane - Strategic Manamement Analysis: the Caseof PLC ”Olainfarm” 

 Matīss Pērkons - Open-Air Cinema Possibilityforthe Townof Saldus 

 Atis Ozoliņš - Descriptionof External Environmentof Forest Travel LTD 

 Alise Ose, Marta Irbe – Essence of Internal Control. 

Studentu zinātnisko pētījumu rezultātu kopsavilkumi pieejami 

http://llufb.llu.lv/conference/Students_their_Way_Science/Latvia_9th_SWS_Collection_Abstr

acts_2014.pdf. 

 

Studiju metožu un formu pilnveides aspektā dominē uzsvars uz lekciju un interaktīvo 

studiju formu tālāku izvērsumu: darbu nelielās grupās, patstāvīgu darbu, projektu, referātu 

izstrādāšanu un prezentēšanu, un jaunāko informācijas sistēmu tehnoloģiju līdzekļu radīto 

iespēju plašākai izmantošanai studiju procesā. 

Lai vairāk studiju procesu pietuvinātu praksei, vairākos studiju kursos ir organizētas 

motivētās ekskursijas noteiktas problēmas izpratnei, kas studentiem palīdz izprast reālo 

situāciju uzņēmumā vai iestādē un iepazīties ar perspektīvajām darba vietām un situācijām. 

Daudzos studiju kursos (piemēram, Matemātiskā statistika, Kvantitatīvās metodes 

ekonomikā, Uzņēmējdarbība, Saimniekošanas mācība u.c.) ir ieviesti e-studiju (Moodle) 

elementi. E-studijas pakāpeniski tiek attīstītas, jo mācībspēki ir kompetenti (iegūti sertifikāti 

Moodle e-kursu veidošanā) attīstīt šo studiju formu. Programmā paredzēto studiju kursu 

apgūšanai ir pietiekams datoru un multimediju nodrošinājums, kā arī nodrošināta pieslēgšanās 

internetam nodarbību laikā. 

Studiju procesa realizācijā, saskaņā ar LLU Mācību prorektora rīkojumu Nr. 02.1-03/90 

16.11.2012. Par laika normām mācībspēku faktiskā studiju darba apjoma aprēķiniem 

stundās, studentiem ir nodrošināta individuāla pieeja obligātajās mācībspēku konsultācijās - 

divas stundas nedēļā. Ir iespēja komunicēt e-vidē, izmantojot LLU vienoto e-pastu sistēmu un 

atsevišķos studiju kursos komunikāciju Moodle vidē. Pēc individuālas vienošanās studentiem 

pasniedzēji ir pieejami arī ārpus nodarbību un pieņemšanas laikiem. Tiešo komunikāciju 

studenti vērtē visaugstāk tieši zināšanu un prasmju ieguvē, bet e-vides komunikāciju 

visaugstāk vērtē organizatorisku jautājumu risināšanai, kā arī studējot ārzemēs. 

Novērtējot studentu vajadzības un veiksmīgākas integrācijas darba tirgū nodrošināšanai 

studiju programmā noslēguma semestrī ir prakse – 8 KP. Prakse tiek realizēta ar mērķi: dot 

iespēju studējošajam nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstošu 

kompetenci un praktiskās iemaņas. Prakses saturs un uzdevumi pakārtoti apakšprogrammu 

saturam. Prakses iekļaušanas lietderību studiju plānā apliecina studējošo īpatsvars, kuri 

2014.gadā prakses laikā ieguva arī darbu – pilna laika 37 %, bet iepriekšējā studiju gadā tikai 

35 % studējošo. Prakses vietu sadalījums parāda, ka tās nodrošina visās apakšprogrammās 

studējošajiem praktisko iemaņu gūšanu. Prakses vietas studenti meklē paši, kas dažreiz sagādā 

grūtības, bet attīstoties Absolventu kluba darbībai, prakšu vietas kļūst pieejamākas. Šo 

jautājumu risināšanā iesaistās arī mācībspēki. Ar vairākiem uzņēmumiem (AS „Latvijas 

Valsts meži”, Jelgavas pilsētas dome, AS „Jelgavas dzirnavas”, LLKC, LPKS „LATRAPS” 

u.c.) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte ir noslēgusi sadarbības līgumus par 

praksēm. 

Darba devēju veiktā aptauja liecina par labu teorētisko sagatavotību, spēju komunicēt un 

sevi pilnveidot, taču praktiskās iemaņas nav tik augstas, jo šī ir akadēmiskā programma un 

prakses apjoms normatīvajos dokumentos nav noteikts.  

http://llufb.llu.lv/conference/Students_their_Way_Science/Latvia_9th_SWS_Collection_Abstracts_2014.pdf
http://llufb.llu.lv/conference/Students_their_Way_Science/Latvia_9th_SWS_Collection_Abstracts_2014.pdf
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Studiju procesā gūtās teorētiskās zināšanas programmā studējošie izmanto, izstrādājot 

zinātniskos pētījumus un piedaloties konkursos dažādu stipendiju saņemšanai.  

Katru gadu bakalaura studiju programmas Ekonomika studenti iegūst dažādas 

vārdiskās stipendijas. Kopš 1991. gada LLU piešķir Kārļa Ulmaņa stipendiju. Šo 

stipendiju piešķir sekmīgiem, valsts budžeta finansētiem studentiem, kuri ir uzrakstījuši 

zinātnisku pētījumu par Kārli Ulmani, viņa darbību un aktuālajām problēmām Latvijas 

tautsaimniecībā, politikā un kultūrā 20. gs. 20.-30. gados vai arī par K. Ulmaņa piemiņas 

muzeja „Pikšas” ieteiktajām tēmām, ir aktīvi iesaistījušies LLU sabiedriskajās aktivitātēs un ir 

vēlama darba pieredze kādā zemnieku organizācijā/saimniecībā. 2013./2014. studiju gadā šo 

stipendiju saņēma programmas 2. kursa studente Kristīne Kalniņa. 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē 

iedibināta un ir atzinība studentam Jāņa VANAGA stipendija, lai veicinātu studentu 

zinātnisko, mācību un sabiedrisko darbu, sekmīgi apgūt ekonomikas zinātnes priekšmetus, 

akcentējot – agrāro ekonomiku. Stipendiju piešķir ievērojot šādus kritērijus: sekmes studijās, 

sekmes studiju kursā „Agrārā ekonomika”, izstrādāts un aizstāvēts pētījums (eseja), kas 

saistīts ar profesora Jāņa Vanaga darbību gan pagātnes, gan mūsdienu kontekstā, līdzdalība 

sabiedriskās aktivitātēs Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, LLU un citās 

organizācijās. 2013./2014. studiju gadā šo stipendiju saņēma 3.kursa students Matīss 

Pērkons. 

2.1.8. Vērtēšanas sistēma 

Studiju rezultātu sistemātisku vērtēšanu nosaka Augstskolu likums un LLU izstrādātie 

normatīvie dokumenti: Studiju nolikums (http://www.llu.lv/getfile.php?id=70161 ), Nolikums 

par konkursa kārtību uz valsts finansētajām studiju vietām Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē (http://www.llu.lv/getfile.php?id=77480 ), Nolikums par studiju noslēguma 

pārbaudījumiem (Senāta 09.04.2014. lēmums Nr. 8 – 65), LLU Mācību prorektora rīkojums 

02.04.2012. Nr. 02.1-03/33 „Par reģistrācijas kārtību studijām” 

(http://www.llu.lv/getfile.php?id=51376) .  

Studiju rezultāti tiek vērtēti un analizēti vairākos veidos: 

 zināšanu novērtēšana pārbaudījumos (eksāmenos, ieskaitēs). Studiju rezultāti 

vērtēšanas sistemātiskumu nosaka akumulējošā vērtēšana studiju kursu ietvaros. 

 veicot rotāciju, kad notiek konkurss uz valsts finansētām budžeta vietām. Šos 

rezultātus izskata fakultātes Stipendiju komisija, kas sastāv no dekānes, prodekānes, 

studiju programmas direktores, studentiem, lietvedes un apstiprina LLU stipendijas 

komisijā. 

 ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi, kuros tiek parādīti rezultatīvie rādītāji par pārskata 

studiju gadu, ko pēc apstiprināšanas ievieto LLU un ESAF mājaslapā. Tā saturu 

izvērtē Metodiskās komisijas sēdē, izskata fakultātes Domē un LLU Mācību Padomē, 

apstiprina LLU Senātā. 

 galvenie rezultāti tiek apkopoti Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 

darbības plāna atskaitēs, ko izskata fakultātes Domē divas reizes gadā un par tiem 

ziņo LLU vadības sanāksmēs. 

 Valsts eksaminācijas komisiju ziņojumi, kuros apkopoti bakalaura darba aizstāvēšanas 

rezultāti un par tiem ziņo un tiek apspriesti fakultātes Domes sēdē. 

Atbilstoši LLU Senāta apstiprinātam Studiju nolikumam (12.06.2013.), studentu 

zināšanas vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā. Kvalitatīvajam 

vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritēriju vai vērtējumu: ieskaitīts, neieskaitīts. 

Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos.  

Zināšanu novērtēšanā pasniedzēji izmanto sekojošas formas: 

 kontroldarbus, 

 studiju projektu aizstāvēšanu, 

http://www.llu.lv/getfile.php?id=70161
http://www.llu.lv/getfile.php?id=77480
http://www.llu.lv/getfile.php?id=39694
http://www.llu.lv/getfile.php?id=51376
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 ieskaites, 

 eksāmenus. 

Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā 

noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju patstāvīgie darbi. Studiju 

priekšmeta apguve noslēdzas ar pārbaudījumu – ieskaiti/ieskaiti ar atzīmi vai eksāmenu. 

Eksāmens – rakstisks, mutisks vai jaukts pārbaudījums, kurā mācībspēks vai mācībspēku 

komisija pārbauda studiju kursā vai tā daļā apgūtās zināšanas un prasmes. Eksāmenus 

organizē saskaņā ar studiju plānu. Ieskaite – studiju kursā semestra laikā padarītā 

apkopojums, ko vērtē saskaņā ar studiju plānu. 

Pie eksāmena kārtošanas tiek pielaisti tikai tie studenti, kas izpildījuši visas studiju kursa 

programmā noteiktās prasības (nokārtojuši kontroldarbus, studiju patstāvīgos darbus u.c.). 

Pretējā gadījumā studentam nav tiesības kārtot eksāmenu.  

Ja studiju kurss beidzas ar ieskaiti vai eksāmenu, saņem vērtējumu 10 ballu skalā. Lai 

stimulētu regulāras patstāvīgas studijas vairākos studiju tiek praktizēts akumulējošais 

eksāmens, kur rezultātu vērtēšanai semestra laikā izmanto punktu sistēmu, kurus pārvērš 

atbilstošā 10 ballu skalas vērtējumā. 

Nodarbību sarakstā vai eksāmenu grafikā plānotajā laikā nenokārtotais noslēguma 

pārbaudījums ir akadēmiskais parāds. Akadēmisko parādu kārtošanas noteikumi un kārtība ir 

reglamentēti ar atbilstošiem LLU Senāta lēmumiem. 

Mācībspēki savā studiju kursā semestra laikā regulāri kontrolē studējošo zināšanas un 

prasmes, izmantojot studiju kursa izvērstajā programmā norādītos pārbaudes veidus 

(kontroldarbi, referāti, mājas darbi). 

Lai attīstītu uzstāšanās prasmes un iemaņas, studiju projektu aizstāvēšana tiek 

praktizēta konferences veidā, aicinot piedalīties visu kursu studentus, mācībspēkus un 

praktiķus. Studiju projektu aizstāv pie institūta direktora izveidotas komisijas.  

Praksi vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā. Praksi aizstāv pie institūta direktora apstiprinātas 

komisijas. Prakses realizācijas kārtību nosaka Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

prakses nolikums (Senāta 09.02.2011. lēmums Nr. 7 – 81). 

Studijas notiek pēc studiju kursu sistēmas. Studentu ieskatīšana nākamajā kursā notiek 

pēc iepriekšējā studiju plāna apgūšanas. 

Studentu kopējo sekmju vērtēšana notiek katru semestri, konkursā uz valsts 

finansētajām studiju vietām. Konkursa noteikumus reglamentē Nolikums par konkursa 

kārtību uz valsts finansētajām studiju vietām Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Senāta 

14.04.2010. lēmums Nr. 7 – 7).  

Studiju programma noslēdzas ar gala pārbaudījumu – bakalaura darbu. Bakalaura 

darbs ir patstāvīgs analītisks pētījums ar zinātniskā darba elementiem, kurā students uz 

pamatstudiju laikā iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu bāzes veic oriģinālu 

pētījumu par aktuālām problēmām (atbilstoši apakšprogrammas noteiktajiem pētījumu 

virzieniem) un izstrādā konkrētus sabiedriski nozīmīgus priekšlikumus un rekomendācijas to 

risināšanai. Bakalaura darba izstrādāšanas prasības nosaka LLU ESAF Metodiskie 

norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai (Domes 21.03. 2012. lēmums 

Nr. 3), kas ir pieejami http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=1076. 

Normas par Valsts eksāmenu komisijas (VEK) izveidošanu, darbu priekšaizstāvēšanu, 

vērtēšanu un grāda piešķiršanu reglamentē LLU Nolikums par studiju noslēguma 

pārbaudījumiem (Senāta 09.04.2014.lēmums Nr. 8 – 65). 

Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un apakšprogrammām ar LLU rektora rīkojumu 

izveido četras VEK. VEK darbā kā komisijas priekšsēdētāji un arī komisijas locekļi 

piedalījās ekonomikas nozares zinātnieki un speciālisti. Bakalaura darba rezultāti tiek 

apspriesti, vērtēti un analizēti fakultātes Domes sēdē. 

Vairākas studiju programmas absolventes saņēmušas Diplomu ar izcilību. Tas pierāda 

augsto zināšanu līmeni, jo vismaz 75 % no atzīmju skaita jābūt vērtējumam 9 (teicami) un 10 

(izcili), neviens vērtējums nevar būt zemāk par 7 (labi). Studiju noslēguma darba, jābūt 

http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=1076
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aizstāvētam vismaz uz 9 (teicami). Izpildot šīs prasības un izstrādājot studiju noslēguma 

darbus, šādus diplomus saņēma: 

2012./2013.studiju gadā 

 Sandra Tiltiņa – Grāmatvedības ārpakalpojumu nozares darbība, attīstības 

tendences un galvenās problēmas Latvijā; 

 Agnese Purviņa – Biedrības „Preiļu rajona partnerība” nozīme dzīves 

kvalitātes uzlabošanā; 

 Marianna Ņikitina – Bioloģisko aktīvu uzskaite grāmatvedībā. 

2013./2014.studiju gadā 

 Santa Grecka – Eiropas Savienības finansējuma nozīme Rēzeknes pilsētas 

attīstībā; 

 Kristina Isajeva – Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums Rēzeknes 

novadā; 

 Liene Kalniņa – Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Alsungas novadā; 

 Agnese Ziedone – Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite un to analīze SIA 

„Volburg”.  

2.1.9. Studiju programmas izmaksas 

Finansējuma avoti ir LLU noteiktā kārtībā saņemtie: Latvijas Republikas valsts budžeta 

līdzekļi, kas paredzēti studiju programmas īstenošanai; līdzekļi, kurus iemaksā juridiskās un 

fiziskās personas par studijām; studiju procesa maksas pakalpojumi; fizisko un juridisko 

personu ziedojumi, dāvinājumi; līdzekļi no zinātniskajiem līgumdarbiem; citi likumos atļautie 

līdzekļi. 

Studiju programmā studējošajiem ir iespējami trīs studiju finansēšanas veidi: Latvijas 

Republikas valsts budžeta līdzekļi, kas paredzēti studiju programmas īstenošanai, personīgie 

līdzekļi un kredīti (studiju kredīti ar valsts vārdā sniegto galvojumu un privātie).  

Nepilna laika visi studenti studē par maksu, bet daļa pilna laika studējošie var saņemt 

arī valsts budžeta finansējumu. No kopējā studējošo skaita programmā par valsts budžeta 

līdzekļiem mācās 36.0 % jeb151students. Budžeta finansējumu var saņemt tikai pilna laika 

studenti. 

Savukārt no valsts budžeta nefinansētiem pilna un nepilna laika studējošajiem LLU 

2013./2014.studiju gadā bakalaura studiju programma Ekonomika tika noteikta šāda semestra 

studiju maksa: – pilna laika studijas 640.29 EUR, nepilna laika studijas – 426.86 EUR. 

Tātad studiju programmas finansējums veidojas no budžeta finansējuma un studiju 

maksas ieņēmumiem.  

2.1.2.tabula 

Bakalaura studiju programmas Ekonomika izmaksas 2013./2014.studiju gadā 

Mērvienība No budžeta finansējuma No studiju maksas 

ieņēmumiem 

Kopā 

EUR 194 956 292 624 487 580 

% 40 60 100 

Studiju programmas kopējais finansējums studiju gadā sastādīja 487.6 tūkst eiro, no 

kura 60% bija ieņēmumi no studiju maksām (studējošo personīgā finansējuma). 

No studiju maksas var atbrīvot LLU pamatdarbā strādājoša darbinieka bērnu līdz 24 

gadu vecumam ieskaitot, kurš sekmīgi studē pilna laika studijās, kuram vismaz viens no 

vecākiem strādā LLU ne mazāk kā 10 gadus un LLU pamatdarbā strādājošu sekmīgu nepilna 

laika studentu. Studiju maksu var samazināt līdz 50 % pirmās un otrās grupas invalīdam, 
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bārenim vai bez vecāku apgādības palikušai personai, līdz 24 gadu vecumam, kurš sekmīgi 

studē programmā 

 

2.1.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un 

citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programma ir veidota saskaņā ar Augstskolu likumā noteiktajām normām 

akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai, realizācijas ilgums pilna laika studijās 4 gadi un 

ietilpst tematiskajā grupā: sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības. Studiju plāns veidots 

no studiju kursiem. 

Atbilstoši Izglītības likumam pēc izglītības pakāpes tā ir augstākā izglītība, akadēmiskās 

izglītības veids un klātienes izglītības ieguves forma. Iegūtā akadēmiskā izglītība ir 

priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai 

ekonomista profesionālajā jomā. 

Studiju programmas saturs un tajā sasniedzamie rezultāti veidoti saskaņā LR MK 

noteikumu Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesiju atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un klasifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 

aktualizēšanas kārtību” 2.pielikumā ietvertajām izstrādātajām ekonomista profesijas standarta 

prasībām. Šīs grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un 

attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, nosakot un aprakstot 

nacionālo un starptautisko preču, pakalpojumu un darba izvēles stāvokli, kā arī izmanto 

zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās 

problēmas un sniedzot konsultācijas.  

Profesionālās darbības pamatuzdevumi: – pētīt dažādas ekonomiskās problēmas – 

makroekonomiskos procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un tirgvedību, nacionālās 

un starptautiskās tirdzniecības tendences, valūtas finansiālo politiku un cenu politiku, 

nodarbinātību, darba ražīgumu un samaksu, ražošanas izdevumus, kā arī konsultēt šajos 

jautājumos; vākt, analizēt un interpretēt ekonomikas datus, izmantojot ekonomikas teorijas, kā 

arī dažādas statistikas un citas metodes; konsultēt ekonomiskās politikas un darbības virziena 

izvēles jautājumos, ņemot vērā iepriekšējos, esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un 

tendences; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt darbus, kas saistīti ar nekustamo 

īpašumu darījumu vadīšanas, vērtēšanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem 

un vadīšanas aspektiem; analizējot un sintezējot nekustamā īpašuma tirgū esošos 

ekonomiskos procesus, to ietekmējošos faktorus, noteikt komercsabiedrības mērķus, 

izvēlēties efektīvākos projektus investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā, 

pamatojoties uz noteiktajām prognozēm nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēs, 

vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem aprēķiniem 

dažādos īpašumu veidos. 

Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt studējošajiem zinātnisku 

pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi 

risināt problēmas. Studiju programma veidota no obligātās, ierobežotas izvēles un brīvās 

izvēles daļas. 

Obligātajā daļā (A daļa) studiju kursu apjoms sastāda 47.5 % no programmas apjoma 

(ieskaitot bakalaura darbu). Akadēmiskās izglītības studiju programmas Ekonomika studiju 

plāns ir veidots un attīstīts atbilstoši ekonomikas zinātnes pamatnostādnēm. Studiju 

programmas obligātajā daļā (A daļā) ir ietverti ekonomikas nozares un tās apakšnozaru 

pamatnostādņu, teorijas un metodoloģijas studiju kursi.  

Ekonomikas zinātnes apakšnozaru raksturojumu un problēmas atspoguļo ierobežotās 

izvēles daļas (B daļa) studiju kursi. B daļas sastāv no diviem blokiem. Studiju kursi, kas 

jāapgūst visu apakšprogrammu studentiem un apakšprogrammas ierobežotās izvēles studiju 

kursi, kas ļauj studentiem no četriem piedāvātajiem blokiem izvēlēties vienu, vienlaicīgi 

nosakot arī apakšprogrammas izvēli. Atbilstoši apakšprogrammās sasniedzamiem 
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rezultātiem, ir izveidoti apakšprogrammu ierobežotās izvēles studiju kursi, kas nodrošina 

padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi un rezultējas kompetences ieguvē kādā no 

piedāvātajām apakšprogrammām.  

Gan Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes, gan citu fakultāšu piedāvātie 

brīvās izvēles (C daļas) studiju kursi tika noteikti atbilstoši izglītības teorētiskajai jomai – 

Sociālās un cilvēkresursu zinātnes, izvērtēti pamatstudiju Mācību metodiskajā komisijā un 

piedāvāti studentiem brīvai izvēlei. Piedāvājot izvēles studiju kursus, tika analizēta to 

pēctecība, ņemot vērā apakšprogrammu uzdevumus un tajā iekļautos studiju kursus. 

Pieteikšanās uz brīvās izvēles studiju kursiem ir elektroniska LLU IS un procesa organizāciju 

un rīcību nosaka mācību prorektora rīkojums. Brīvajā izvēlē 2013./2014.studiju gadā tika 

piedāvāti 9 studiju kursi (18 KP) rudens semestrī un arī 9 studiju kursi (18 KP) pavasara 

semestrī.  

Lai veicinātu pētnieciskā darba iemaņu attīstību programmā studiju plānā ir iekļauti trīs 

studiju projekti. Studiju projekts – studējošā patstāvīgais darbs ārpus studiju kursiem kā 

patstāvīga studiju plāna sastāvdaļa, kas saskaņā ar uzdevumu, paredz izmantot vairākos 

studiju kursos iegūtās zināšanas, lai veidotu stabilas prasmes dažādos studiju kursos iegūto 

zināšanu integrācijai. 

Programmas struktūras atbilstība normatīvajiem dokumentiem parādīta 2.1.3. tabulā. 

 

2.1.3. tabula 

Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas Ekonomika atbilstības 

akadēmiskās izglītības standarta noteikumiem salīdzinājums 

 

Programmas daļas 
Kredītpunkti, 

KP 
Struktūra, % 

Akadēmiskās 

izglītības standartā 

noteiktais apjoms, 

KP 

Obligātie studiju kursi -A  daļa 68 42.5 ne mazāk kā 50 

Ierobežotās izvēles studiju kursi – B 

daļa 

 66 41.3 ne mazāk kā 20 

Brīvās izvēles studiju kursi – C daļa 8 5.0 nav reglamentēts 

Bakalaura darbs  10 6.2 ne mazāk kā 10 

Prakse  8 5.0 nav reglamentēts 

Programmas kopējais apjoms  160 100.0 120 – 160 

 

2.1.11. Salīdzinājums ar citām studiju programmām 

Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas Ekonomika salīdzinājumam ar 

līdzīgām Latvijas augstskolu programmām tika izvēlētas Ekonomikas bakalaura studiju 

programmas Latvijas Universitātē (LU) un Daugavpils universitātē (DU). Izvēli noteica šādi 

aspekti:  

 starp LLU un LU ir noslēgta vienošanās par studiju iespējām,  

 DU tāpat kā LLU ir reģionālā augstskola. 

Salīdzinātajās studiju programmās kopīgais ir: studiju veids pilna un nepilna laika 

studijas, bakalaura darbs 10 KP apjomā un visās augstskolās, apgūstot studiju programmu, 

iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. 

LLU un LU studiju programmās ir vairākas apakšprogrammas (LU – moduļi). Tas 

nodrošina studējošajiem izvēles iespējas atbilstoši savām interesēm un perspektīvām darba 

tirgū. 



41 

 

Atšķirīgais studiju programmās. LLU realizētā studiju programma ir ilgāka – 4 gadi, 

līdz ar to arī lielāks studiju programmas apjoms – 160 KP, citās salīdzinātajās augstskolās 

120 KP. Pēc četrgadīgām studijām darba vidē nonāk vairāk sociāli nobrieduši speciālisti. 

Studiju programmā ir lielāka brīvās izvēles daļa, kas ļauj iegūt studentiem individuāli 

interesējošās zināšanas. LLU bakalaura studiju programmā Ekonomika ir prakse, kas tiek 

realizēta studiju noslēguma semestrī. 

 

2.1.4. tabula 

LLU akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas Ekonomika salīdzinājums 

ar līdzīgām Latvijas augstskolās realizētajām programmām 

 
 Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

Latvijas Universitāte Daugavpils 

universitāte 

Studiju 

ilgums 

PL 4 studiju gadi 

(8 semestri) 

3 studiju gadi 

(6 semestri) 

3 studiju gadi 

(6 semestri) 

NL 4.5 studiju gadi 

(9 semestri) 

4 studiju gadi 

(8 semestri) 

4 studiju gadi 

(8 semestri) 

Studiju programmas 

apjoms 

160 KP 120 KP 120 KP 

Studiju programmas 

daļas (ieskaitot 

bakalaura darbu un 

praksi) 

Obligātā daļa (A) – 78 

KP 

Obligātā daļa (A) – 70 

KP 

Obligātā daļa (A) – 75 

KP 

Obligātās izvēles daļa 

(B) – 74 KP 

Obligātās izvēles daļa 

(B) – 48 KP 

Obligātās izvēles daļa 

(B) – 37 KP 

Brīvās izvēles daļa (C) 

– 8 KP 

Brīvās izvēles daļa (C) 

– 2 KP 

Brīvās izvēles daļa (C) 

– 8 KP 

Bakalaura darbs 10 KP 10 KP 10 KP 

Prakse 8 KP -  - 

Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu 

bakalaurs ekonomikā 

Sociālo zinātņu 

bakalaurs ekonomikā 

Sociālo zinātņu 

bakalaurs ekonomikā 

 

Studiju programmu daļu salīdzinājums. Visām studiju programmām A daļa būtiski 

neatšķiras pēc apjoma (70 – 80 KP), taču vērtējot pēc īpatsvara vislielākā tā ir DU (62.5 %), 

bet LLU 50 %. Pēc apjoma LLU lielāka ir B daļa – 74 KP, kas ir saistīts ar studiju ilgumu – 4 

gadi un piedāvāto iespēju studentiem specializēties vairākās ekonomikas apakšnozarēs. 

2.1.5. tabula 

Bakalaura studiju programmas Ekonomika studiju kursu (A un B) salīdzinājums ar 

līdzīgu studiju programmu studiju kursiem Latvijas augstskolās, KP 

 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

KP Latvijas Universitāte KP Daugavpils universitāte KP 

Mikroekonomika 4.0 Mikroekonomika 4.0 Mikroekonomika 4.0 

Makroekonomika 4.0 Makroekonomika 4.0 Makroekonomika 4.0 

Ekonomiskie pētījumi 4.0 Ekonomikas vēsture 2.0 Ekonomikas teoriju 

vēsture 

2.0 

Tautsaimniecības vēsture 4.0 

Ievads ekonomikas 

studijās 

 Ievads studijās 2.0 Ievads studijās un 

specialitātē 

1.0 

3.0 Ekonomikas informātika 4.0 Informātika (ievadkurss) 2.0 

Informatīvās sistēmas un 
tīkli 

2.0 

Lietišķo programmu 2.0 
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Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

KP Latvijas Universitāte KP Daugavpils universitāte KP 

paketes 

Matemātika ekonomistiem 4.0 Matemātika 

ekonomistiem 

4.0 Augstākā matemātika 8.0 

Matemātiskā statistika 2.0 Ekonometrija  4.0 

Kvantitatīvās metodes 

ekonomikā 

2.0 

Statistika 4.0 Statistika  8.0 Statistika ekonomikā 3.0 

Darba un civilā 
aizsardzība 

2.0 Civilā un darba 
aizsardzība 

 -  

Filozofija  2.0 Filozofija  2.0 Filozofijas pamati (C) 2.0 

Socioloģija 2.0 Socioloģija  2.0 Socioloģija  4.0 

Svešvaloda ekonomistiem 5.0 Svešvaloda  4.0 Angļu/vācu valoda 8.0 

Grāmatvedības pamati 4.0 Grāmatvedības teorija 4.0 Grāmatvedība 6.0 

Vadības grāmatvedība 2.0 Vadības uzskaite 4.0   

Tirgzinība  4.0 Tirgvedības stratēģija 

uzņēmējdarbībā 

2.0 Mārketinga pamati 4.0 

Praktiskais mārketings 2.0 

Prečzinību pamati 2.0 

Uzņēmējdarbība  4.0 Uzņēmējdarbības 
ekonomika 

4.0 Uzņēmējdarbība LR 4.0 

Tiesību pamati 2.0 Komerctiesības  4.0 Darba tiesības 2.0 

Uzņēmējdarbības 

likumdošana 

2.0 

Ekoloģija un vides 
aizsardzība 

2.0 -  -  

Lauksaimnieciskā 

ražošana 

4.0 -  -  

Vadīšana 4.0 Vadības teorija 2.0 Menedžmenta pamati 4.0 

Starptautiskie 

ekonomiskie sakari 

2.0 -  Starptautiskā ekonomika 2.0 

Bioekonomika 5.0 -  -  

Finanšu grāmatvedība 5.0 Finanšu grāmatvedība 4.0 -  

Uzņēmuma finanses 2.0 Komercdarbības finanses 4.0 Uzņēmuma finanses 4.0 

Finanses un nodokļi 4.0 Finanšu teorija 4.0 Nodokļu un nodevu 
sitēma 

2.0 

-  Demogrāfija 2.0 Demogrāfija  3.0 

Reģionālā ekonomika 2.0 -  Reģionālā ekonomika 2.0 

-  Darba ekonomika 4.0 -  

Saimniekošanas mācība 3.0 -  -  

ES projekti 4.0   ES un ekonomiskā 
integrācija 

2.0 

Projektu izstrāde un 

vadība 

2.0 

Dokumentu pārvaldība 2.0 -  Dokumentu pārvaldība 2.0 

Saimnieciskās darbības 

analīze 

4.0 Komercsabiedrību finanšu 

stāvokļa analīze 

4.0 -  
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Veicot studiju programmu studiju kursu salīdzināšanu Latvijas augstskolās, var secināt, 

ka studiju kursi pēc ievirzes un satura lielākoties sakrīt.  

Taču katra salīdzinātā augstskola realizē savas programmas specifisku un augstskolai 

raksturīgus studiju kursus, kas ir unikāli konkrētai augstskolai. LLU studiju programmā 

Ekonomika iekļauti studiju kursi, kas saistīti ar lauksaimniecību: bioekonomika, 

saimniekošanas mācība, lauksaimnieciskā ražošana. Savukārt LU studiju programmā iekļauti 

studiju kursi: darba ekonomika, demogrāfija. DU lielāka uzmanība ir veltīta svešvalodām, 

marketingam, informātikai, reģionālajai ekonomikai. 

LLU studiju programmā ir iekļauti studiju kursi Ekoloģija un vides aizsardzība, ko 

nosaka LLU normatīvie akti. 

 

Starptautiskajam salīdzinājumam tika analizētas augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas ES valstu universitātēs: Groningenas universitāte (University of Groningen) 

Nīderlandē, Čehijas dzīvības zinātņu universitāte (Czech University of Life Science) Čehijā un 

Šauļu universitāte (Siaulai University) Lietuvā. 

Groningenas universitātē (GU) programma Ekonomika ilgst 3 gadus un students 

iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā (BSc). 

Čehijas dzīvības zinātņu universitātē (ČDZU) programma Ekonomika un 

menedžments ilgst 3 gadus un students iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā 

(BSc). 

Šauļu universitātes (ŠU) programma Ekonomika ilgst 4 gadus unstudents iegūst 

sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā (BSc). 

Veicot salīdzinājumu, galvenais secinājums ir, ka trīsgadīgās programmas irteorētiskas 

un aptver diezgan šauru teorētisko studiju kursu apjomu. Tomēr šobrīd novērojama tendence 

Eiropā šo programmu padarīt interesantāku un atbilstošāku darba tirgus prasībām un studiju 

programmā ietvert studiju kursus, kas veicina studentu specializāciju kādā no 

tautsaimniecības nozarēm.  

2.1.6. tabula 

Studiju kursu salīdzinājums LLU, GU, ČDZU un ŠU augstskolu bakalaura studiju 

programmās Ekonomika (A un B daļas studiju kursi), KP 

 
Studiju kursa nosaukums LLU GU ČDZU ŠU 

Angļu valoda 5.0 3.5 - 4.0 

Darba ekonomika - 3.5 - - 

Ekonomika 4.0 - 8.0 4.0 

Makroekonomika 4.0 6.5 - 8.0 

Mikroekonomika 4.0 6.5 - 6.0 

Uzņēmējdarbība/Biznesa 

ekonomika 

4.0 - 3.5 - 

Matemātika - - 8.0 - 

Matemātika ekonomistiem 4.0 7.0 6.5 4.0 

Matemātiskā statistika 2.0   3.0 

Kvantitatīvās metodes ekonomikā 2.0 - - - 

Ekonometrija - 3.5 - 2.0 

Finanšu grāmatvedība 5.0 3.5 - 4.0 

Statistika  4.0  4.5 6.0 4.0 

Ekonomiskie pētījumi/Pētījumu 

metodes 

4.0 4.0 - - 

Starptautiskā ekonomika 2.0 6.5 - 4.0 

Starptautiskais bizness 3.5 - 7.0 

Uzņēmuma finanses/Finanses 2.0 6.5 - - 

Tirgzinība/Tirgus un tirdzniecība 4.0 - 3.5 4.0 

Starptautiskais mārketings 3.5 - - 
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Studiju kursa nosaukums LLU GU ČDZU ŠU 

Bioekonomika 5.0 - - - 

Tiesību pamati 2.0 - 2.5 2.0 

Vadīšana 4.0 - 3.5 4.0 

Grāmatvedības teorija/pamati 4.0 - 3.5 4.0 

Filozofija 2.0 - - 3.0 

Lauksaimnieciskā ražošana 4.0 - 3.5 - 

Socioloģija 2.0 - - 3.0 

Finanses un nodokļi 4.0 - - 3.0 

Darba un civilā 

aizsardzība/Cilvēka 
aizsardzība/Ergonomika 

2.0 - - 2.0 

Reģionālā ekonomika 2.0 - - 4.0 

Uzņēmējdarbības likumdošana 2.0 - - 4.0 

 

Veicot salīdzināšanu, galvenie secinājumi: 

- liela daļa studiju kursi atbilst LLU apgūstamajiem studiju kursiem, turklāt LLU 

programma ilgst 4 gadus un studenti iegūst pamatīgākas un vispusīgākas zināšanas, 

- salīdzinātajās Eiropas augstskolās lielāka uzmanība veltīta starptautiskās ekonomikas 

un starptautiskā biznesa studijām; 

- lai arī nosaukumi dažiem studiju kursiem ir nedaudz atšķirīgi, to būtība ir līdzvērtīga.  

Visās augstskolās tiek apgūta Mikroekonomika un Makroekonomika, Šauļu 

Universitātē studenti papildus apgūst arī studiju kursu Ekonomika. 

2.1.12. Informācija par studējošajiem 

Latvijā studējošo skaits uzrāda tendenci samazināties. Šī tendence iezīmējas arī 

akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā Ekonomika. To nosaka kopējie faktori 

visā valstī: ekonomiskā krīzes sekas un demogrāfiskā situācija. Ekonomiskie apstākļi valstī 

nosaka situāciju, ka strauji samazinājās studējošo skaits nepilna laika studijās. Turpina 

samazināties arī pilna laika studentu skaits. Studiju programmā pilna un nepilna laika 

studējošo struktūra paliek nosacīti nemainīga – divas trešdaļas ir pilna laika studējošo, bet 

aptuveni 33 % nepilna laika studējošo. 

 

2.1.7.tabula 

Studējošo skaits akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā Ekonomika 

Datums 

Pilna laika Nepilna laika Pavisam 

valsts budžeta 

finansējums 

par 

maksu 

kopā 
skaits % skaits 

skaits % 

01.10.2012. 151 191 342 69 152 31 494 

01.10.2013. 151 127 278 67 139 33 417 

01.10.2014. 151 100 251 66 130 34 381 

 

Pilna laika studijās 2014.gada 1.oktobrī ir 251 studenti, kas ir par 9.7 % jeb 26 

studentiem mazāk 2013. gadā.  
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2.1.1.att. Programmā studējošo sadalījums pa kursiem 2014.gada 1.oktobrī. 

 

Studentu skaitu 2012./2013. Studiju gadā pozitīvi ietekmēja studentu atgriešanās 

studijās pēc pārtraukuma, jo pamatojoties uz studentu iesniegumiem, programmā tika 

atjaunots24 studenti, t.sk. NL –22, PL – 2. 

 

2.1.8.tabula 

Studiju programmā studējošo un absolventu skaits 

 

Rādītājs 
2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

Studējošo skaits 494 417 381    

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

105 74 80    

Absolventu skaits 132 114     

 

Lai noskaidrotu, kādi faktori nosaka izvēlēties studiju programmu Ekonomika, studentu 

aptaujā tika iekļauts jautājums „Kas noteica izvēlēties studijas LLU Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultātē”. Pēc aptaujas rezultātiem vissvarīgākais faktors ir budžeta 

vietas - 35,8 %, kā nozīmīgums salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājies, 17.5 % - LLU 

atrašanās Jelgavā (lētāki dzīves apstākļi) un tā nozīmīgums laika dinamikā palielinās. 8.9 % 

procenti akcentēja studiju maksu, kas vairs nav izšķirošais faktors. Aptaujas rezultāti parādīja, 

ka ļoti būtisks ir tieši ekonomiskais faktors. Šo datu apkopojums liecina, ka fakultāte 

nodrošina studiju pieejamību Zemgales reģiona iedzīvotājiem. Nemainīgs ir radu vai draugu 

ieteikuma faktors, tas sastāda 15.9 %. 

2.1.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

LLU akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas Ekonomika studentu 

aptauja tika veikta ar mērķi, noskaidrot studentu viedokli par izvēlēto studiju programmu, 

kas būtu pamatā pasākumu veikšanai studiju kvalitātes uzlabošanai. Studenti mēdz izteikt 

priekšlikumus, ieteikumus un konstatēt problēmas, kuras fakultātes administrācija var 

nepamanīt ikdienas darbā. Tāpēc būtiski bija veikt aptauju, lai noskaidrotu, kādi ir ieguvumi 

un arī galvenie trūkumi esošajā studiju programmā. Aptaujā piedalījās 120 pilna laika visu 

kursu studenti. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti studiju programmas pilnveidošanā.  

Studiju programma aptaujas rezultātā tika vērtēta no četriem aspektiem: 

 studiju saturs un organizācija, 

 mācībspēku darbs un savstarpējā komunikācija, 

 mācību metodisko materiālu, zinātniskās literatūras pieejamība un telpu 

nodrošinājums, 
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 sadzīve un ārpusstudiju aktivitātes. 

Aptauju rezultātā var secināt, ka programmas saturs un organizācija kopumā apmierina 

studējošos. Studenti ļoti pozitīvi vērtē darba devēju un citu vieslektoru vadītās nodarbības, kas 

veicina izpratni par iegūto zināšanu pielietojuma iespējām darbāun iesaka palielināt praktisko 

darbu īpatsvaru atsevišķos studiju kursos. 

Izvērtējot studentu konkrētus priekšlikumus, ir izmainīta lekciju un praktisko 

nodarbību attiecība studiju kursā Vadīšana, studiju kurss Ekoloģijas ekonomika aizstāts ar 

studiju kursu Vides menedžments. Studentu vērtējumā Pētījumu metodoloģija ir par vēlu, 

pilnveidojot studiju plānu, tas ir paredzēts 1.kursā Ekonomiskie pētījumi. Nepieciešams 

izskatīt studiju kursu Saimnieciskās darbības analīze, Uzņēmuma finanses, Finanses un 

kredīts dublēšanos. Brīvajā izvēlē iekļauts studiju kurss Pētījumu izstrāde, lai veicinātu 

matemātisko metožu pielietojumu bakalaura darba izstrādē. 

Viena no studiju procesa sastāvdaļām ir pastāvīgais darbs, kas ir 24 stundas nedēļā. 

Vērtējot studentu aptaujas rezultātus (2.1.2.att.), jāsecina, ka studenti ļoti maz velta laiku 

pastāvīgajam darbam, vairāk pastāvīgi strādā 1.kursā. 

 

 
2.1.2.att. Studentu pastāvīgā darba apjoms nedēļā, stundas 

 

Kopumā mācībspēku zināšanu līmenis un attieksme pret studentiem ir laba. 

Nepieciešams nodrošināt vienādu attieksmi pret studentiem, ja studiju kursā strādā vairāki 

pasniedzēji. 

Gatavojoties nodarbībām studenti izmanto dažādus resursus, taču visvairāk 34% 

izmanto interneta resursus, LLU bibliotēku 25%, Ekonomiskās informācijas kabinetu – 33%. 

Studenti norāda uz novecojušām datortehnoloģijām un kontaktu trūkumu auditorijās, kā arī 

trūkst telpu brīvajam laikam.  

95% respondentu jūtas piederīgi Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātei un 

lepojas ar to. Studentus apmierina ārpusstudiju aktivitāšu klāsts un pieejamība LLU. Aptaujas 

rezultātu padziļinātā izvērtēšana tiek ņemta vērā, pilnveidojot studiju programmu un procesus. 

Aptaujas rezultātu apkopojums ievietots 6. pielikumā. 
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2.1.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Absolventi ir visos specializācijas virzienos, bet visvairāk izvēlas studēt Grāmatvedība 

un finanses un Uzņēmējdarbība un vadīšana. Absolventu sadalījums pa specializācijas 

virzieniem 2013./2014.studiju gadā parādīts 2.1.3. attēlā. 

 

 
 

2.1.3.att. Absolventu skaits pa specializācijas virzieniem 2013./2014.studiju gadā 

 

Vidējā atzīme studiju noslēguma darbos 2013./2014.studiju gadā bija 7.6 balles. Studiju 

noslēguma darbos iegūtas visa veida sekmīgās atzīmes un to īpatsvars parādīts 2.1.4.attēlā.  

Vislielākais īpatsvars vērtējumā 8 ballēm (ļoti labi) – 36%, Savukārt 4% ir ieguvuši 

visaugstāko vērtējumu – izcili (10 balles), bet 25% saņēmuši teicamu vērtējumi (9 balles). 

 

 
2.1.4.att. Bakalaura darbu vērtējums 2013./2014.studiju gadā 

Absolventu aptaujas rezultāti apkopoti 7. pielikumā. Aptaujā piedalījās 81 absolvents 

jeb 71.1 % no beidzējiem studiju gadā. 

Absolventu aptaujas rezultāti kopumā vērtējami pozitīvi. Absolventi augstu vērtē 

iegūtās prasmes patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas ir ļoti būtiski akadēmiskās 

izglītības programmā, taču pietrūkst praktisko iemaņu. Pozitīvi vērtēta arī personāla attieksme 

studiju laikā. Labi vērtēta arī informācijas pieejamība studiju laikā. 

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, palielinājies apmierinātība ar izvēlēto studiju 

programmu – pozitīvi to vērtē 96% respondentu. Pozitīvi vērtējams tas, ka 15% absolventu 
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domā veidot savu uzņēmumu. Savukārt 29% domā turpināt studijas maģistrantūrā, bet 

diemžēl 65% vēl nav izdarījuši izvēli. 

Prakses iekļaušanas lietderību studiju plānā apliecina studējošo īpatsvars, kuri prakses 

laikā ieguva arī darbu, tie ir 37 % no PL studentiem. 

2.1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studiju programmā realizēta atbilstoši LLU Satversmē un LLU Studiju nolikumā 

pamatprincipiem: izziņas un studiju brīvību, studiju un pētniecības nedalāmība, studiju 

saistība ar sabiedrības vajadzībām un pasaules humānajām tradīcijām.Ikvienam studentam ir 

iespēja brīvi paust savu viedokli gan anketās, gan mutiski. Nav noteiktas robežas savstarpējā 

komunikācijā ar administratīvo un akadēmisko personālu. Attiecības starp studentiem, 

docētājiem un pārējiem LLU darbiniekiem tiek veidotas uz sadarbības, cieņas un atbildības 

principiem. Studentu viedoklis tiek ņemts vērā studiju programmai nozīmīgu lēmumu 

pieņemšanas procesā, arī veidojot un vadot studiju kursus. 

Studiju gaitu studiju programmā reglamentē studiju programma un studiju plāns. 

Studiju programmas izstrādāšanu un pilnveidi reglamentē Studiju programmu izstrādāšanas 

noteikumi. Studiju programmas attīstības jautājumi tiek izlemti demokrātiskā ceļā. Vispirms 

jautājumus par studiju kursu un programmas pilnveidi izskata institūtos, tad Metodiskajā 

komisijā, Domē, Studiju padomē un Senātā. Studenti iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, 

darbojoties (2013./2014.studiju gadā) Metodiskajā komisijā – Simona Zvirgzdiņa (3.k.), 

Vineta Pēce (3.k.), Edmunds Azauckis (3.k.), fakultātes Domē – Simona Zvirgzdiņa (3.k.), 

Viktorija Adamoviča (4.k.), Vineta Pēce (3.k.), Germanis Lukjanovs (3.k.), Evija Valaine 

(2.k.), fakultātes Stipendiju komisijā – Evelīna Tīrumniece (1.k.), Ieva Rusiņa (2.k.), Guna 

Šolmane (2.k.), Atis Ozoliņš (4.k.),LLU Konventā – Agnese Elferte (3.k.), Gints Gžibovskis 

(3.k.), Rūta Kļava (3.k.), Simona Zvirgzdiņa (3.k.), Vineta Pēce (3.k.), Madara Mago (4.k.), 

Atis Ozoliņš (4.k.), un LLU Senātā –Rūta Kļava (3.k.), Gints Gžibovskis (3.k.). Konventā, 

Senātā un Domē studentiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. 

 

2.2. Akadēmiskā maģistra studiju programma EKONOMIKA 

Studiju programmas direktors – prof., Dr.oec. Anastasija Vilciņa 

2.2.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika” ir izveidota 1992./1993.studiju gadā 

un ir viena no 17 LLU akadēmiskām maģistra studiju programmām. Ar IZM studiju 

akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 5.jūnija lēmumu Nr.90 LLU studiju virziena 

„Ekonomika” ietvaros tā akreditēta līdz 2019.gada 4.jūnijam. Studiju programmas saturs 

atbilst ekonomikas zinātņu nozarei (IKK 45310), programmā definētie studiju rezultāti atbilst 

Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmeņa 

zināšanu, prasmju un kompetences aprakstam.  

Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” mērķis – sagatavot akadēmiski 

izglītotus, augsti kvalificētus ekonomikas nozares speciālistus darbam daudzveidīgos 

tautsaimniecības, jo īpaši lauku, sektoros, kā arī zinātniskajam, pedagoģiskajam un 

konsultatīvajam darbam Latvijas un citu ES valstu uzņēmumos un institūcijās. 

Galvenais maģistra studiju programmas uzdevums – veicināt studējošo teorētisko 

zināšanu, izziņas un pētniecības prasmju individuālu lietošanu noteiktas problēmas risināšanā. 

Uzdevumi: 

 studiju procesā nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības 

prasmju attīstīšanu radošai un mērķtiecīgai darbībai izvēlētajā zinātniskās 

pētniecības jomā; 

 sniegt padziļinātas un strukturētas zināšanas konkrētas apakšprogrammas 

analizējamo jautājumu kontekstā; 
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 pilnveidot studentu intelektuālās spējas un radošu pieeju konkrētu zinātnisko, 

pētniecisko un praktisko problēmu patstāvīgā risināšanā; 

 radīt nepieciešamos nosacījumus maģistrantūras absolventu konkurētspējas 

nodrošināšanai un veicināšanai vietējā un starptautiskā darba tirgū; 

 nodrošināt un veicināt studentu spēju sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes 

konkrētu ekonomisko problēmu risināšanā mikro, makrolīmenī un reģionālā līmenī; 

 attīstīt un pilnveidot spēju formulēt mērķus un uzdevumus ekonomiskā cikla 

dažādās attīstības fāzēs; 

 radīt teorētisku, metodoloģisku un metodisku pamatu studiju turpināšanai 

doktorantūrā; 

 ieinteresēt un veicināt studentu iesaistīšanu pedagoģiskā darbā; 

 radīt pamatu maģistrantūras absolventu mūžizglītībai. 

2.2.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti 

Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu 

formā: 

 padziļinātas zināšanas patērētāja un ražotāja rīcības motivācijā saimniecisko lēmumu 

pieņemšanas procesā dažādās konkurences formās; 

 nozīmīgas zināšanas par tirgus ekonomikas likumsakarībām tautsaimniecības līmenī, 

ekonomikas modeļiem un ilgtermiņa izaugsmes nosacījumiem; 

 mūsdienīgas zināšanas par kvantitatīvi ekonomiski matemātiskiem modeļiem, to 

izstrādāšanas metodēm un pielietojumu ekonomikas likumsakarību pētījumos; 

 detalizētas, padziļinātas zināšanas par sociālo un ekonomikas objektu un procesu 

raksturojošām kvantitatīvām likumsakarībām, statistiskās informācijas ieguves 

avotiem, statistisko datu ticamības un reprezentativitātes novērtēšanu; 

 izvērstas zināšanas par valsts un pašvaldību lomu reģionālās ekonomikas attīstībā, 

reģionu attīstības interešu harmonizāciju un institucionālo nodrošināšanu, reģionālās 

politikas nozīmi teritoriju izaugsmē; 

 strukturētas zināšanas par tirgus darbības likumsakarībām, valsts, privātā sektora un 

sabiedrisko organizāciju lomu tirgus procesu norisē dažādās tautsaimniecības nozarēs; 

 analītiskas zināšanas par finanšu grāmatvedības metodoloģiju un uzņēmuma finanšu 

lomu uzņēmuma darbības procesā; 

 detalizētas zināšanas par risku vadības teorētiskiem aspektiem un tās lomu uzņēmuma 

vadīšanas procesā; 

 specifiskas zināšanas par vadīšanas likumsakarībām, metodēm, par resursu nozīmi un 

vadīšanu uzņēmējdarbībā, uzņēmējdarbības plānu sistematizāciju un kontroles 

sistēmas izveidi. 

Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti prasmju 

formā: 

 pārzina darba devēju un darba ņēmēju savstarpējās sadarbības metodes, 

uzņēmējdarbības regulēšanas prasmes un peļņas maksimizācijas nosacījumu 

izmantošanas iespējas dažādās tirgus konkurences formās; 

 prot veikt analītiskus aprēķinus un teorētiski pamatot ekonomiskās attīstības 

alternatīvos scenārijus un formulēt nepieciešamos to realizācijas nosacījumus; 

 izprot un metodoloģiski pamato mikro, makroekonomisko un reģionālo procesu 

mijiedarbību, to regulēšanas diapazonu; 

 prot argumentēti pierādīt valstī īstenoto ekonomisko un sociālo politiku lomu 

ilgtermiņa izaugsmes nodrošināšanā; 

 teorētiski un praktiski izprot reģionālo atšķirību mazināšanas tautsaimniecisko 

nozīmi, spēj noteikt reģionu ekonomisko atšķirību cēloņus un definēt to sekas, pārzin 
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reģionu ekonomikas attīstības vadīšanas iespējas, prot patstāvīgi izstrādāt projektus 

un reģionālās attīstības programmas; 

 prot radoši izmantot apgūtās mārketinga menedžmenta, tirgus pētījumu, patērētāju 

uzvedības vadīšanas un klientu attiecību menedžmenta prasmes; 

 prot kvalitatīvi izpildīt praktiskus uzdevumus grāmatvedībā, noformēt uzņēmuma 

finanšu pārskatu, novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības 

rezultātus, kas nepieciešams attiecīga lēmuma pieņemšanai kontroles, plānošanas un 

procesu vadīšanas darbā; 

 prot izstrādāt riska vadības programmu, kas balstīta uz riska analīzes metodēm; prot 

pielietot apgūtās finanšu un kapitāla plānošanas prasmes; 

 spēj novērtēt cēloņu un seku sakarības starp endogēnajiem un eksogēnajiem 

mainīgajiem lielumiem, sakarību izteikšanai iekļaujot gan bilanču vienādojumus, gan 

korelācijas – regresijas vienādojumus; 

 prot praktiski pielietot iegūtās loģiskās prasmes statistisko datu iespēju izmantošanai 

konkrētu ekonomisko likumsakarību analīzē un prognozēšanā; 

 prot izvēlēties un izveidot kopēju rādītāju grupu dažāda līmeņa plānu un plānošanas 

rādītāju analīzē un kontrolē, kā arī kritiski novērtēt resursu un uzņēmuma vadīšanas 

problemātiku; 

 profesionālajā un turpmākajā pētnieciskajā darbībā prot radoši, mērķtiecīgi un 

saturiski pielietot apgūtās ekonomisko pētījumu metodes un formas pētnieciskā darba 

prasmju sistēmā, akcentējot izzinošo, analītisko, vispārinošo un radošo prasmju 

prioritāti; 

 prot radoši pielietot semināru, diskusiju, „prāta vētru” u.tml. laikā apgūtās 

komunikāciju, pierādījuma, retorikas prasmes. 

Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti attieksmju 

formā: 

Pārdomātais un preventīvi uz studiju kvalitātes paaugstināšanu orientētais studiju programmas 

pilnveides process ir garants un nosacījums tādu studentu attieksmju formēšanai un izpausmei 

kā  

 kritiskai, uz teorētiskām zināšanām un praktiskām kompetencēm balstītai attieksmei 

pret notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem Latvijas novados, 

Latvijā, Baltijas valstīs, ES valstīs un pasaulē;  

 godīgai, atbildīgai un profesionālai attieksmei pret saviem darba pienākumiem un 

uzdevumiem;  

 patiesai ieinteresētībai un pārdomātai rīcībai ekonomiskās krīzes radīto seku 

pārvarēšanā;  

 atvērtībai un izpratnei par radošās ekonomikas paradigmu dominanti mūsdienu 

pasaulē;  

 savstarpējas cieņas, labestības un uzmanības attieksmju uzturēšanai un 

multiplicēšanai darba kolektīvos un ģimenē. 

Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti kompetenču 

formā: 

 akadēmiskās kompetences – spēja uz teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecības 

prasmju bāzes sniegt reālu pienesumu jaunu, inovatīvu zināšanu radīšanā konkrētā 

ekonomikas zinātnes apakšnozarē un turpināt studijas doktorantūrā, pamatot un 

kritiski novērtēt zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz ilgtermiņa attīstības 

indikatoriem dažādās ekonomiskā cikla stadijās; 

 sistemātiskās kompetences – spēja patstāvīgi un radoši integrēt dažādu ekonomikas 

zinātnes apakšnozaru zināšanas, noteikt un pielietot to optimālu kombināciju konkrētu 

akadēmisku, profesionālu un pētniecības uzdevumu veikšanai; 
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 analītiskās kompetences – spēja uz mikro-, makro-, reģionālo un globālo procesu 

attīstību raksturojošo ekonomisko modeļu un rādītāju analīzes pamata patstāvīgi 

formulēt un kritiski analizēt sarežģītas un dinamiskas zinātniskas un profesionālas 

problēmas, novērtēt to īstenošanas iespējamos riskus un noteikt pasākumus risku 

negatīvās ietekmes mazināšanai; 

 instrumentālās kompetences – kognitīvo un metodoloģisko spēju kopuma 

klātesamība, kas nodrošina un sekmē spēju pamatot lēmumus, sociālo iekļaušanos un 

dod reālu ieguldījumu pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, 

komunikācijas un publicitātes nodrošināšanai un veicināšanai vietējā un starptautiskā 

zinātnes aprites telpā; 

 nodarbinātībā nepieciešamās kompetences – spēja uz iegūto padziļināto zināšanu 

un apgūto prasmju elastīgas sintēzes pamata adekvāti piemēroties mainīgajai situācijai 

vietējā un starptautiskā darba tirgū, spēja iekļauties mūžizglītības procesā, reāli 

novērtēt un pielietot organizatoriskās un plānošanas prasmes savas karjeras sekmēšanā 

un attīstībā; 

 starppersonu kompetences – uz individuāli noformējušos prasmju pamata 

profesionālā un akadēmiskā vidē reāli pielietot sociālās mijiedarbības un sadarbības 

prasmes, spēju strādāt komandā, piemēroties jaunām situācijām, pielietot retorikas, 

svešvalodu, komunikāciju tehnoloģiju prasmes.  

2.2.3. Studiju programmas plāns 

Maģistra studiju programmas izmaiņas, kas ir nebūtiskas, akceptētas atbilstošajās institūtu un 

maģistra studiju Metodiskās komisijas sēdēs un stāsies spēkā ar 2013./2014. studiju gadu, ir 

apstiprinātas 2013. gada 20. februāra fakultātes Domes sēdē (protokols Nr. 06-24.02/2). 

2013. gada 20. februāra fakultātes Domes sēdes apstiprinātās studiju programmas 

izmaiņas paredz:  

 Apakšprogrammām „Finanses un kredīts” un „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studiju 

kursa „Starptautiskās finanses” vietā tiek piedāvāts studiju kurss „Nodokļu plānošana” 

(3 KP, eksāmens), bet studiju kurss „Starptautiskās finanses” iekļauts 

apakšprogrammas „Finanses un kredīts” B izvēles daļā.  

Minētās izmaiņas ir noteikušas studentu aptaujās izteiktie priekšlikumi studiju programmas 

pilnveides kontekstā. Rezultātā ar 2013./2014. studiju gadu studiju programmas struktūra ir 

sekojoša (skat. 8. un 9. pielikumu) 

2.2.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

Studiju kursu apraksti pieejami https://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1  

2.2.5. Studiju programmas organizācija 

Studiju programma ir Senātā apstiprināts reglamentējošu dokumentu kopums, kas ietver 

visas viena akadēmiskā grāda iegūšanai nepieciešamās prasības. Studiju programmas izstrādi 

organizē un kontrolē fakultātes dekāns, bet vada attiecīgās studiju programmas direktors. 

Apstiprināšanai studiju programmu iesaka fakultātes Dome, kuras ieteikto studiju programmu 

izskata LLU Mācību padome un apstiprina LLU Senāts [Studiju programmas izstrādāšanas, 

izvērtēšanas, apstiprināšanas un izmainīšanas kārtību reglamentē „Studiju programmu 

izstrādāšanas noteikumi LLU”.] 

Studiju plāns ir studiju programmas sastāvdaļa ar informāciju par studiju laikā 

apgūstamajiem kursiem, to apjomu, pārbaudījumiem, secību un sadalījumu pa semestriem. 

Lēmumu par izmaiņām studiju plānā pieņem fakultātes Dome un reizē ar Pašnovērtējuma 

ziņojumu apstiprina LLU Senāts. 

Par studiju programmas īstenošanu ir atbildīgs studiju programmas direktors, kura 

kandidatūru izvirza attiecīgās studiju programmas atbildīgais institūts. Par kandidāta atbilstību 

veicamajiem pienākumiem lemj fakultātes dome, bet LLU Senāts, pamatojoties uz fakultātes 

https://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
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domes lēmumu, apstiprina studiju programmas direktoru. Studiju programmas direktora 

pienākumus un tiesības reglamentē LLU „ Nolikums par studiju programmas direktoru”.  

Metodiskās komisijas izveidošanas, apstiprināšanas un darba kārtību, kā arī pienākumus, 

tiesības, sastāva maiņu nosaka LLU „Metodiskās komisijas nolikums”. Metodiskās komisijas 

vadītāju ieceļ komisijas locekļiem savstarpēji vienojoties, bet metodiskās komisijas sastāvu 

un tās vadītāju apstiprina ar fakultātes Domes lēmumu. Ne retāk kā reizi studiju gadā 

metodiskās komisijas vadītājs fakultātes Domē atskaitās par komisijas darbu saistībā ar 

studiju programmu un studiju kursu izskatīšanu un saskaņošanu atbilstoši spēkā esošajiem LR 

normatīvajiem aktiem un LLU iekšējiem normatīvajiem dokumentiem. 

Atbilstoši Studiju nolikumam, studiju procesu studiju programmā vada fakultātes dekanāts. 

Maģistra studiju procesā iesaistītie institūti nodrošina attiecīgo studiju kursu pasniegšanas 

kvalitāti, mācību-metodisko materiālu sagatavošanu, maģistra darbu priekšaizstāvēšanas 

organizēšanu.  

 

2.3. Augstākās izglītības programmas organizācija un tās plāna atbilstība augstskolas 

mērķiem un uzdevumiem 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika” tiek organizēta atbilstoši ārējo 

(Izglītības likuma, Augstskolu likuma) un iekšējo normatīvo dokumentu (LLU Satversmes, 

LLU Studiju nolikumu, LLU Senāta lēmumu u.c.) regulējumam un tās saturs atbilst: 

 LLU misijai: veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai 

attīstībai; 

 LLU vīzijai: kļūt par modernu starptautiski atzītu un prestižu universitāti, kas aktīvi 

iekļaujas vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā; 

 LLU Satversmē definētajiem augstskolas galvenajiem mērķiem un uzdevumiem: 

- dot studentiem augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību, attīstīt zinātni 

un izkopt kultūru, uzturēt un attīstīt Latvijas intelektuālo potenciālu; 

- gatavot akadēmiski izglītotus speciālistus tautsaimniecībai, zinātnei, kultūrai, 

izglītībai, kā arī valsts pārvaldei, dodot jaunas zināšanas un prasmi tās izmantot 

sabiedrības interesēs. 

Maģistra studiju programmu „Ekonomika” iespējams apgūt pilna un nepilna laika studijās. 

Studiju ilgums ir sekojošs: 

 pilna laika studijās – 2 gadi (4 semestri, 16 nedēļas katrā semestrī, studijas notiek 

ceturtdienās un sestdienās); 

 nepilna laika studijās – līdz 2006. gadam – līdz 4 gadiem, līdz 2008. gadam – 3 gadi, 

sākot ar 2008./2009. studiju gadu – 2 gadi un 6 mēneši – (LLU 14.05.2008. Senāta 

lēmums Nr. 6-124) 5 semestri, studijas notiek vienu mēnesi semestrī – ceturtdienās, 

piektdienās, sestdienās. 

Laika periodā no 2008./2009. stud. gada līdz 2013./2014. studiju gadam programmu 

veidojošo apakšprogrammu skaits un nosaukumi nav mainījušies un tās ir:  

1. Finanses un kredīts; 

2. Grāmatvedība un uzskaites teorija; 

3. Uzņēmējdarbība un vadīšana; 

4. Reģionālā attīstība un pārvalde; 

5. Mārketings un nozaru ekonomika. 

 

Studiju procesa nodrošināšana institūtu līmenī 

 

 studentu kvantitatīvo rādītāju dinamikas un studiju procesa rezultatīvo rādītāju 

kontekstā tiek apzināti un analizēti tādi indikatori kā studentu skaits, kas pārtrauc 

studijas konkrētu iemeslu rezultātā, eksmatrikulēto studentu skaita attiecība pret 

imatrikulētajiem studentiem, maģistra darbu novērtējuma dinamika ballu skalā u.c.; 
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 studiju procesa organizēšanā un nodrošināšanā ir akcentēta optimāla nodarbību 

plānojuma sagatavošana un tā izmaiņu vadība; 

 pēc ieskaitīšanas maģistra studiju programmā institūts, kurā students specializējas, 

akceptē maģistra darba vadītāju, nosaka pētniecības virzienu un saskaņoto 

individuālo studiju plānu apstiprina institūta sēdē; 

 institūtu sēdēs tiek pārskatītas apakšprogrammām atbilstošo studiju kursu anotācijas 

un izvērstās programmas, metodiskie materiāli, konkrētu studiju darbu metodiskie 

norādījumi; 

 institūti organizē maģistra darbu priekšaizstāvēšanu, kurā novērtē izstrādātā 

maģistra darba atbilstību izvirzītajām prasībām; 

 akadēmiskajam personālam tiek piedāvāta un rasta iespēja apmeklēt kursus un 

seminārus par aktuālām metodoloģiskām, metodiskām un praktiskām problēmām 

interesējošās zinātnes sfēras ietvaros gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā; 

 institūtu līmenī tiek apzināts mācībspēku īpatsvars, kuru darbs studentu aptaujās 

konkrētā studiju kursā tiek novērtēts neapmierinoši vai vērtēšanas kritēriji ir zemā 

līmenī un tiek individuāli izstrādāts plāns nepilnību novēršanai, norādot arī atklāto / 

novērsto trūkumu atbilstības līmeni. 

 

2.3.1. Prasības, uzsākot studiju programmu 

LLU Uzņemšanas noteikumi augstākā līmeņa studiju programmās reglamentē, ka 

maģistra studijām var pretendēt personas ar augstāko izglītību, kuras atbilst LLU Uzņemšanas 

noteikumos izvirzītajām prasībām, paredzot arī, ka maģistra studiju pretendentiem fakultātes 

var izvirzīt papildus prasības un nosakot, ka maģistra studiju pretendentu vecums nav 

ierobežots. LLU Uzņemšanas noteikumi nosaka, ka nepieciešamā izglītība, pretendējot uz 

studijām fakultātes maģistrantūrā ir: bakalaura grāds ekonomikas studiju virzienā vai 

atšķirīgā studiju virzienā, augstākā profesionālā izglītība studiju programmā, kas dod tiesības 

turpināt studijas maģistrantūrā vai augstākā izglītība, kas iegūta līdz 1995. gadam ekonomikas 

studiju virzienā. Konkursā pretendenti piedalās ar pamatstudijās iegūto vidējo svērto atzīmi, 

ko aprēķina LLU noteiktā kārtībā. Uzņemamo maģistrantu skaitu apstiprina LLU Senāts. 

2.3.2. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Studiju programmas praktiskā īstenošanā piedalās četras LLU struktūrvienības: 

Ekonomikas un reģionālās attīstības, Informācijas tehnoloģiju, Lauku inženieru un Tehniskā 

fakultātes. Minētās struktūrvienības nodrošina atbilstošo studiju kursu pasniegšanu, mācību-

metodisko darbu, studiju kursu, programmu izstrādi, atjaunošanu un precizēšanu, kā arī 

studiju kvalitāti. 

 

2.4. Izmantotās studiju metodes un formas 

Maģistra studiju programmas praktiskā īstenošanā, vadoties no attiecīgā studiju kursa 

specifikas un kontaktstundas veida (lekcija, praktiskie darbi un semināri) dažādās attiecībās 

tiek izmantotas monoloģiskā, dialoģiskā jeb aktīvā un pētnieciskā studiju metode, kas ir 

studentu un mācībspēka kopīga vai individuāla izziņas darbība, kas ir plānota un paredzēta 

studentu attīstības mērķu sasniegšanai. 

Lekcijās kā galvenajā monoloģiskās metodes formā, kas tiek īstenota ar moderno 

informācijas tehnoloģiju palīdzību, mācībspēki, lai nodrošinātu atgriezenisko saikni ar 

auditoriju un lielāku formu dažādību, radoši iekļauj arī dialoģiskās metodes elementus: uzdod 

auditorijai jautājumus, organizē grupu darbu vai uzdevumu individuālu izpildi, vienlaicīgi 

lekcijas saturā akcentējot gan tēmas teorētiskos, vēsturiskos un praktiskos aspektus, gan 

teorētisko atziņu ilustrācijai izmantojot atbilstošo statistisko faktu materiālu. 
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Mērķtiecīga un atraktīva studentu attieksmju, prasmju un zināšanu veidošana tiek 

nodrošināta ar daudzu dialoģiskās metodes formas:  

 instruktīvo sarunu,  

 rosinošās grupas,  

 „Prāta vētras”,  

 dialoga,  

 diskusiju,  

 lomu spēles un  

 kopsavilkuma praktisku izmantošanu.  

Minētās studiju formas palīdz atklāt studējošo individuālās radošās domāšanas iespējas un 

formulēt netradicionālas idejas un risinājumus, veicina pamatotāku problēmas vai jautājuma 

izpratni, attīsta komunikatīvās prasmes (paust un aizstāvēt savu viedokli, pārliecināt), 

nodrošina reālu konkurenci, sadarbību, kritisku situācijas vērtējumu, kreativitāti un ikviena 

dalībnieka aktīvu iesaistīšanos. 

Īpaša loma studiju programmas praktiskā īstenošanā ir pētnieciskās studiju metodes 

pielietošanai, jo ar tās dažādo formu palīdzību: 

 problēmuzdevumu,  

 situācijas un praktisku uzdevumu (case studies),  

 projektu,  

 literatūras studiju,  

 stratēģiskās analīzes un plānošanas,  

 pētījuma uzdevumu,  

 semināru  

tiek akcentēta un nodrošināta teorētisku un praktisku atziņu un problēmu kritiska 

vērtēšana un risināšana, tajās tiek sekmēts individuālais un grupu darbs, studentiem ar 

mācībspēku nodrošinot atgriezenisko saikni apgūto teorētisko zināšanu un prasmju kontekstā 

rakstiska vai mutiska rezultāta veidā. Šajā aspektā īpaši nozīmīga ir „Pētnieciskā darba 

ekonomikā” loma, jo tā mērķis ir uz tautsaimniecības, reģionu, nozaru vai uzņēmumu 

ekonomisko rādītāju analīzes pamata padziļināti apgūt zināšanas, prasmes un kompetences 

par pētījumu un publikāciju (tēžu) izstrādes metodoloģiju, kā arī attīstīt un pilnveidot 

akadēmiskās un profesionālās kompetences publikāciju uzrakstīšanā, noformēšanā un 

rezultātu prezentēšanā atbilstoši Latvijas un starptautiskajām normām. Pētnieciskā darba 

ekonomikā ietvaros II kursa maģistrantiem tika organizēta lekcija „Vizuālā prezentācija”, 

kuru nolasīja TF prof. A. Kaķītis.  

Studiju metožu un formu pilnveides aspektā dominē uzsvars uz lekciju un interaktīvo 

studiju formu tālāku izvērsumu: darbu nelielās grupās, patstāvīgu darbu, projektu, referātu 

izstrādāšanu un prezentēšanu, un jaunāko informācijas sistēmu tehnoloģiju līdzekļu radīto 

iespēju plašākai izmantošanai studiju procesā.  

Fakultātes mācībspēki ir sagatavojuši un tipogrāfiski pavairojuši pasniedzamo studiju 

kursu mācību līdzekļus, lekciju kursus, praktisko darbu uzdevumu krājumus, metodiskos 

norādījumus studiju kursu apguvei un patstāvīgā darba uzdevumus konkrētiem studiju 

kursiem. Maģistrantiem ir radīta iespēja atsevišķu lekciju materiālus iegūt elektroniskā 

formātā ar disketes (CD), zibatmiņas palīdzību vai saņemt savā e-pastā vai pavairošanai no 

izdrukāta teksta. Lekciju un semināru nodarbībās ir radītas iespējas plaši pielietot 

grafoprojektorus, MS Power Point tehniskās iespējas ar videoprojektoru.  

Fakultātē notiek e-studijas MOODLE vidē, pakāpeniski ieviešot e-studiju elementus 

studiju kursos, kas veicinās sekmīgāku studējošo darba ar studijām apvienošanu un 

mācībspēku radošuma darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām aktualizēšanu. 

Garants tam ir vairāk kā 40 fakultātes mācībspēki, kas ir ieguvuši e-apmācības sertifikātu. 
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2.5. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

Maģistrantu iesaistīšana pētnieciskajā darbā norisinās trīs veidos: 

 maģistra darba vadītāji rada iespēju maģistrantiem piedalīties LZP, IZM, ZM, LLU 

u.c. institūciju finansētos zinātniski pētnieciskajos projektos, līgumdarbos, 

ekspertu grupās; 

 maģistranti kopā ar maģistra darba vadītājiem izstrādā zinātniskas publikācijas, 

kuras prezentē starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

 maģistranti veic pētniecisko darbu dažādās ekonomikas zinātnes nozarēs. 

2011./2012. stud. gadā LZP projekta izpildē ir piedalījusies maģistrante L. Rivža. 

Kopīgu zinātnisku publikāciju izstrādē un prezentēšanu starptautiskās zinātniskās konferencēs 

– L. Rivža, R. Andersons, I. Šikunova, Dž. Zeiferte. 2012./2013.studiju gadā kopā ar maģistra 

darba vadītājiem zinātniskas publikācijas izstrādājušas maģistrantes A. Avotiņa, I. Kulitāne 

un prezentējušas starptautiskās zinātniskās konferencēs, 2013./2014.studiju gadā L. Zaķe, 

D. Šmite.  

Maģistrante B. Danovska 2013.gadā piedalījās studentu pētnieciskajā praksē, vasaras 

divos mēnešos veicot zinātniski pētniecisko projektu par tēmu „Izmaiņas iedzīvotāju struktūrā 

un ekonomiskā un sociāli kulturālā situācija attālos mazurbanizētos un neurbanizētos 

apgabalos”. Studentu pētnieciskā prakse tika organizēta projekta „Studentu zinātniskās 

darbības veicināšana” ietvaros, to sponsorēja Eiropas Savienības Struktūrfondi, bet īstenoja 

Lietuvas Pētniecības padome. Prakse bija paredzēta studentiem no Lietuvas augstākās 

izglītības iestādēm un arī studentiem no ES dalībvalstīm. Projekta „Studentu zinātniskās 

darbības veicināšana” mērķis bija ieinteresēt jaunos cilvēkus zinātnē un tehnoloģijās, 

akcentējot zinātnieku un pētnieku darbības pievilcīgumu, kā arī palielināt studentu mobilitāti 

valsts un starptautiskā mērogā. Pētnieciskās prakses laikā maģistrantei B. Danovskai bija 

iespēja izmantot atbilstošos informācijas resursu un datorus, kā arī zinātniskās literatūras 

resursu, t.sk. teksta datubāzes un jaunākos zinātniskos žurnālus, kas nepieciešami mūsdienu 

studijām. Uz zinātniskā pētniecībā iegūto materiālu bāzes B. Danovska 

sagatavojapublikāciju, kuru prezentēja Šauļu universitātē 6. starptautiskās zinātniskās 

konferences „Mūsdienu lauku veidols” ietvaros 2013.gada 27.septembrī.  

Maģistrantes I. Priževoites maģistra darba „Pedagogu darba samaksu ietekmējošie 

faktori vispārējās izglītības iestādēs Latvijā” pētījuma rezultāti ir komercializēti. I. Priževoite 

studentu zinātnisko darbu konkursā par iegūto 1.vietu Latvijas ekonomikas attīstības foruma 

rīkotajā konkursā ir saņēmusi Atzinības rakstu, kā arī Augstākās izglītības padomes Atzinības 

rakstu par nozīmīgo pētījumu un maģistra darbu izglītības politikas jomā. 

Zinātniski pētnieciskā darba elementi kā obligāta prasība tiek iekļauta „Pētnieciskā 

darba ekonomikā” veikšanā un maģistra darba izstrādē. Pētnieciskā darba rezultātu un 

maģistra darba analītiskajai daļai savākto un sistematizēto materiālu prezentācija notiek 

ikgadējās maģistrantu zinātniskās konferences ietvaros, referātu tēzes ietverot rakstu 

krājumā „Attīstība daudzveidībā”, bet nesaņemot finansiālu nodrošinājumu, tās tiek apkopotas 

kopējā krājumā. Ir izstrādāts „Nolikums maģistrantu zinātniskās konferences organizēšanai”, 

atzinīgi vērtējami institūtu izstrādātie un pielietotie referātu vērtēšanas kritēriji.  

Atgriezeniskā saikne starp programmas praktiskā īstenošanā pielietotām atbilstošām 

studiju metodēm un formām, mācībspēku kvalifikācijas raksturojošiem rādītājiem, reālas 

sintēzes nodrošināšanu starp iegūto teorētisko zināšanu, praktisko un pētniecisko prasmju 

kopumu tiek īstenota ar studentu, absolventu, darba devēju aptauju palīdzību, kuru rezultātu 

kritiska analīze un konkrēta rīcības plāna izstrāde ir pamats turpmākam studiju kvalitatīvo 

indikatoru pozitīvam izvērsumam. 

2.5.1. Vērtēšanas sistēma 

Maģistra studiju programmas apguves vērtēšanā tiek ievēroti šādi pamatprincipi: 

 vērtējuma obligātuma princips; 
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 vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips; 

 vērtējuma atbilstības princips; 

 vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 

 pozitīvo rezultātu summēšanas princips. 

Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar Valsts akadēmiskās izglītības standarta un LLU Studiju 

nolikuma prasībām. 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem – kvalitatīvā un kvantitatīvā. 

Kvalitatīvajam vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus vai vērtējumu: ieskaitīts, 

neieskaitīts. Mācībspēkam studiju kursā ir tiesības studiju rezultātu vērtēšanai semestra laikā 

izmantot citus vērtēšanas kritērijus (punktus u.c.), kurus pārvērš atbilstošā 10 ballu skalas 

vērtējumā vai vērtējumā ieskaitīts, neieskaitīts. Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms 

kredītpunktos (KP) un kontaktstundu skaits vienā KP, ko apstiprina LLU Senāts. Izpildīto KP 

apjomu studējošā jau iegūto KP summai pieskaita tikai tad, ja par studiju kursu saņemts 

sekmīgs vērtējums. Studējošā izpildītā darba apjoma atbilstību studiju plānam novērtē katra 

semestra beigās. Lai semestri uzskatītu par sekmīgi pabeigtu, viss studiju plānā semestrim 

paredzētais jānokārto līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda beigām, izņemot, ja, 

piemēram, saņemts pārbaudījumu kārtošanas termiņa pagarinājums. Tiek aprēķināta vidējā 

svērtā atzīme, ko ņem vērā konkursā uz valsts finansētu studiju vietu un / vai piešķirot 

stipendijas, kā arī tā tiek ierakstīta diploma pielikumā. 

Maģistrants pārbaudījumus (eksāmenus, ieskaites un ieskaites ar atzīmi) kārto saskaņā 

ar LLU Studiju nolikumu un to organizē akadēmiskā struktūrvienība, eksāmenu un ieskaišu 

skaitu semestrī reglamentē studiju plāns. Maģistra studiju programmā paredzētos eksāmenus 

un ieskaites ar atzīmi, kā arī praksi ar nedifirencētu vērtējumu – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” 

vērtē mācībspēks, kurš to vada. Ar 2006./2007. studiju gadu fakultātē arī maģistru darbi 

aizstāvēšanā tiek novērtēti 10 ballu sistēmā (Ekonomikas fakultātes 18.10.2006. Domes 

lēmums Nr. 8). 

Mācībspēki pirmajā nodarbībā konkrēta studiju kursa ietvaros iepazīstina studējošos arī 

ar zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu, kas ir pieejama arī LLU informācijas sistēmā – 

http://lais.llu.lv/. Studējošie tiek informēti par prasībām pārbaudījumu sekmīgai nokārtošanai: 

kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestrī ietekmēs eksāmena vai ieskaites 

vērtējumu, kādas zināšanu novērtēšanas formas tiks pielietotas. 

Studiju procesā tiek praktizēti sekojoši eksāmenu kārtošanas veidi: 

 akumulējošā eksāmenā studējošais iegūst savu zināšanu, prasmju un iemaņu 

vērtējumu pēc semestrī nokārtoto patstāvīgo darbu (kolokviju, kontroldarbu), 

zinātnisko referātu rezultātiem, ietverot visu kursa programmā paredzēto studiju 

saturu. Tas nozīmē, ka regulārs darbs semestrī ietekmē galīgo vērtējumu studiju 

kursā; 

 eksāmens, kuru kārto individuālo studiju un pārbaudījumu periodā par visu kursu 

vai tā daļu, ja kursu studē vairākus semestrus. Eksāmeni pamatos ir rakstiski, taču 

iespējami arī mutiski, jaukti, testu veidā vai arī kombinēti. 

Sekmīgi studējot, ieskaite saņemama bez papildus zināšanu pārbaudes līdz individuālo 

studiju un pārbaudījumu perioda beigām. Studējošajam, kuru neapmierina šāds ieskaites 

kvalitatīvais novērtējums, ir tiesības līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda beigām 

vienu reizi labot ieskaites atzīmi, atbildot par visu studiju kursu vai tā atsevišķām daļām. 

Studiju procesā mācībspēki izmanto arī citas daudzveidīgas zināšanu novērtēšanas 

formas: 

 kontroldarbus; 

 testus; 

 individuāli vai grupā izstrādātus un aizstāvētus projektus; 

 studentu patstāvīgo darbu; 

 mājas darbus; 

http://lais.llu.lv/
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 aktīvu līdzdalību semināros; 

 referātu sagatavošanu un prezentēšanu u.c. 

Mācībspēki īpaši akcentē studentu prasmi strādāt ar mācību un zinātnisko literatūru, 

sistematizēt un analizēt statistiskos datus, pieņemt un pamatot konkrētu lēmumu alternatīvu 

variantu kontekstā, prasmi pielietot teorētiskās zināšanas praktiskā darbībā. Atzinīgi tiek 

novērtēta arī literatūras studēšana svešvalodās, retorikas un diskusijas prasmju līmenis, 

moderno informācijas tehnisko līdzekļu izmantošanas apgūšanas pakāpe, patstāvīga 

zinātniski-pētnieciskā darba veikšana. Minēto prasmju apguvi īpaši veicina interaktīvās 

studiju vides izmantošana studiju procesā. 

Maģistra studiju Metodiskās komisijas sēdēs studiju kursi tiek pielīdzināti, ja tie ir 

apgūti citā LLU studiju programmā, LLU Mūžizglītības centrā vai citās augstākās izglītības 

iestādēs LR MK noteikumos un LLU iekšējos normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā. 

Arī starptautisko augstākās izglītības apmaiņas programmu ietvaros apgūtie studiju kursi un 

prakses saskaņā ar iepriekšējo vienošanos noteiktā kārtībā tiek pielīdzināti un ieskaitīti 

studējošā iegūto KP apjomā (1 KP = 1,5 ECTS). 

Maģistra darbu aizstāvēšana notiek MEK atklātā sēdē. Priekšlikumus MEK septiņu 

personu sastāvā sagatavo studiju programmas direktors un iesniedz izskatīšanai fakultātes 

Domes sēdē. Komisijas sastāvu apstiprina vienam studiju gadam ar rektora rīkojumu saskaņā 

ar fakultātes Domes sēdes protokola izrakstu. Fakultātē no 2013./2014. studiju gada darbojas 

divas MEK – viena MEK apakšprogrammām „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, „Finanses un 

kredīts” un „Grāmatvedība un uzskaites teorija”, otra – apakšprogrammām „Reģionālā 

attīstība un pārvalde” un „Mārketings un nozaru ekonomika”. Fakultātes MEK var uzskatīt 

par starpaugstskolu mācībspēku komisiju, jo tajā ilgstoši un pārliecinoši strādā LU vadošie 

zinātnieki. 

2011./2012. stud. gadā MEK maģistra daru vērtējumu vidējā atzīme bija – 7.94 balles, 

2012./2013. stud. gadā – 7.93 balles, 2013./2014. stud. gadā – 8.65. Maģistra darbu 

aizstāvēšanā kā vērtēšanas galvenie kritēriji ir izdalīti: 

 tēmas aktualitāte un tās atbilstība apakšprogrammas tematikai; 

 pielietoto metožu realizācija; 

 mērķu un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; 

 oriģināli, inovatīvi tēmas risinājumi; 

 izmantotā literatūra (jo īpaši – angļu valodā); 

 darba struktūra un noformējums; 

 prezentācijas prasmes. 

Katru gadu aptuveni 12-15% no kopējā maģistra darbu skaita, kuru vērtējums ir 9 

(teicami) vai 10 (izcili) pēc MEK ieteikuma, tiek izvirzīti uz dažādiem valsts mēroga jauno 

zinātnieku konkursiem. 2011./2012. studiju gadā LLMZA, LLU un Hipotēku bankas 

rīkotajos ikgadējos konkursos jaunajiem zinātniekiem maģistru grupā godalgotas vietas 

ieguva M. Cimdara, L. Simanovičas, O. Valaiņa maģistra darbi, 2012./2013. studiju gadā – A. 

Voldeka, D. Šmites maģistra darbi, 2013./2014.studiju gadā – L. Brikmanes, R. Kupča un 

I. Baumanes maģistra darbi.  LLMZA, LLU un Altum konkursā jaunajiem zinātniekiem par 

ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos 1. vietu maģistru grupā ieguva 

I. Baumane par maģistra darbu „Eiropas Savienības fondu loma zinātnes attīstībā 

Latvijā”.Studiju programmas maģistranti ir arī LLU un a/s Swedbank un Stipendiju konkursa 

Open Mind laureāti (R. Andersons – 2012.g.), K. Ulmaņa stipendiāti, LLU Senāta stipendiāti 

(R. Kupčs – 2013.g.). 

Kopumā pārbaudījumu darbos studējošiem tiek dota iespēja apliecināt savas analītiskās, 

radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes. 

Daudzveidīgās zināšanu un prasmju novērtēšanas formas nodrošina individuālu, objektīvu un 

sistemātisku pieeju studiju procesam. 
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2.5.2. Studiju programmas izmaksas 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Ekonomika” izmaksas 2013./2014.studiju 

gadā bija 160272 eiro, no kurām lielākā daļa – 84% jeb 135377 eiro veidojās no budžeta 

finansējuma, bet 24895 eiro jeb 16% - no studiju maksas ieņēmumiem. Studiju programmas 

kopējās izmaksas veido gandrīz piekto daļu no studiju virziena “Ekonomika” kopējām 

izmaksām. 

 

 

2.2.1.tabula 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika”valsts finansētas vienas 

studiju vietas izmaksas 2013./2014. studiju gadā (EUR) 

Rādītāji 2013./2014.  

studiju gadā 

Jomas koeficients 1,0 

Pamata finansējums, EUR 1333.23 

Sociālais nodrošinājums, EUR 164.34 

Studiju līmeņa koeficients 1,5 

Nodrošinājuma koeficients 0.837 

Faktiski 1 studentam, EUR 1880.20 

 

2.5.3. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” īstenošana atbilst sekojošiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā: 

 Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības 

telpā; 

 Boloņas deklarācijai; 

 LR Izglītības likumam (29.10.1998.); 

 LR Augstskolu likumam (02.11.1995.); 

 LR MK 02.12.2008. „Noteikumiem par Latvijas izglītības klasifikāciju”; 

 LLU Satversmei; 

 LLU 09.06.2010. Senāta lēmumam Nr. 7-29 „Nolikums par studiju noslēguma 

pārbaudījumiem”; 

 LLU 04.02.2009. Senāta lēmumam Nr. 6-177 „Studiju programmu izstrādāšanas 

noteikumi Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 

 LLU 11.06.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-131 „Studiju nolikums” (ar grozījumiem 

08.10.2008. Nr. 6-143); 

 LLU 14.05.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-122 „Nolikums par studiju programmas 

direktoru”; 

 LLU 09.04.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-107 „Metodiskās komisijas nolikums”; 

 LLU attīstības stratēģiskajam plānam 2007.-2010. gadam un perspektīvā līdz 2013. 

gadam; 

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības stratēģijai 2010.-2016. gada 

plānošanas ciklam; 

 LLU 16.02.2011. Rektora rīkojumam Nr.03-12 „Par akadēmiskās atzīšanas kārtību 

LLU”; 

 LLU Mācību padomes 28.01.2009. lēmumam Nr. 1/09 un grozījumiem ar Mācību 

padomes 26.01.2011. lēmumu Nr. 02.1-25.02/13 „Studiju kursa un prakses 

dokumentu izstrādāšanas nolikumam”; 
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 LLU ESAF Domes un institūtu atbilstošajiem lēmumiem; 

 LLU maģistra studiju programmu direktoru un ESAF maģistra studiju Metodiskās 

komisijas sanāksmju lēmumiem. 

2.5.4. Salīdzinājums ar citām studiju programmām 

2.2.2. tabula  

2.6. Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” salīdzinājums LLU 

Ekonomikas un sabiedrības attīstības un RTU Inženierekonomikas un vadības 

fakultātēs  

Nr.

p.k

. 

Salīdzinājuma 

kritērijs 

LLU Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultāte 

RTU Inženierekonomikas un 

vadības fakultāte 

1.  Īstenošanas forma Pilna un nepilna laika Pilna laika 

2.  Studiju ilgums Pilna laika studijām – 2 gadi 

Nepilna laika studijām – 2 gadi 

un 6 mēneši 

Pilna laika studijām – 2 gadi 

 

3.  Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Sociālo zinātņu maģistra grāds 
ekonomikā 

Sociālo zinātņu maģistra grāds 
ekonomikā 

4.  Apjoms 

kredītpunktos 

80,0 100% 80,0 100% 

t.sk. A daļa 30,0 37,5% 35,0 43,8% 

        B daļa 28,0, no kuriem 

18,0 – obligātie studiju 

kursi; 

10,0 – izvēles studiju 
kursi 

35% 

 

21,0, no kuriem 

17,0 – specializējošie 

studiju priekšmeti; 

4,0 – humanitārie un 
sociālie studiju priekšmeti 

26,2% 

         C daļa 2,0 2,5% 4,0 5% 

        Maģistra darbs 20,0 25% 20,0 25% 

5.  Apakšprogrammas / 
Specializācijas 

virzieni 

Mārketings un nozaru 
ekonomika 

Reģionālās attīstība un pārvalde 

Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Finanses un kredīts 

Grāmatvedība un uzskaites 

teorija 

Nacionālā ekonomika 
Vides ekonomika 

Tirgzinības un tirdzniecības 

ekonomika 

6.  A daļas studiju kursi 
un to apjoms KP 

Matemātiskā statistika 3,0 Ekonomiskās analīzes teorija 3,0 

Ekonometrija 3,0 Ekonometrija 3,0 

Mikroekonomikas 

analīze 

3,0 Mikroekonomikas analīze 4,0 

Makroekonomikas 
analīze 

3,0 Makroekonomikas analīze 4,0 

Reģionālā ekonomika 

un politika 

2,0 Reģionālā ekonomika un 

politika 

4,0 

(B1) 

Mārketings 3,0 Tirgzinības teorija 3,0 

Finanšu grāmatvedība I 3,0   

Uzņēmējdarbības 

finanses I 

2,0 Ekonomisko un 

komercaprēķinu metodes 

4,0 

Risku vadības process 2,0 Riski tautsaimniecībā 2,0 

Uzņēmuma vadīšana 2,0  

Plānošana un 

kontrolings 

2,0 

Resursu vadīšana 2,0 

Latvijas tautsaimniecība 2,0 
(B 

Latvijas tautsaimniecības 
vēsture un aktualitātes 

2,0 
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obl.) 

Pētnieciskais darbs 

ekonomikā 

2,0 

(B 

obl.) 

Zinātniskie semināri 2,0 

Zinātnes metodoloģija 2,0 

(B 

obl.) 

Pētījumu metodoloģija  2,0 

Pilsētas vides plānošana 2,0 
(B 

obl.) 

Vides ekonomika 3,0 

 Tirgus ekonomikas 
problēmas un politika 

2,0 

Darba aizsardzības pamati 1,0 

7.  Savstarpēji 

pārklājušies studiju 
kursi B daļā un to 

apjoms KP 

Starptautiskās finanses 3,0 Starptautiskā valūtas un 

finanšu sistēma 

4,0 

Projektu vadīšana 2,0 Projektu vadīšana 4,0 

Angļu valoda 

maģistrantiem 

2,0 Angļu valodas pamati 3,0 

Vācu valoda 

maģistrantiem 

2,0 Vācu valodas pamati 3,0 

Ekonomiskā 
prognozēšana 

2,0 Ekonomisko procesu 
prognozēšana 

4,0 

Enerģētikas nozares 

ekonomika 

2,0 Energoresursu ekonomika 6,0 

Apdrošināšana un riski 2,0 Apdrošināšana 6,0 

Finanšu investīciju 

vadība 

2,0 Investīcijas un finansēšana 3,0 

Kvalitātes sistēmas 2,0 Kvalitātes vadīšana un 
ekonomika 

4,0 

Tirgus izpēte un 

prognozēšana 

3,0 Tirgzinību pētījumi 3,0 

Integrētā mārketinga 
komunikācija 

3,0 Produkta tirgzinības politika 3,0 

Loģistika mārketingā 2,0 Tehnoloģiju un jaunu 

produktu mārketings 

3,0 

 

Studiju programmu salīdzinošā analīze ļauj secināt, ka  

 studiju programmas struktūrā kredītpunktos LLU ESAF ietvaros salīdzinājumā ar 

atbilstošo studiju programmu RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē par 6,3 

procentpunktiem ir mazāks A daļas īpatsvars, par 8,8 procentpunktiem ir lielāks B 

daļas īpatsvars, par 2,5 procentpunktiem ir mazāks C daļas īpatsvars, bet vienāds ir 

maģistra darba izstrādei plānotais KP apjoms, kas veido ¼ no kopējā KP apjoma 

studiju programmas apguvē; 

 B izvēles daļā LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē atšķirībā no RTU 

IEVF netiek piedāvāti humanitārie studiju kursi, bet gan apakšprogrammu specifiku 

raksturojošie studiju kursi; 

 Atšķirīgais studiju programmu apakšprogrammu / specializācijas virzienu skaits un 

ekonomisko akcentu ietvars nosaka piedāvāto studiju kursu kopējo kvantitāti un to 

specifiku; 

 RTU IEVF īstenotajā studiju programmā iekļautie studiju kursi pamatos ir ar lielāku 

KP apjomu nekā LLU ESAF attiecīgajā studiju programmā; 

 A daļā formālā aspektā minēto programmu griezumā savstarpēji pārklājas 7 studiju 

kursi, bet faktiski 12 studiju kursi, jo 5 studiju kursi tiek piedāvāti B obl. vai B1 daļā. 
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B daļā analizējamo studiju programmu ietvaros savstarpēji pārklājas 12 studiju kursi, 

taču to apjoms kredītpunktos RTU IEVF ir 1,7 reizes lielāks nekā LLU EF studiju 

programmā; 

 vislielākā atbilstība piedāvāto studiju kursu aspektā ir vērojama LLU ESAF studiju 

programmas apakšprogrammas „Mārketings un nozaru ekonomika” un RTU IEVF 

studiju programmas specializācijas virziena „Tirgzinības un tirdzniecības 

ekonomika” ietvaros; 

 atbilstoši piedāvātajās apakšprogrammās iezīmēto ekonomisko dominanšu 

izvērsumam, LLU ESAF studiju programmā, atšķirībā no atbilstošās RTU IEVF 

piedāvātās studiju programmas, plašāk un detalizētāk ir ietverti grāmatvedības, 

finanšu un kredīta, uzņēmējdarbības un vadīšanas, bet jo īpaši lauku un reģionālās 

ekonomikas daudzveidīgie aspekti, kas rod pastiprinātu aktualizāciju ne tikai 

apakšprogrammas „Reģionālā attīstība un pārvalde” ietvaros, bet arī pārējo 

apakšprogrammu līmenī.  

 

2.2.3. tabula 

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas „Ekonomika” salīdzinājums LLU 

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē un Hankenas Ekonomikas augstskolā 

(Helsinki, Somija)  

 
Nr.

p.k

. 

Salīdzinājuma kritērijs LLU Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultāte 

Hankenas augstskola 

1.  Īstenošanas forma Pilna un nepilna laika  

2.  Studiju ilgums Pilna laika studijām – 2 gadi 

Nepilna laika studijām – 2 gadi 

un 6 mēneši 

3.  Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Sociālo zinātņu maģistra grāds 
ekonomikā 

4.  Studiju programmas 

apjoms ECTS 

120 100% 120 100% 

t.sk. A daļa 45 37,5
% 

60, t.sk. 
Pamatkurss – 24 

Īpašie kursi – 24 

Pētnieciskais seminārs 
- 12 

50 

B un C daļa 45 37,5 30, t.s.k. 

Valodas kurss 

„Akadēmiskā 
rakstība” 

25 

Maģistra darbs 30 25 30 25 

5.  Savstarpēji (daļēji) 

pārklājušies studiju kursi 
studiju programmās un to 

apjoms ECTS 

Mikroekonomikas 

analīze 

4,5 Mikroekonomika I 

(konkurences teorija); 
Mikroekonomika II 

(Spēļu teorija un 

informācija) 

6,0 

 
6,0 

Makroekonomikas 

analīze 

4,5 Makroekonomika I 

(Izaugsme un 

cikliskums) 

Makroekonomika II 
(Īstermiņa svārstības) 

6,0 

 

 

6,0 

Ekonometrija 4,5 Ekonometrija I 

Ekonometrija II 

6,0 

6,0 

Bankas un riski 3,0 Bankas un finanses 6,0 
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Finanšu investīciju 

vadība 

3,0 

Zinātnes metodoloģija 

Pētnieciskais darba 
ekonomikā 

3,0 

3,0 

Pētnieciskais seminārs 12,0 

Starptautiskie norēķini 

Starptautiskās finanses 

3,0 

4,5 

Starptautiskā 

tirdzniecība 

6,0 

Finanšu menedžments 
Uzņēmējdarbības 

finanses II 

3,0 
4,5 

Finanšu ekonomika 6,0 

Resursu vadīšana 
Pilsētas vides plānošana 

Reģionu ilgtspējīga 

attīstība 

3,0 
3,0 

6,0 

Resursu un vides 
ekonomika 

6,0 

  Nauda un naudas 
politika 

6,0 

Latvijas tautsaimniecība 

Reģionālā ekonomika 

un politika 

3,0 

3,0 

Sabiedriskā 

ekonomika  

6,0 

 

Studiju programmu kvantitatīvā un saturiskā analīze ļauj secināt, ka  

 abu studiju programmu kopējais un maģistra darbu izstrādei paredzētais apjoms 

ECTS ir vienāds, taču par 12,5 procentpunktiem ir lielāks A daļas īpatsvars 

Hankenas Ekonomikas augstskolā salīdzinājumā ar LLU ESAF atbilstošo studiju 

programmu, ko pamatos ir noteicis pētniecisko semināru ievērojamais apjoms – 12,0 

ECTS A daļas studiju kursu blokā; 

 izvēles kursu (A un C daļas) kontekstā savukārt LLU ESAF maģistra studiju 

programmas struktūrā par 12,5 procentpunktiem lielāks ir atbilstošo studiju kursu 

apjoma īpatsvars nekā minētās ārvalstu augstskolas  studiju programmā un tas ir 

saistīts ar B obligātajā daļā piedāvāto 8 studiju kursu apjomu, kas veido 27 ECTS, 

salīdzinājumā ar vienu obligāto valodas kursu „Akadēmiskā rakstība” 6.0 ECTS 

apjomā Hankenas Ekonomikas augstskolā; 

 Hankenas Ekonomikas augstskolas studiju programmā ietverto studiju kursu apjoms 

ir 6,0 ECTS, bet LLU ESAF piedāvātajā studiju programmā prevalē studiju kursi 3,0 

ECTS apjomā; 

 sakarā ar LLU ESAF maģistra studiju programmā ietilpstošajām piecām 

apakšprogrammām, tajā tiek piedāvāti 78 studiju kursi salīdzinājumā ar 24 studiju 

kursiem minētās ārvalstu augstskolas studiju programmā, kurā apakšprogrammas / 

specializācijas virzieni nav paredzēti; 

 studiju programmās kā savstarpēji (vai daļēji) pārklājušos iespējams izdalīt 10 

nozīmīgus ekonomikas zinātnes jautājumu blokus; 

 atšķirībā no LLU ESAF maģistra studiju programmas Hankenas Ekonomikas 

augstskolas studiju programmā plašāk un daudzveidīgāk ir aktualizēti mikro-, bet jo 

īpaši makroekonomikas atsevišķu jautājumu – darba tirgus, atvērtas ekonomikas 

makroekonomika, globalizācija un izaugsme u.c. aspekti, kā arī ekonometrijas 

praktiskās pielietošanas iespējas. Savukārt, LLU ESAF maģistra studiju programmā 

atbilstoši apakšprogrammu specifikai ir iekļauti arī grāmatvedības un uzskaites 

teorijas, uzņēmējdarbības un vadīšanas, mārketinga un nozaru ekonomikas, bet jo 

īpaši – lauku un reģionālo attīstību raksturojošie studiju kursi.  

 

 

2.2.4. tabula 
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2.7. Akadēmiskā maģistra studiju programmu salīdzinājums LLU Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultātē un Čehijas Dzīvības zinātņu universitātes 

Ekonomikas un vadībzinātņu fakultātē (Prāgā) 

 
Nr.

p.k

. 

Salīdzinājuma 

kritērijs 

LLU Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultāte 

Čehijas Dzīvības zinātņu 

universitātes Ekonomikas un 

vadībzinātņu fakultāte 

1.  Studiju programma Akadēmiskā maģistra studiju 
programma “Ekonomika” 

Akadēmiskās izglītības 
maģistra studiju programma 

“Ekonomika un vadība” 

2.  Īstenošanas forma Pilna un nepilna laika Pilna laika 

3.  Studiju ilgums Pilna laika studijām – 2 gadi 

Nepilna laika studijām – 2 gadi un 6 

m. 

2 gadi 

4.  Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Sociālo zinātņu maģistra grāds 
ekonomikā 

Akadēmiskais maģistra grāds 

5.  Studiju programmas 

apjoms ECTS 

120 100% 120 100% 

t.sk. A daļa 45 37,5% 59 49 

B un C daļa 45 37,5 36  30 

Maģistra darbs 30 25 25, t.sk. – 5,0 ECTS 

maģistra darba 

prezentēšana 
seminārā 

21 

6.  Savstarpēji (daļēji) 

pārklājušies studiju 

kursi studiju 
programmās, to 

apjoms ECTS un 

programmas daļa 

Uzņēmuma vadīšana  3,0; 

obl. 

Vadīšana 5,0; obl. 

Resursu vadīšana 3,0; 
obl. 

Cilvēkresursu 
menedžments 

5,0; obl. 

Uzņēmējdarbības finanses 3,0; 

obl. 

Korporatīvās 

finanses 

5,0; obl. 

Socioloģisko pētījumu 
metodes 

2,0; 
obl. 

Socioloģisko 
pētījumu metodes 

5,0; obl. 

Ekonometrija 4,5; 

obl. 

Ekonometriskā 

modelēšana 

5,0; obl. 

Latvijas tautsaimniecība 3,0; 
obl. 

Ekonomikas nozares 5,0; obl. 

Reģionālā ekonomika un 

politika 

3,0; 

obl. 

Ekonomikas politika 5,0; obl. 

Pilsētas vides plānošana 3,0; 
obl. 

Vides ekonomika 5,0; izv. 

Reģionu ilgtspējīga 

attīstība 

6,0; 

obl. 

Lauku attīstība 5,0; izv. 

Starptautiskā ekonomika 3,0; 
izv.  

Starptautiskā 
ekonomika 

Pasaules un Eiropas 

ekonomika 

5,0; obl. 
 

5,0; izv. 

Finanšu grāmatvedība 4,5; 

obl. 

Grāmatvedība 5,0; izv. 

Mārketings 4,5; 

obl. 

Mārketings 5,0; obl. 

Uzņēmējdarbības 

sistēmanalīze 

6,0; 

obl. 

Uzņēmējdarbības 

ekonomika 

4,0; obl. 

Starptautiskais 

menedžments 

4,5; 

obl. 

Stratēģiskais 

menedžments 

4,0; obl. 

Matemātiskā statistika 4,5; Statistikas seminārs 5,0, izv. 
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obl. 

Makroekonomikas analīze 4,5; 

obl. 

Makroekonomikas 

analīze 

4,0; izv. 

Starptautiskās finanses 4,5; 
obl. 

Starptautiskās 
finanses 

4,0, izv. 

Korporatīvā stratēģija 3,0; 

izv. 

Biznesa stratēģija 4,0; izv. 

Pētnieciskais darbs 
ekonomikā 

3,0; 
obl. 

Maģistra darba 
prezentēšana 

seminārā 

5,0; obl.  

 

Veiktā studiju programmu analīze ļauj secināt, ka 

 studiju programmu struktūrā A daļas īpatsvars EVZF ir par 11,5 procentpunktiem 

lielāks, bet izvēles un maģistra darba izstrādei paredzētai ECTS īpatsvars ir attiecīgi 

par 7,5 un 4 procentpunktiem mazāks nekā atbilstošais rādītājs LLU ESAF studiju 

programmā. Tas lielā mērā skaidrojams ar to, ka ārvalstu augstskolas studiju 

programmā ir norādīts minimālais iegūstamais kopējais ECTS apjoms; 

 EVZ fakultātē dominē studiju kursi 5 – 4 ECTS, bet LLU ESAF studiju programmā 

– 3 ECTS apjomā; 

 20 savstarpēji vai daļēji pārklājušies studiju kursi studiju programmās norāda uz to 

vienoto konceptuālo pamatu un īstenošanas stratēģisko akceptu; 

 ārvalstu augstskolas studiju programmā iekļauti arī tādi studiju kursi kā Datorzinātne, 

Datordrošība, Kooperācija biznesā, ES integrācija un tiesības, Uzvedības darbavietā 

psiholoģija, IT biznesam, Lēmumu atbalsta sistēmas, bet LLU ESAF studiju 

programmā atbilstoši tajā ietilpstošajām apakšprogrammām izvērsta arī finanšu un 

kredīta, grāmatvedības un uzskaites teorijas, mārketinga un nozaru ekonomikas, bet 

jo īpaši – lauku un reģionālās attīstības problemātika. 

2.7.1. Informācija par studējošajiem 

2.8. Studējošo skaits 

Studējošo skaita dinamika (skat. 2.2.4. tabula) akadēmiskā maģistra studiju programmā laika 

periodā no 2011./2012.studiju gada līdz 2013./2014.studiju gadam liecina, ka perioda sākumā 

un beigās studējošo skaits pamatos ir nemainīgs, bet 2012./2013.studiju gadā tas ir 

palielinājies par 10 maģistrantiem, ko sekmējis nepilna laika maģistrantu skaita pieaugums.  

2.2.5. tabula 

Studējošo skaita dinamika akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika” 

no 2011./2012. stud. g. līdz 2013./2014. stud. g. 

 

Studiju 

gads  

(uz 01.10.) 

Pilna laika maģistranti Nepilna 

laika 

maģistranti 

Pavisam 

t.sk. (%) 

par valsts 

finansējumu 

par 

maksu 
kopā 

pilna 

laika 

nepilna 

laika 

2011./2012. 74 17 91 11 102 89 11 

2012./2013. 73 19 92 20 112 82 18 

2013./2014. 81 5 86 15 101 85 15 

 
Minēto izmaiņu rezultātā 2012./2013.studiju gadā nepilna laika maģistrantu īpatsvars kopējā 

maģistrantu skaitā veidoja 18%, ka ir par 7 procentpunktiem vairāk nekā iepriekšējā studiju 

gadā, vienlaicīgi samazinoties pilna laika maģistrantu īpatsvaram, attiecīgi 2013./2014.studiju 

gadā – 15%, kas ir par trīs procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā gadā.  

Uz darba tirgus pieprasījuma izvirzītajām paaugstinātajām prasībām pieaugošās konkurences 

apstākļos vairāki studenti ir reaģējuši adekvāti un perspektīvi un pārtrauktās maģistra studijas 
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ir atjaunojuši, piemēram,  2011./2012.studiju gadā nepilna laika studijās ir atjaunojušies 7 

maģistranti, 2012./2013.studiju gadā 5 maģistranti, 2013./2014. studiju gadā  - 4 maģistranti. 

2.9. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

Studiju programmā pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaita dinamika (skat. 

2.2.6.tabula) analizējamā periodā liecina, ka kopējais  

2.2.6. tabula 

Studiju programmā pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaita dinamika 

laika periodā no 2011./2012. stud. gada līdz 2013./2014. stud. gadam 

Studiju gads 

 (uz 01.10.) 

Uzņemto 

maģistrantu 

skaits kopā 

Tajā skaitā 

pilna laika maģistrantu skaits nepilna laika 

maģistrantu 

skaits 

par valsts 

finansējumu 
par maksu kopā 

2011./2012. 53 40 11 51 2 

2012./2013. 52 41 3 44 8 

2013./2014. 54 45 6 51 3 

 

maģistrantu skaits pamatos ir nemainīgs, taču 2012./2013.studiju gadā bija vērojams nosacīti 

lielākais nepilna laika maģistrantu skaits – 8, bet mazākais kopējais uzņemtais pilna laika 

maģistrantu un par maksu uzņemto studējošo skaits – attiecīgi 44 un 3 maģistranti. 

2013./2014. studiju gadā par 2 maģistrantiem pieaudzis uzņemto maģistrantu skaits salīdzinot 

ar iepriekšējo studiju gadu, taču vienlaicīgi par 5 maģistrantiem samazinājies imatrikulēto 

nepilna laika maģistrantu skaits, 4-3 maģistrantu amplitūdā pieaugot par valsts finansējumu 

un maksu uzņemto maģistrantu skaitam.  

Imatrikulēto skaita samazināšanos nosaka gan vispārēji objektīvie faktori saistībā ar 

demogrāfiskās situācijas pasliktināšanos pagātnē un tās seku ekstrapolāciju uz augstskolās 

studēt gribošo kvantitatīvajiem rādītājiem patlaban, gan zināma neatbilstība individuālā, 

mājsaimniecību līmenī starp ienākumu un studiju maksas pieauguma tendencēm un 

konstatējums, kas jo īpaši svarīgs un nozīmīgs ekonomiskās krīzes apstākļos, ka maģistra 

studiju programma nav iekļauta ESF atbalsta programmā „Atbalsts maģistra studiju 

programmu īstenošanai”, kas konkursa kārtībā paredz iespēju saņemt mērķstipendijas. 

Vietējā, fakultātes līmenī gan studējošo individuālo vajadzību un vēlmju apmierināšanas 

iespēju aspektā, gan studiju programmas pilnveides veicināšanas aspektā svarīgs, bet 

vienlaicīgi ierobežojošs potenciālo maģistrantu piesaistes faktors ir reālā studiju programmu 

konkurence. 

2.10. Absolventu skaits 

2013./2014.studiju gadā MEK sēdes notika  

 2014.gada 10.janvāris, kurā tika iesniegti un sekmīgi aizstāvēti 2 nepilna laika 

maģistrantu noslēguma darbi; 

 2014.gada 14.un 16.maijā, kurā tika iesniegti un sekmīgi aizstāvēti 28 pilna laika 

maģistrantu noslēguma darbi.  

Visiem sekmīgi aizstāvēto darbu autoriem MEK piešķīra sociālo zinātņu maģistra grādu 

ekonomikā (Mg.oec.). 

2.2.7. tabula 

Nepilna laika studējošo aizstāvēto maģistra darbu sadalījums pa apakšprogrammām 

2014.gadā 
Apakšprogrammā „Finanses un kredīts” 1 

Apakšprogrammā „Mārketings un nozaru ekonomika” 1 

 

Maģistra darbu vidējā atzīme ballēs ir 9,0 (2.2.7. tabula). 
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2.2.8. tabula 

 

Nepilna laika studējošo maģistra darbu aizstāvēšanā saņemtie vērtējumi 2014.gadā 

 
Atzīme ballēs  Vērtējumu skaits Procenti 

„10” balles (izcili) -  

„9” balles (teicami) 2 100 

„8” balles (ļoti labi) -  

„7” balles (labi) -  

„6” balles (gandrīz labi) -  

„5” balles (viduvēji) -  

„4” balles (gandrīz viduvēji) -  

„3” balles (vāji) -  

Kopā:  2 100  

 

Kopumā maģistra darbi vērtējami kā labi sagatavoti un prezentēti, darbu saturs inovatīvs 

un ir praktiski izmantojams valsts institūcijās un uzņēmēju darbībā. 

 

Maģistra darbu izstrādi vadīja 1 LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 

mācībspēks no Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta. Recenzentu sadalījums pa 

institūtiem ir šāds: Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta – 2; Ekonomikas un reģionālās 

attīstības institūta – 1; Finanšu un grāmatvedības institūta – 1 mācībspēks. 

2.2.9. tabula 

Labākie nepilna laika studējošo maģistra darbi MEK vērtējumā 2014.gadā 

Vārds, uzvārds Tēma 
Maģistra darba 

vadītājs 

Novērt

ējums ballēs 

Inga 

Baumane 

Eiropas Savienības fondu loma 
zinātnes attīstībā Latvijā 

Baiba Rivža 
(profesors) 

9 (teicami) 

Inese Ozola 

Pilsētas mārketinga stratēģijas 

izmantošana Jelgavas pilsētas 

attīstības veicināšanā 

Baiba Rivža 
(profesors) 

9 (teicami) 

 

Komisija rekomendē minētos maģistra darbusvirzītuz zinātnisko darbu konkursiem. 

 

Pilna laika studējošo kopskaitā (28) lielākais iesniegto maģistra darbu skaits bija 

apakšprogrammās „Grāmatvedība un uzskaites teorija” un „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

(skat. 2.2.10. tabula) 

2.2.10. tabula 

Pilna laika studējošo maģistra darbu sadalījums pa apakšprogrammām 2014.gadā 

Apakšprogrammā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 7 

Apakšprogrammā „Grāmatvedība un uzskaites teorija” 11 

Apakšprogrammā „Finanses un kredīts” 3 

Apakšprogrammā „Mārketings un nozaru ekonomika” 5 

Apakšprogrammā „Reģionālā attīstība un pārvalde” 2 

 
Aizstāvēto maģistra darbu vidējā atzīme ballēs ir 8,3. 
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2.2.11.tabula 

Pilna laika studējošo maģistra darbu aizstāvēšanā saņemtie vērtējumi 2014.gadā  

Vērtējums Vērtējumu skaits Procenti 

„10” balles (izcili) 5 17,9 

„9” balles (teicami) 7 25 

„8” balles (ļoti labi) 9 32,1 

„7” balles (labi) 6 21,4 

„6” balles (gandrīz labi) 1 3,6 

„5” balles (viduvēji) - - 

„4” balles (gandrīz viduvēji) - - 

„3” balles (vāji) -  

Kopā:  28 100  

 

Kopumā maģistra darbi vērtējami kā labi sagatavoti un prezentēti.  

Maģistra darbu izstrādi vadīja 6 LLU Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta 

mācībspēki, 6 LLU Finanšu un grāmatvedības institūta mācībspēki un 6 LLU Ekonomikas un 

reģionālās attīstības institūta mācībspēki. Recenzentu sadalījums pa institūtiem ir šāds: 

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta – 10; Ekonomikas un reģionālās attīstības 

institūta– 13; Finanšu un grāmatvedības institūta – 6 mācībspēki. 

2.2.12. tabula 

 

Pilna laika studējošo labākie maģistra darbi MEK komisijas skatījumā 2014.gadā 

Vārds, uzvārds Tēma 
Maģistra darba 

vadītājs 

Novērtējums 

ballēs 

Agnese Beņicka 

Ekonomiskās krīzes ietekme uz smaržu un 
kosmētisko līdzekļu ražošanas nozares 

uzņēmumu darbību Latvijā 

Aina Muška 
(asociētais 

profesors) 

9 (teicami) 

Krista Karlsone 
Publisko iepirkumu izvērtējums 

būvniecības nozares uzņēmumos 

Aina Dobele 

(profesors) 
9 (teicami) 

Inga Baltusa 

Uzņēmējdarbības vides vērtējumi – 

starptautiskajā un nacionālajā reitingu 

skatījumā 

Andra Zvirbule-

Bērziņa 

(profesors) 

9 (teicami) 

Aļona 

Kurdjukova 

Finanšu un grāmatvedības ārpakalpojumu 

izmantošana uzņēmumos 

Andra Zvirbule-
Bērziņa 

(profesors) 

10 (izcili) 

Everita Saulīte 
Nodokļu iekasēšanas problēmas un 

iespējamie risinājumi Latvijā 

Ingrīda 

Jakušonoka 
(profesors) 

10 (izcili) 

Signija 

Mackeviča 

Pievienotās vērtības nodokļa apgrieztās 

maksāšanas kārtība būvniecībā 

Inguna Leibus 

(asociētais 
profesors) 

9 (teicami) 

Ilze Ausmane 
Krājumu uzskaites sistēmas farmācijas 
nozarē Latvijā 

Anna Jesemčika 

(asociētais 

profesors) 

9 (teicami) 

Ieva Simsone 
Transfertcenu metodoloģiskie aspekti 
uzņēmumos meža nozarē 

Anna Jesemčika 

(asociētais 

profesors) 

10 (izcili) 

Madara Zosule 

Patērētāju izvēli ietekmējošo faktoru 
nozīme mārketinga komunikācijā 

augstākās izglītības pakalpojumu tirgū 

Gunta Grīnberga-
Zālīte 

(docents) 

10 (izcili) 

Iveta Zirvīte 
Augstākās izglītības loma Zemgales 
reģiona attīstībā 

Baiba Rivža 
(profesors) 

10 (izcili) 

Kristīne 

Makovska 

Kaņepju audzēšanasun pārstrādes 

attīstības izvērtējums Latvijā 

Gunta Grīnberga-

Zālīte 
9 (teicami) 
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Vārds, uzvārds Tēma 
Maģistra darba 

vadītājs 

Novērtējums 

ballēs 

(docents) 

Arnita Zellāne 
E-mārketings viesmīlības uzņēmumu 
attīstībai 

Modrīte Pelše 
(profesors) 

9 (teicami) 

 

Komisija rekomendē šos maģistra darbus virzīt uz zinātnisko darbu konkursiem. 

Komisija secina, ka maģistra darbi sagatavoti labā kvalitātē un atbilst maģistra darbu 

izvirzītajām prasībām. Vairāku darbu saturs inovatīvs un ir izstrādāts konkrēta uzņēmuma vai 

valsts institūcijas attīstības vajadzībām. 

Komisijas priekšlikumi –  

1. Maģistrantu izstrādātajiem priekšlikumiem jābūt konkrētiem un jānorāda adresāts. 

2. Noformējot melnbaltos attēlus, jādomā par vizuālo atšķirību trīs un vairāk gradāciju 

gadījumos. 

 

Laika periodā no 2011./2012.studiju gada līdz 2013./2014.studiju gadam studiju programmu 

ir absolvējuši 119 maģistranti. Pēdējā studiju gadā ir samazinājies sociālo zinātņu maģistra 

grādu ekonomikā ieguvušo skaits par 15 maģistriem (2.2.13. tabula). 

2.2.13. tabula 

Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” absolventu skaita 

dinamikalaika periodā no 2011./2012. stud. gada līdz 2013./2014. stud. gadam 

Apakšprogramma 
2011./2012. 

stud. g. 

2012./2013. 

stud. g. 

2013./2014. 

stud. g. 
Kopā 

Uzņēmējdarbība un vadīšana 9 13 7 29 

Reģionālā attīstība un pārvalde 8 4 2 14 

Finanses un kredīts 7 8 4 19 

Grāmatvedība un uzskaites teorija 11 5 11 27 

Mārketings un nozaru ekonomika 9 15 6 30 

KOPĀ 44 45 30 119 

 

Taču minētajā laika periodā apakšprogrammu kontekstā vislielākais absolventu skaits ir 

apakšprogrammās „Mārketings un nozaru ekonomika”, „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, un 

„Grāmatvedība un uzskaites teorija”.  

Laika periodā no 2008./2009. studiju gada līdz 2010./2011. studiju gadam Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultātes doktorantūrā imatrikulēti 15 fakultātes absolventi – 

maģistri, 2011./2012. studiju gadā – 5 maģistri, 2012./2013. studiju gadā – 3 maģistri, 

2013./2014. studiju gadā – 2 maģistri. Savukārt, no 2008. gada līdz 2013./2014. studiju gada 

sākumam ekonomikas doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši 13 fakultātes maģistrantūras 

absolventi, no kuriem lielākā daļa veiksmīgi iekļāvušies fakultātes mācībspēku sastāvā. 

 

2.2.14.tabula 

Studiju programmā studējošo un absolventu skaits 

 

Rādītājs 
2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

Studējošo skaits 112 101     

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 
studējošo skaits 

52 54     

Absolventu skaits 45 30     
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2.10.1. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studējošo aptaujas notiek vairākos veidos, kas ļauj izvērsti un objektīvi salīdzināt 

studentu vērtējumus attiecībā uz studiju kvalitātes un tās nodrošināšanas daudzveidīgajiem, 

bieži vien pretrunīgajiem, aspektiem. Studējošo aptaujas katru gadu centralizēti veic LLU 

Socioloģisko pētījumu grupa, ietverot konkrēta mācībspēka pasniedzamo studiju kursu 

kvalitatīvo parametru vērtējumu, pēc kuru apkopošanas fakultātes un katedru līmenī tiek 

definēti konkrēti pasākumi trūkumu novēršanai un pozitīvo akcentu tālākai izvēršanai. 

Aptaujas rezultāti tiek ņemti vērā, mācībspēkam piedaloties arī vēlēšanās vai konkursos uz 

akadēmiskajiem amatiem. 

Studentu aptaujās fakultātes līmenī katru gadu ar anketēšanas palīdzību tiek 

noskaidrots studējošo viedoklis attiecībā uz studiju kursu piedāvājumu studiju programmā, 

studiju laikā iegūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām, par iespēju iegūt 

studiju procesā jaunas, inovatīvas atziņas, par iegūto zināšanu un prasmju atbilstību darba 

pienākumiem un uzdevumiem, kā arī kopumā par studiju kursu kvalitāti. Anketās ir ietverti 

arī jautājumi, atbildes uz kuriem ļauj secināt par nodarbību, pārbaudījuma plānojuma 

secīgumu un pamatotību, informācijas ieguves pieejamību par studiju procesa aktualitātēm, kā 

arī par studiju procesa nodrošinājuma ar mācību-metodiskiem līdzekļiem un auditoriju 

tehnisko nodrošinājumu. Ar anketas palīdzību tiek noskaidrota arī mācībspēku attieksme pret 

studentiem un viņu kopējais kvalifikācijas un erudīcijas līmenis. Ļoti individuālas, tāpēc 

daudzveidīgas un bieži vien pretrunīgas ir studentu vēlmes attiecībā uz studiju programmas un 

studiju procesa organizācijas pilnveides jautājumiem. 

Akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika” 2013./2014.studiju gadā 

studējošo aptaujā piedalījās 81% no pilna laika programmas studentiem.  

No aptaujāto maģistrantu kopskaita gandrīz puse atzīst, ka strādā „atbilstoši” vai „drīzāk 

atbilstoši” ar studijām saistītā jomā, 44% norāda, ka strādā „drīzāk neatbilstoši” vai 

„neatbilstoši” izvēlētajam studiju virzienam, arī gandrīz katrs desmitais respondents apliecina, 

ka „vispār nestrādā”. Atšķirīgais studējošo darba ņēmēju statuss konkrētā veidā ietekmē arī 

piedāvātos studiju procesa pilnveides virzienus.  

Vispārējais maģistra studiju programmas un tās izvēles novērtējums ir sekojošs:  

 88% no aptaujāto maģistrantu skaita „pilnībā” vai „drīzāk” piekrīt, ka ir apmierināti 

ar savu izvēli studēt minētajā studiju programmā; 

 68% no respondentiem apliecina, ka kopumā studiju kursu kvalitāte ir augsta un ka 

ieteiktu saviem draugiem studēt šajā maģistra studiju programmā. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējā studiju gada analoģiskiem aptaujas rezultātiem, par vairāk 

kā 15 procentpunktiem samazinājies to respondentu īpatsvars, kas apgalvo, ka kopumā studiju 

kursu kvalitāte ir augsta un, ka ieteiktu saviem draugiem studēt minētajā maģistra studiju 

programmā. Savukārt, 8-11 procentpunkta apjomā samazinājies to maģistrantu īpatsvars, kas 

ir apmierināti ar savu izvēli un ko apmierina studiju kursu piedāvājums studiju programmā. 

Tas nozīmē, ka studiju programmas prestižs studējošo vērtējumā ir samazinājies un to ir 

nepieciešams mērķtiecīgi pilnveidot. 

Zināšanu, prasmju un kompetences apguves un to ilgtspējas novērtējums aptaujas datos 

ir raksturots pamatoti, detalizēti un izsvērti: 

 visaugstāk šajā kontekstā ir novērtēta mācībspēku augstā kvalifikācija un erudīcija 

un labvēlīgā attieksme pret studentiem – to apliecina attiecīgi 96% un 92% aptaujāto 

maģistrantu; 

 studiju laikā apgūtās prasmes efektīvi strādāt ar informāciju pozitīvi vērtē 88%, 

studiju laikā iegūtās teorētiskās atziņas – 80% no respondentiem; 

 68% no studējošo skaita atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes noderēs turpmākā 

profesionālā darbībā; 
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 60% no maģistrantiem „pilnībā” vai „drīzāk piekrīt” apgalvojumam, ka studiju 

procesā ir iegūtas jaunas, inovatīvas atziņas, taču tikai apmēram trešdaļa no 

respondentiem atzīst, ka studiju laikā ir iegūtas pietiekamas praktiskās iemaņas.  

Analizējot minētos aptaujas rezultātus iepriekšējā studiju gada atbilstošo indikatoru aspektā, 

iespējams secināt, ka  

 nemainīgi augsts ir mācībspēku profesionālo kvalitatīvo indikatoru vērtējums; par 3-

4 procentpunktiem ir samazinājies iegūto jauno, inovatīvo atziņu un prasmju efektīvi 

strādāt ar informāciju vērtējums; 

 par 8 procentpunktiem samazinājies mācībspēku labvēlīgās attieksmes konstatējums 

un apmierinājums ar studiju procesā iegūtām teorētiskām zināšanām; 

 par 12 procentpunktiem samazinājies to respondentu īpatsvars, kas apgalvo, ka 

iegūtās zināšanas un prasmes noderēs darbā, par 18 procentpunktiem – ka studiju 

laikā iegūtas pietiekamas praktiskās kompetences. 

Studiju procesa organizācijas un tehniskā nodrošinājuma resursu novērtējums maģistrantu 

skatījumā ir sekojošs: 

 92% respondentu atbild, ka studijām nepieciešamā literatūra ir brīvi pieejama 

fakultātes Ekonomiskās informācijas kabinetā un LLU bibliotēkā; 

 84% no respondentiem atzīst, ka informācija par studiju procesu maģistrantūrā ir 

viegli pieejama; 

 72% aptaujāto maģistrantu apliecina, ka studiju materiālu un auditoriju tehniskais 

nodrošinājums ir labs; 

 64% studējošo atzīst, ka nodarbību un pārbaudījumu plānojums ir pārdomāts, kas 

lielā mērā izskaidrojams ar maģistrantu kā darba ņēmēju statusu. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējā studiju gada atbilstošiem aptaujas rezultātiem: 

 par 22 procentpunktiem – no 42% līdz 64% palielinājies to maģistrantu īpatsvars, kas 

par pārdomātāku uzskata nodarbību plānojumu; 

 par 13 procentpunktiem pieaudzis studijām nepieciešamās literatūras pieejamības 

vērtējums fakultātes un LLU mērogā; 

 par 7-8 procentpunktiem samazinājies pozitīvais vērtējums studiju procesa 

informācijas pieejamības un studiju materiālu un tehniskā nodrošinājuma aspektiem.  

Savukārt, maģistrantu definētos ieteikumus studiju procesa pilnveidē nav iespējams ne 

summēt, ne apkopot vai sistematizēt, jo tie ir izteikti subjektīvi un individuāli un pamatos arī 

kā vienīgie. Tas nozīmē, ka fakultātes līmenī ir veikts nozīmīgs, pārdomāts un pašapliecinošs 

darbs maģistra studiju kvalitatīvo indikatoru izvērtēšanā un reālā īstenošanā. Taču, ievērojot 

maģistrantu aptaujas kopējos rezultātus, sintezējot tos ar vispārējām vadlīnijām, ekspertu un 

akreditācijas komisijas ieteikumiem studiju procesa pilnveidē un ievērojot maģistrantu īpašo 

personisko redzējumu, kā galvenos tālākvirzības akcentus studiju procesa īstenošanā 

iespējams izdalīt sekojošus: 

 studiju kursu iekļaušanas aspektā: 

tiek akcentēta nepieciešamība izvērst studiju kursus, kas atbilst katras 

apakšprogrammas specifikai, padziļināt profesionālās angļu valodas un praktisko 

kompetenču apguvi; 

 studiju programmas un studiju procesa organizācijas pilnveides aspektā: 

tiek aktualizēta starptautiskas sadarbības un pieredzes apmaiņas turpmāka attīstība, 

mācību metožu un studiju kursu satura salīdzinājumā ar bakalaura līmeni kritiska 

izvērtēšana.  

Lai rastu piepildījumu maģistrantu vēlmēm saistībā ar praktisko iemaņu pilnveidi un reālo 

dzīves faktu apzināšanu, 2013./2014.studiju gadā studiju procesā tika iesaistīti vieslektori: 

 Daina Paula – Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenā ekonomiste ar 

lekciju par tēmu „Latvijas Eirozonā un Eiro Latvijā”; 
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 Tabita Šķerberga – Jelgavas novada pašvaldības Tūrisma attīstības projektu vadītāja 

ar lekciju par tēmu „Eiropas Savienības institūcijas un to darbība”;  

 Aivars Kaķītis – LLU Tehniskās fakultātes asociētais profesors ar lekciju par tēmu 

„Vizuālā prezentācija”; 

 Līga Švānberga – Jelgavas lauku partnerība „Lielupe” valdes priekšsēdētāja ar 

lekciju par tēmu „Vietējo rīcības grupu darbība Latvijā un Leader projektu ieviešana 

Jelgavas un Ozolnieku novados”; 

 Una Lipkovska – Ventspils Domes Mārketinga nodaļas vadītāja ar lekciju par tēmu 

„Teritorijas mārketings”; 

 Liene Rulle – Jelgavas Reģionālā tūrisma centra vadītāja ar lekciju par tēmu 

„Tūrisms”; 

 Gunita Osīte – Jelgavas pilsētas dome Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes 

vadītāja ar lekciju par tēmu „Jelgavas pilsētas attīstība”. 

2013./2014.studiju gadā maģistrantiem tika organizētas mācību ekskursijas uz SIA 

„Lielvircava AGRO”, z/s „Blūdži”, kokaudzētavu  z/s „Aptiekas”, ES fondu investīcijas 

Jelgavas vides objektiem, SIA „Draugiem.lv”, Slokas dzīvnieku patversmi.  

Nozīmīgs ieguldījums reālās saites stiprināšanai starp teoriju un praksi un studiju kvalitātes 

pilnveidošanā ir biedrības „LLU ekonomistu klubs” darbībai, jo tās mērķos ir arī  

 sekmēt zināšanu pārnesi un sadarbību ar darba devējiem; 

 rīkot un piedalīties lekcijās, semināros, konferencēs, atbalstīt mācību ekskursijas u.c. 

pasākumus.  

Studējošo subjektīvie vērtējumi un ierosinājumi raksturo tos atšķirīgos objektīvos 

nosacījumus, kādos viņi atrodas ekonomikas atveseļošanās apstākļos un kas arī būtiski 

ietekmē viņu studiju procesa pilnveides akcentētos virzienus. Atšķirīgs viedoklis par studiju 

procesa organizācijas uzlabošanas pasākumiem noteikti ir maģistrantiem, kas nestrādā, dažādi 

studiju procesa pilnveides akcenti ir to studējošo vidū, kas strādā ar studijām nesaistītā jomā 

vai ar  studijām saistītā jomā.  

2.10.2. Absolventu aptaujas un to analīze 

Nozīmīga loma studiju procesa pilnveidē ir arī maģistrantu – absolventu vēlmēm un 

ierosinājumiem, kas katru gadu tiek noskaidrotas ar anketēšanas palīdzību. 2013./2014. 

studiju gadā veiktās absolventu aptaujas, kurā piedalījās 86% no kopējā absolventu skaita, 

kopējie rezultāti apkopoti 10. pielikumā. 

2014. gadā no aptaujas dalībniekiem – absolventiem -  

 12.5% - vispār nestrādā; 

 Vairāk kā puse pamatos strādā atbilstoši izvēlētajai izglītībai; 

 katrs trešais strādā, bet drīzāk neatbilstoši vai neatbilstoši iegūtajai izglītībai. 

Vērtējot studiju programmas apguves grūtības pakāpi, 71% absolventu atzīmē, ka tā bija 

piemērota, 25% apgalvo, ka „grūta”, bet 4%, ka „viegla”.  

Absolventu atbildes apliecina, ka maģistri kopumā ir apmierināti ar studiju kursu 

piedāvājumu studiju programmā, taču vienlaicīgi 67% respondentu atzīst, ka jāpārskata 

brīvās izvēles studiju kursu piedāvājums. Absolventu apmierinātība ar savu izvēli studēt šajā 

studiju programmā ir izcila – to apliecina visi respondenti. Lielākā maģistru daļa – 75% 

ieteiktu šajā programmā studēt arī saviem draugiem un paziņām, kas ir viens no publiskākiem 

un nepastarpinātākiem studiju programmas augstā novērtējuma indikatoriem. 

Analizējot absolventu atbildes mācībspēku kvalifikācijas, iegūto zināšanu, prasmju, 

attieksmju un ilgtspējas kontekstā un apkopojot iegūtos rezultātus novērtējuma pakāpes 

dilstošā secībā, varam secināt, ka  

 visaugstāk – 100% - 96% amplitūdā tiek vērtēta sadarbība ar docētājiem, viņu 

labvēlīgā attieksme pret studentiem. Maģistri augstu vērtējumu sniedz arī studiju 
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laikā iegūtam papildināto izziņas prasmju un padziļinātu teorētisko zināšanu 

līmenim; 

 92% respondentu apgalvo, ka viņi ir apmierināti ar studiju laikā pilnveidotām 

saskarsmes un retorikas prasmēm, un ka kopumā docētāji savā jomā ir profesionāļi; 

 vairāk kā 80% no absolventiem „pilnībā” vai „drīzāk piekrīt”, ka studiju laikā 

pilnveidoja savas organizatoriskās prasmes; 

 71% respondentu apgalvo, ka studiju laikā ieguva pietiekamas pētnieciskās un 

praktiskās prasmes;  

 samērā optimistisks un cerīgs ir absolventu profesionālās izaugsmes redzējums –79% 

no respondentiem apgalvo, ka plāno pēc studijām strādāt atbilstoši iegūtai izglītībai, 

bet vēlēšanos turpināt studijas ESAF doktorantūrā izteicis gandrīz katrs desmitais 

absolvents.  

Taču, ievērojot reālo faktoru klātesamību, kas nosaka valsts un katra indivīda ekonomiskās 

situācijas nestabilitāti un neprognozējamību, ievērojams ir maģistru īpatsvars, kas skaidri un 

precīzi nevar formulēt savu nākotnes perspektīvu – atbilstoši 12.5% absolventu profesionālās 

karjeras kontekstā un 42% – akadēmiskās pilnveides kontekstā, ko pamatos ir noteikusi ESF 

mērķstipendiju doktorantūras studentiem pārtraukšana. 

Galvenās atšķirības izvirzīto jautājumu kontekstā salīdzinājumā ar iepriekšējā studiju gada 

aptaujas rezultātiem ir augstāks iegūto padziļināto teorētisko zināšanu, saskarsmes un 

retorikas prasmju, bet zemāks – iegūto izziņas un pētniecības prasmju un docētāju 

kvalifikācijas vērtējums.  

Absolventi studiju procesa organizāciju un tā tehnisko nodrošinājumu salīdzinošā aspektā 

vērtē sekojoši: 

 par 4 procentpunktiem ir samazinājies absolventu īpatsvars, kas studiju mācību – 

metodisko nodrošinājumu uzskata par labu; 

 no 72% līdz 54.2% samazinājies maģistru vērtējums par nodarbību plānojuma 

optimālo variantu; 

 par 9 procentpunktiem samazinājies respondentu pozitīvais vērtējums attiecībā uz 

informācijas par studiju procesu fakultātē pieejamību, par 19 procentpunktiem – 

attiecībā uz studiju procesa tehnisko nodrošinājumu; 

 par 14 procentpunktiem sarucis to absolventu īpatsvars, kas „pilnībā” vai „drīzāk 

piekrīt”, ka fakultātes administratīvā personāla attieksme pret studentiem bija 

pretimnākoša; 

 savukārt par 19 procentpunktiem palielinājies maģistru vērtējums, kas atzinīgi vērtē 

studijām nepieciešamās literatūras pieejamību. 

Pārklājušies, relatīvi vairāk akcentētie virzieni studiju programmas pilnveidē ir sekojoši: 

 rast iespēju paplašināt brīvās izvēles un uz apakšprogrammu specifiku orientēto 

studiju kursu klāstu; 

 vairāk pievērsties studiju kursiem ar „praktisku skatu”; 

 ieviest studiju kursu, kur būtu jāstrādā ar LLU pieejamajām datu bāzēm; 

 „arī kādu priekšmetu” pasniegt angļu valodā; 

 pilnveidot Metodiskos noteikumus maģistra darba izstrādē  attiecībā uz „Izmantotās 

literatūras avotu” saraksta noformējumu, aizstāvamo tēžu būtības skaidrojumu; 

 kritiski izvērtēt patstāvīgo darbu skaitu 3.semestrī, jo „to rakstīšana neļauj pieķerties 

maģistra darbam”; 

 uzlabot aktuālās informācijas apriti, „koncentrētā veidā sagatavojot kopsavilkumu 

par organizatoriskām lietām”; 

 uzlabot nodarbību plānojumu (varētu ieviest bloku sistēmu 3.semestrī, jo ir daudz 

sīki priekšmeti un līdz nākamajai nodarbībai bieži vien jāgaida 2 nedēļas; varbūt 

lekcijas nevajadzētu vairāk kā trīs viena priekšmeta lekcijas pēc kārtas vienā dienā, 

jo zūd uztvere un koncentrēšanās spēja). 



73 

 

Fakultātes Domes, maģistra studiju Metodiskās komisijas, katedru, studiju programmas 

direktores uzmanības centrā vienmēr ir studējošo aptaujas rezultātu kritiska izvērtēšana un 

konkrēta rīcības plāna akceptēšana norādīto nepilnību mazināšanai un novēršanai. 

2013./2014. studiju gadā atbilstoši katedru ieteikumiem un fakultātes Domes lēmumiem ir 

saturiski atjaunotas un pilnveidotas studiju kursu programmas, ievērojot maģistra studiju 

programmai izvirzītos mērķus un uzdevumus, kā arī studējošo vēlmes. 

2.10.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo iesaistīšana lēmumu pieņemšanā ir pamatota ar LLU Satversmē un Studiju 

nolikumā formulētām studentu tiesībām vēlēt un tikt ievēlētiem LLU studentu pašpārvaldē un 

vadības visu līmeņu kolektīvajās institūcijās – Senātā, Konventā, Mācību 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. Arī EF 

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. 

Studējošo līmenī līdzdalība studiju procesa pilnveidē tiek nodrošināta ar  

 aktīvu līdzdalību mācībspēku darba kvalitātes vērtēšanā, piedaloties anketēšanā LLU 

un fakultātes līmenī; 

 aktīvu līdzdalību fakultātes maģistra studiju Metodiskās komisijas, Domes, LLU 

Konventa un Senāta lēmumu pieņemšanā, kas attiecās uz maģistra studiju 

programmas, tās struktūras un atsevišķu studiju kursu, kā arī studiju procesa 

organizācijas uzlabošanas jautājumiem; 

 aktīvu darbību Studentu pašpārvaldē. 

2012./2013.studiju gadā studiju procesa pilnveidošanā aktīvu dalību ņēma maģistranti Arnita 

Bekerta, Lilita Brikmane, Elīna Puķe, 2013./2014.studiju gadā – Arnita Bekerta, darbojoties 

maģistra studiju Metodiskās komisijas, fakultātes Domes, stipendiju piešķiršanas komisijas 

sēdēs. 

 

2.3. Doktora studiju programma AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ EKONOMIKA 

Studiju programmas direktors – profesore, Dr.oec. Irina Pilvere. 

2.3.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Augstākas izglītības doktora akadēmiskā studiju programma „Agrārā un reģionālā 

ekonomika” (51310) nodrošina akadēmiskā doktora grāda Ekonomikā (Dr.oec.) kvalifikācijas 

iegūšanu. 

Studiju virziens EKONOMIKA ir akreditēts ar Akreditācijas komisijas 2013. gada 5. 

jūnija lēmumu Nr. 88 līdz 2019. gada 4. jūnijam. 

Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru doktora studiju 

programma darbojas LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (līdz 2013.gada 

1.septembrim – Ekonomikas fakultāte) un nelielā apjomā arī LLU Informācijas tehnoloģiju 

fakultātē un Lauku inženieru fakultātē. 

Raksturojums sastādīts, pamatojoties uz programmas attīstību, tās realizācijas procesu 

un rezultātu sistēmisku vispusīgu analīzi. Programmas pilnveidošana un attīstība nepārtraukti 

turpinās vairākos virzienos un veidos. 

Doktora studiju programma ir izstrādāta un apstiprināta atbilstoši LLU Senāta un 

Ekonomikas fakultātes (EF) Domes lēmumam. 2010. gada 19. oktobrī metodiskajā komisijā 

un 2010. gada 1. novembrī EF Domē tika apstiprināta jaunā Agrārās un reģionālās 

ekonomikas doktora studiju programma, kurā tika veikti papildinājumi, kas apstiprināti 
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Promocijas padomē 2012. gada 11. janvārī. Programmā ir noteikts, kādā veidā tiek īstenota 

doktora studiju programma gan pilna, gan nepilna laika doktorantiem. 

 

Mērķis un uzdevumi 

Doktora studiju programmas „Agrārā un reģionālā ekonomika” mērķis ir veicināt 

ekonomikas zinātņu, īpaši Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru, 

starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa jaunas zinātnieku paaudzes 

veidošanos, radot iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētiskās studijas, 

pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt teorētiski, praktiski un 

zinātniski nozīmīgu promocijas darbu lauku ekonomikas un reģionu attīstībai un iegūt 

starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.). 

Programma ir izstrādāta tā, lai tā būtu dinamiska un doktoranti studiju procesā iegūtu 

zināšanas, kā atspoguļot un pētīt izmaiņas ekonomikā, un lai tiktu aptverti aktuālākie 

jautājumi atbilstoši valsts ekonomiskajai un starptautiskajai situācijai.  

 

 Doktora studiju programmas uzdevumi ir sniegt vispusīgas zināšanas doktorantiem, 

lai viņiem nodrošinātu ekonomisko pētījumu klasisko un jaunāko kvalitatīvo un kvantitatīvo 

metožu pielietošanas prasmi un padziļinātu teorētisko sagatavotību makroekonomikā, 

uzņēmuma ekonomikā (mikroekonomikā), agrārajā un reģionālajā ekonomikā, finansēšanā un 

kreditēšanā, uzņēmējdarbībā un tās vadīšanā un tautsaimniecībā, kā rezultātā viņi 

 spētu izpildīt programmas teorētisko kursu un nokārtotu promocijas eksāmenus; 

 sasniegtu augsta līmeņa prasmes svešvalodu izmantošanā pētniecības un 

tālākizglītības darbā un starptautiskajā sadarbībā; 

 spētu veikt pētījumus saskaņā ar pētījumu plānu un programmu; 

 varētu izstrādāt un aizstāvēt teorētiski, praktiski un zinātniski nozīmīgu promocijas 

darbu lauku ekonomikas un reģionu attīstībai; 

 spētu publicēt pētījumu rezultātus augsta līmeņa starptautiski izmantojamos 

zinātniskos uzdevumos, kas ir pieejami starptautiski atzītās datubāzēs; 

 varētu prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās un nacionālās zinātniskās 

konferencēs. 

 

2.3.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti 

Plānojamie un sasniedzamie rezultāti 

Zināšanas –doktorantipatstāvīgi un kompetenti risina zinātniskas problēmas pētāmajā 

jomā, pārzina, izprot un praktiski pielieto aktuālākās ekonomikas zinātniskās teorijas un 

atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju, metodiku un mūsdienu pētniecības metodes 

agrārajā un reģionālajā ekonomikā. 

Prasmes – spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas 

metodes, veic ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā un dod jaunu izpratni esošām 

zināšanām un to pielietojumam praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kā 

daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī; spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par 

savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašākām zinātniskajām aprindām un 

sabiedrību kopumā; spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot 

zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus 

sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un 

organizācijās, kur ir nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. 

Kompetences – spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt 

nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus agrārajā un reģionālajā ekonomikā; 

patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju; plānot, strukturēt un vadīt dažādu nozaru institūcijas, 

uzņēmumus un liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā, motivēt 

tajos iesaistītos darbiniekus, kā arī panākt izvirzīto mērķu sasniegšanu. 
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Sasniedzamie rezultāti 

 LLU un citu augstskolu akadēmiskā, kā arī institūtu zinātniskā personāla 

atjaunošana.  

 Augsti kvalificētu ekonomikas doktoru sagatavošana dažādām tautsaimniecības 

nozarēm, atbilstoši darba tirgus prasībām. 

 Vispusīgu un padziļinātu zināšanu iegūšana agrārajā un reģionālajā ekonomikā un 

tās attīstībā. 

 Doktorantu iekļaušanās zinātniskajā darbībā nacionālajā un starptautiskajā mērogā.  

 Promocijas darbu izstrādāšana un sekmīga aizstāvēšana starptautiski pielīdzināma 

zinātņu doktora grāda iegūšanai.  

2.3.3. Studiju programmas plāns 

LLU Senātā 2010. gada 10. februārī tika apstiprināts Doktora studiju nolikums, kas 

nosaka studiju organizēšanu, uzņemšanas kārtību, studiju norises kārtību, doktora studiju 

finansēšanu, kā arī doktorantu pienākumus un tiesības. Doktora studiju nolikums (2010) 

nosaka, ka „valsts budžeta finansētās pilna laika doktora studiju programmas izpildes ilgums 

ir 3 gadi. Fizisku un juridisku personu finansētās pilna laika doktora studiju programmas 

izpildes ilgums ir trīs gadi (2.3.1. tabula), bet nepilna laika – četri (2.3.2. tabula). 

Doktora studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP). Kopējais studiju 

apjoms ir 120 KP, no kuriem 30 KP veido teorētiskais kurss un 90 KP veido doktora darba 

izstrāde.  

Doktora studiju programma ir izveidota tā, lai visu specializāciju maģistrantūru beigušie 

studenti varētu turpināt studijas atbilstošā specializācijā doktorantūrā. Ja iepriekšējos 

izglītības posmos ir nepietiekami apgūti ekonomikas kursi, ir jākārto iestājeksāmens 

„Ekonomikā”, lai pārbaudītu studiju pretendenta kvalifikāciju. 

 

2.3.1. tabula 

LLU doktora studiju programmas „Agrārā un reģionālā ekonomika” studiju plāns 

pilna laika studijās 

 

Rādītāji 
Pārbaudes 

veids 
KP 

1. gads 2. gads 3. gads 

1
. 

se
m

. 

2
. 

se
m

. 

3
. 

se
m

. 

4
. 

se
m

. 

5
. 

se
m

. 

6
. 

se
m

. 

Teorētiskās studijas 30  

Agrārā un reģionālā ekonomika Promocijas 

eksāmens 
8 8      

Pētījuma virziena speckurss Promocijas 
eksāmens 

10   10    

Profesionālās svešvalodas speckurss Promocijas 

eksāmens 
4  4     

Pētījumu metodoloģija ekonomikā Promocijas 
eksāmens 

8 4  4    

Zinātniskais darbs 90  

Kurss „Zinātnisko rakstu 

sagatavošana”/ „Lietišķās 
daudzvariāciju metodes” 

Ieskaite 

3 3      

Promocijas darba izstrādāšana Zin.vad. 

vērtējums 
40 3 7 2 10 10 8 

Izmantoto literatūras avotu 

apzināšana 

Lit. avotu 

saraksts 
8 2 4 1 1   

Darba aprobēšana un noformēšana Zin.vad. 
vērtējums 

9     4 5 
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Rādītāji 
Pārbaudes 

veids 
KP 

1. gads 2. gads 3. gads 

1
. 

se
m

. 

2
. 

se
m

. 

3
. 

se
m

. 

4
. 

se
m

. 

5
. 

se
m

. 

6
. 

se
m

. 

Pētījumu rezultātu publicēšana Raksta kopija 
21  3  7 4 7 

Pētījumu rezultātu prezentēšana Sertifikāts, 
konferences 

programma 

9  2 3 2 2  

Kopā 120 20 20 20 20 20 20 

 

 

 

2.3.2. tabula 

LLU doktora studiju programmas „Agrārā un reģionālā ekonomika” studiju plāns 

nepilna laika studijās 

 

  

Pārbaudes 

veids 
KP 

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

1
. 

se
m

. 

2
. 

se
m

. 

3
. 

se
m

. 

4
. 

se
m

. 

5
. 

se
m

. 

6
. 

se
m

. 

7
. 

se
m

. 

8
. 

se
m

. 

Teorētiskās studijas 30   

Agrārā un reģionālā 

ekonomika 

Promocijas 

eksāmens 
8 8      

    

Pētījuma virziena 
speckurss 

Promocijas 
eksāmens 

10    10   
    

Profesionālās svešvalodas 

speckurss 

Promocijas 

eksāmens 
4  4     

    

Pētījumu metodoloģija 
ekonomikā 

Promocijas 
eksāmens 

8 4  4    
    

Zinātniskais darbs 90   

Kurss „Zinātnisko rakstu 

sagatavošana”/ „Lietišķās 
daudzvariāciju metodes” 

Ieskaite 

3 3        

Promocijas darba 

izstrādāšana 

Zin.vad. 

vērtējums 
40  5 2 5 8 8 7 5 

Izmantoto literatūras 
avotu apzināšana 

Lit. avotu 
saraksts 

8  1 2  1 2 1 1 

Darba aprobēšana un 

noformēšana 

Zin.vad. 

vērtējums 
9       4 5 

Pētījumu rezultātu 
publicēšana 

Raksta 
kopija 

21  3 4  4 3 3 4 

Pētījumu rezultātu 

prezentēšana 

Sertifikāts, 

konferences 
programma 

9  2 3  2 2   

Kopā 120 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

2.3.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

Teorētiskās studijas 

Zinātnes nozares vai apakšnozares virziena speckurss – Agrārā un reģionālā ekonomika 
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Fakultātes Domes sēdē 2010. gada 13. oktobrī tika apstiprināta studiju kursa 

„Ekonomika” jaunā programma, taču ar 2010. gada 1. novembra Domes sēdes lēmumu 

studiju kurss „Ekonomika” tika pārdēvēts „Agrārā un reģionālā ekonomika”, lai saskaņotu šī 

studiju kursa nosaukumu ar studiju programmas nosaukumu un specifiku. Šī studiju kursa 

apjoms ir 8 KP, no kuriem 2 KP apjomā tas tiek apgūts interni, bet gatavošanās eksāmenam 

notiek individuāli. 

 

Anotācija 
Kursa programma sastāv no 4 blokiem: mikroekonomika un makroekonomika, agrārā 

ekonomika, reģionālā ekonomika un uzņēmējdarbība. Kursa programma ir izstrādāta tā, lai 

doktorantam pēc šī kursa apgūšanas būtu zināšanas svarīgākajos ekonomiskajos procesos un 

būtu izpratne par reģionu ekonomikas saturu, reģionu ekonomisko atšķirību cēloņiem un 

sekām, reģionu ekonomikas attīstības vadīšanas iespējām, reģionu attīstības interešu 

harmonizāciju un institucionālo nodrošināšanu, kā arī faktoru savstarpējo sakarību, zemes 

izmantošanu un ražošanas efektivitātes nodrošināšanu, tirgus attīstību, politiku 

lauksaimniecībā, iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 

attīstību. 

Kurss ir jānokārto pirmajā studiju gadā. 

Šī kursa rezultātā doktorantiem būs: 

 Zināšanas svarīgākajos ekonomiskajos procesos, izpratne par reģionu ekonomikas 

saturu, reģionu ekonomisko atšķirību cēloņiem un sekām, reģionu ekonomikas 

attīstības vadīšanas iespējām, reģionu attīstības interešu harmonizāciju un 

institucionālo nodrošināšanu, ražošanas faktoru savstarpējām sakarībām, zemes 

izmantošanu un ražošanas efektivitātes nodrošināšanu, tirgus attīstību un politiku 

lauksaimniecībā, kā arī ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību; 

 prasmes apkopot, analizēt, kritiski izvērtēt un sistematizēt informāciju par 

pētāmajiem jautājumiem, par tiem brīvi diskutēt un izdarīt secinājumus, iezīmēt 

vīzijas un prognozēt nākotnes perspektīvas; 

 kompetence izprast ekonomiskos procesus un to galveno virzību Latvijas, ES un 

pasaules attīstības kontekstā. 

 Pētījuma virziena speckurss 

Anotācija 
Kursa mērķis ir padziļināt doktorantu zināšanas par tāda promocijas darba teorētiskās 

daļas veidošanu, kurš ietvertu: 

 analītiski kritisku literatūras apskatu; 

 pamatotas zinātniskās diskusijas elementus; 

 ar darba tēmu saistīto pētījumu metodikas analīzi; 

 promocijas darba tiesiskā un institucionālā ietvara padziļinātu analīzi. 

Sagaidāmais rezultāts ir kvalitatīva promocija darba teorētiskās daļas 1.varianta izstrāde 

un sekmīga aprobācija semināru nodarbībās. 

 

Šī eksāmena gatavošanas process apvienojas ar promocijas darba teorētiskās, 

metodoloģiskās, tiesiskās un institucionālās bāzes nodaļas veidošanu un noformēšanu. 

Eksāmens ir jākārto tajā brīdī, kad zinātniskais vadītājs ir pieņēmis un akceptējis promocijas 

darba ievaddaļu, teorētisko nodaļu, pētījumā izmantoto metožu izklāstu un nodaļu vai 

apakšnodaļu par tēmai saistošo tiesisko, normatīvo un institucionālo bāzi. Doktorants prezentē 

pētījuma rezultātus promocijas eksāmenu komisijai. 

Šī kursa rezultātā doktorantiem būs: 

 zināšanas par to, kā analītiski kritiski apkopot, novērtēt izpētīto literatūru, citu 

autoru izmantoto metodiku un promocijas darba tēmas tiesiskā un institucionālā 

ietvara padziļinātu analīzi; 
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 prasmes kvalitatīvi izstrādāt promocijas darba teorētiskās, tiesiskās un 

institucionālās daļas pirmo variantu, kas saturētu zinātniskās diskusijas elementus un 

sekmīgi to prezentēt eksāmena komisijai; 

 kompetence apkopot, analizēt, sistematizēt un izvērtēt pieejamo zinātnisko 

informāciju par pētāmo tēmu un to prezentēt.  

Profesionālās svešvalodas speckurss 

 Doktorantiem ir iespēja padziļināt zināšanas angļu vai vācu valodā. 

Anotācija 

Kursā paredzēts sistemātiski attīstīt prasmes, kas nepieciešamas sekmīgai zinātniski 

pētnieciskai darbībai. Programmā akcentēta zinātniskās rakstīšanas prasmju pilnveide, 

prezentācijas prasmju un mutvārdu prasmju - diskusijas un raitas runas prasmju- pilnveide, 

zinātniskās terminoloģijas apguve, atbilstīgas informācijas meklēšana un atlase, izmantojot 

autentisku zinātnisko literatūru. Doktorantu mācības auditorijā apvienotas ar viņu patstāvīgo 

darbu, tiek izmantotas dažādas metodes: lomu spēle, debates, diskusija, tekstu un leksisko 

vienību analīze u.c. Nodarbībās plaši izmanto IKT. 

Šī kursa rezultātā doktorantiem būs: 

 zināšanas par Eiropas Zinātnes kopējo telpu un izpratīs tās lomu. Pazīs un izpratīs 

zinātnisko stilu, ko izmanto zinātniskās publikācijās un konferenču prezentācijās 

angļu valodā.  

 Prasmes izmantot zinātnisko stilu savos rakstos, prezentācijās un lietišķajā sarakstē. 

Pratīs atrast, izvērtēt un radoši izmantot autentisku zinātnisko literatūru angļu valodā 

savas pētnieciskās darbības vajadzībām. Pratīs apspriest, pamatot un risināt 

problēmas savā pētniecības jomā.  

 Kompetence sekmīgi funkcionēt akadēmiskajā un profesionālajā vidē angļu valodā. 

Pratīs plānot, organizēt un īstenot savu studiju un pētniecisko darbību studiju kursa 

ietvaros izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

 Pētījumu metodoloģija ekonomikā 

Kursa programma sastāv no diviem blokiem: pirmajā blokā (1. semestrī) doktorants 

apgūst lekciju kursu par pētījumu metodēm, bet otrajā blokā (3. semestrī) doktorants apgūst 

praktiskās iemaņas metožu pielietošanā. 

Anotācija 

Kursa mērķis – palīdzēt doktorantiem izvēlēties, racionālāk apgūt un izmantot pētījumu 

metodes ekonomikā savu promocijas darbu izstrādei. 

Kursa programmā ir ietvertas ekonomikas studiju doktorantu biežāk noderīgās vai 

nepieciešamās pētījumu kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes – analīze un sintēze, indukcija 

un dedukcija, hierarhiju analīze, aptaujas un intervijas, dispersiju analīze, korelāciju un 

regresijas analīze, dinamisko laikrindu analīze, grupēšana, klāsteranalīze, trendi u.c. 

Promocijas darba primāro un sekundāro pētījumu lēmumu pieņemšanai, ievērojot 

informācijas daudzkritēriju raksturu un veicot izvēli no vairākām alternatīvām, izmantojot 

kritērijus – ranžēšanas metodes, hierarhiju analīzes metode (AHP). 

Kursa gaitā doktoranti tiek iepazīstināti arī ar sociālo pētījumu metožu pielietojuma 

specifiku ekonomikas pētījumu izstrādē.  

Studiju kurss dod izpratni un zināšanas par zinātniskā darba organizācijas 

pamatprincipiem, galveno uzmanību veltot zinātnisko rakstu veidošanas un noformēšanas 

jautājumiem. Sniedz zināšanas par pētījumu rezultātu sagatavošanu publicēšanai, kā arī par 

rezultātu prezentēšanu semināros un konferencēs.  

Šī kursa rezultātā doktorantiem būs: 

 zināšanas par ekonomiskos pētījumos biežāk pielietotajām metodēm un to izvēles 

principiem; 
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 prasmes patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties savam pētījumam atbilstošākās metodes; 

veikt datu apstrādi ar SPSS programmu un citām izvēlētajām kvalitatīvajām un 

kvantitatīvajām datu apstrādes metodēm; 

 kompetence par pētījuma eksperimentālo datu iegūšanu, sagatavošanu un to izvēles 

galvenajiem principiem; patstāvīgi plānot, strukturēt, vadīt un izstrādāt savu 

pētniecisko darbu apstrādi un interpretāciju. 

Šī kursa ietvaros ir paredzēta ievadlekcija, lai doktorants saņemtu izsmeļošu informāciju 

par studiju programmas un studiju kursu saturu un organizāciju, kā arī par promocijas darba 

sagatavošanas un aprobācijas prasībām, etapiem un aizstāvēšanu. Bez tam studenti tiek 

informēti par studiju kursos pastāvošo vērtēšanas sistēmu un prasībām, izstrādātā promocijas 

darba vērtēšanu un aprobāciju. 

Izvēles priekšmeti 

Doktorantiem ir iespēja papildus apgūt vienu vai vairākus no piedāvātajiem izvēles 

kursiem. Visvairāk šīs programmas doktoranti apmeklē divus studiju kursus: „Zinātnisko 

rakstu sagatavošana” (prof. Dr.agr. Z. Gaile) 

Anotācija 

Studiju kursā analizē nepieciešamību publicēt zinātniskos rakstus, to dažādos līmeņus, 

citējamību. Zinātniskā raksta struktūra un atsevišķu sadaļu nozīme un saturs: Ievads, 

Materiāls un metodes, Rezultāti, Diskusija, Secinājumi, Kopsavilkums. Tabulu un attēlu 

sagatavošana. Mērvienību lietošana zinātniskajos rakstos. Zinātniskā rakstā izmantojamā 

literatūra, atsauces un Literatūras saraksta sagatavošana. Dažādu izdevumu prasības rakstu 

sagatavošanai. Rakstu krājumam iesniegtā manuskripta recenzēšana. Pamatnosacījumi 

veiksmīgu stenda un mutisko referātu sagatavošanai un prezentēšanai.  

Šī kursa rezultātā doktorantiem būs: 

 zināšanas par rakstu publicēšanas un iekļaušanas starptautiskās datu bāzēs nozīmi; 

apgūst rakstu IMRAD struktūru un dažādu rakstu krājumu izvirzītās, bieži pat 

atšķirīgās, prasības zinātniskam rakstam. Apgūst veiksmīgu referātu sagatavošanas 

un prezentēšanaspriekšnosacījumus.  

 Prasme uzrakstīt zinātniska raksta atsevišķas sadaļas atbilstoši konkrēta rakstu 

krājuma izvirzītajām prasībām, ietverot tajās sadaļas virsrakstam atbilstošu saturu, 

sagatavot efektīvus ilustratīvos elementus (tabulas un attēlus), prot atrast zinātnisko 

literatūru par atbilstošo tematu, veidot atsauces tekstā un bibliogrāfisko norāžu 

sarakstus. 

 kompetences rakstīt zinātniskos rakstus atbilstoši konkrēta rakstu krājuma 

izvirzītajām prasībām, kā arī spēj atbilstoši prasībām sagatavot referātu. Prot vadīt 

zinātniskās konferences sekcijas darbu. 

 

„Ekonomisko procesu datormodelēšana” (prof. Dr.habil.sc.ing. P. Rivža)  

Anotācija 
Kursa ietvaros doktoranti apgūst vairākas ekonomisko procesu modelēšanas metodes: 

lineārā optimizācija, diskrētā optimizācija, nelineārā optimizācija, dinamiskā modelēšana, 

masu apkalpošanas sistēmu modelēšana, lēmumu pieņemšanas metodes. Studiju kurss 

orientēts uz modelēšanas metožu izvēles principu apgūšanu un metožu salīdzināšanu. Metožu 

apgūšanai pielietos reālos piemērus saistītos ar ekonomiku, marketingu, bioloģiju, ekoloģiju, 

lauksamniecību un mežsaimniecību. Modeļu veidošanai tiek izmantotas vairākas 

datorprogrammas: MS Excel, QSB+, Powersim Studio, Matlab un Simulink.  

Šī kursa rezultātā doktorantiem būs: 

 zināšanas par sociāli-ekonomisko sistēmu analīzes un modelēšanas attīstības 

tendencēm gan teorētiskajā, gan pielietojumu līmenī; 

 prasmes analizēt pētījumos iegūtos datus, izvēlēties atbilstošas datu apstrādes 

metodes un modeļus; 
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 kompetences patstāvīgi pielietot sociāli–ekonomisko sistēmu analīzes un 

modelēšanas metodes konkrētu uzdevumu risināšanā, tajā skaitā ar promocijas darba 

tēmu tieši vai netieši saistītos uzdevumos. 

 

Promocijas eksāmena „Agrārā un reģionālā ekonomika” un „Pētījumu virziena 

speckurss” komisija 2013./2014. studiju gadā. 

 Priekšsēdētāja – prof. Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka. 

 Komisijas locekļi – prof. Dr.oec. Aina Dobele un prof. Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis. 

 

2.3.5. Studiju programmas organizācija 

Programmas direktore 

Ar LLU Senāta lēmumu Nr. 7-19 2010. gada 12. maijāpar doktora studiju programmas 

„Agrārā un reģionālā ekonomika” direktori tika apstiprināta prof. Dr.oec. Irina Pilvere. 

Doktora studiju virzieni 

 Agrārā ekonomika. 

 Reģionālā ekonomika.  

Metodiskā komisija 

Lai nodrošinātu studiju programmas pilnveidi un kvalitāti  ir izveidota Metodiskā 

komisija. Laika periodā no 2013. gada 1. septembra līdz 2014. gada 31. augustam ir notikušas 

trīs Doktora studiju programmas „Agrārā un reģionālā ekonomika” metodiskās komisijas 

sēdes. Metodiskajā komisijā ir iesaistīti programmu realizējošie augsta līmeņa mācībspēki, 

studējošo pārstāvis un divi darba devēju pārstāvji (metodiskās komisijas sastāvs apstiprināts 

EF Domē 2010. gada 17. martā un sakarā ar fakultāšu apvienošanos no jauna apstiprināts EF 

Domē 2013. gada 4. jūnijā). 

Metodiskās komisijas sastāvs: 

Komisijas vadītāja: 

 Dr.oec. Irina Pilvere – Doktora studiju programmas direktore, ESAF dekāne, 

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta profesore. 

 Komisijas locekļi: 

 Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka – ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta direktore 

profesore; 

 Dr.oec. Andra Zvirbule-Bērziņa – ESAF Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta 

direktore profesore; 

 Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis – ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta 

profesors, RISEBA prorektors zinātniskajā darbā; 

 Dr.hist. Jānis Ķusis-  ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūta direktors, 

asociētais profesors; 

 Mg.oec. Zane Bulderberga –  Doktora studiju programmas „Agrārā un reģionālā 

ekonomika” zinātniskā grāda pretendente. 

 Dr.oec. Gaida Kalniņa – SIA „Gaidas Kalniņas audits” valdes locekle, zvērināta 

revidente; 

 Mg.oec. Jānis Sprukts – LLU Lietu pārvaldnieks. 

 Komisijas sekretāre -  galv.spec. Inga Vetere 

 

Metodiskajā komisijā tika izskatīti šādi jautājumi: 

 apspriesti Doktora studiju programmas papildinājumi un pašnovērtējuma ziņojums 

2013./2014. studiju gadam; 

 apstiprināti teorētiskā studiju kursa „Pētījuma virziena speckurss” programmas 

papildinājumi; 

 apstiprināti iestājeksāmena jautājumi; 
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 apstiprināta doktorantu uzņemšanas prognoze 2014./2015. studiju gadam; 

 izvērtēti doktorantu anketu rezultāti par studiju kursiem un studiju procesu. 

 

2.3.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Prasības reflektantiem: maģistra grāds ekonomikā, vadības zinībās vai uzņēmumu 

vadībā. 

Iestājeksāmenu var noteikt tiem pretendentiem, kam maģistra/bakalaura grāds nav 

ekonomikā, vadības zinībās, uzņēmumu vadībā. 

 

2.3.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Doktora studijas uzsākot, doktoranti tiek orientēti, lai viņi: 

 pirmajos trijos (nepilna laika studijās – pirmajos četros) semestros nokārtotu 

teorētisko kursu un uzsāktu veikt ar promocijas darba tematu saistītu pētniecisko 

darbu – datu bāzes veidošana, teorētiskās diskusijas veikšana un tiesiskās un 

institucionālās bāzes izpēte un analīze; 

 otrajā studiju (nepilna laika studijās – arī trešajā studiju) gadā veiktu zinātniski 

pētniecisko darbu – promocijas darba izstrādi, pētījumu rezultātu prezentēšanu un 

publicēšanu; 

 trešajā studiju (nepilna laika studijās – ceturtajā studiju) gadā veiktu zinātniski 

pētniecisko darbu un uzsāktu promocijas darba aprobācijas procesu. 

2013./2014. studiju gadā  

 promocijas eksāmenu „Agrārā un reģionālā ekonomika” kārtoja 5 doktoranti, vidējā 

atzīme 7.8 balles. 

 promocijas eksāmenu „Pētījuma virziena speckurss” kārtoja 9 doktoranti,  vidējā 

atzīme 7.66 balles. 

 promocijas eksāmenu Svešvalodas speckurss - Angļu valoda kārtoja 5 doktoranti, 

vidējā atzīme 8.60 balles. 

Studiju kursā „Pētījumu metodoloģija ekonomikā” pirmā kursa doktoranti apguva I 

bloka programmu, kuru sadaļas vadīja prof. I. Pilvere, doc. L.Rasnača un doc. L. Ramute. 

Kontaktnodarbības notika no 2013. gada oktobra līdz decembrim sestdienās. Tās pārskata 

periodā apmeklēja 5 I kursa doktoranti. 

II bloku, kas notika no 2013. gada oktobra līdz decembrim apmeklēja 8 doktoranti, kas 

eksāmenu nokārtoja ar vidējo vērtējumu 8.62 balles. 

Pārskata periodā doktoranti apmeklēja izvēles kursus: 

 Ekonomisko procesu datormodelēšana – 6 doktoranti; 

 Lietišķas daudzvariāciju metodes – 2 doktoranti. 

 

Starptautiskā sadarbība tiek realizēta, iesaistot doktorantus starptautiskos pētniecības 

projektos, prezentējot un publicējot pētījumu rezultātus starptautiskās zinātniskās konferencēs 

Latvijā un ārpus tās, kā arī piesaistot recenzentus promocijas darbiem no citām valstīm. 

Uzsākot studiju gadu doktoranti sagatavo gada plānu un beidzot studiju gadu - atskaiti. 

Analizējot doktorantu atskaites var secināt, ka visciešākā sadarbība ir ar Lietuvas 

Lauksaimniecības universitāti un Šauļu Universitāti. 

Doktorantu iesaistīšanās pētniecisko projektu realizēšanā 

Pētniecības darba kvalitātes paaugstināšanai pārskata – pašnovērtējuma periodā 

doktoranti un/vai promocijas darbu vadītāji ir iesaistīti 18  zinātniski pētnieciskajos projektos.  

Pētījumu rezultātu prezentēšana 

Programmas 29 doktoranti pārskata periodā pētījumu rezultātus prezentējuši vairāk kā 

10 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 6 valstīs – Latvijas universitātēs, Lietuvā, 

Krievijā, Serbijā, Bulgārijā, Kiprā. 
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Pētījumu rezultātu publicēšana 

Pētnieciskā darba rezultāti tiek publicēti Latvijas un citu valstu augstskolu izdevumos. 

Pārskata periodā doktoranti ir publicējuši 44 zinātniskos rakstus vispāratzītos recenzējamos 

zinātniskos izdevumos 9 valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Lielbritānijā, Portugālē, 

Bulgārijā, Ukrainā, Itālijā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Doktorantu publikācijas indeksētas 

datu bāzēs: SCOPUS – 7 publikācijas, EBSCO – 5 publikācijas un WEB OF SCIENCE – 1 

publikācija (skat. 11. pielikumu) 

Recenzentu piesaiste 

Promocijas darbu recenzēšanai tiek piesaistīti recenzenti ar ekspertu tiesībām no 

zinātniskajiem institūtiem, Latvijas universitātēm un ministrijām, kā arī attiecīgas nozares vai 

jomas augsti kvalificēti zinātnieki ārpus Latvijas.  

 

Doktorantu pētnieciskā interese 

Analizējot jauno doktorantu plānoto promocijas darbu tematiku, var secināt, ka tā ir 

paplašinājusies un sadalās vairākos blokos: 

 Agrārā ekonomika un bioekonomika – 27,7 %; 

 Uzņēmējdarbības reģionālie aspekti – 24,1 %; 

 Reģionālā makroekonomiskā problemātika – 17,3 %; 

 Reģionu sociālā problemātika – 10,3 %; 

 Dabas resursi reģionos – 10,3 %; 

 Reģionālā ekonomika – 10,3 %. 

Kā būtiskāko problēmu promocijas darba tēmas definēšanā var uzskatīt pētījuma 

veikšanai nepieciešamo statistisko datu nepieejamību vai to trūkumu. 

 

Atbalsts doktora studijām 

Stipendijas 

Pilna laika doktorantūras studentiem ir iespēja pieteikties un saņemt stipendiju 80 LVL 

(113,83 EUR) apmērā. Pārskata periodā to saņēma 22 doktoranti, kas ir 91,7% no valsts 

budžeta vietās studējošajiem doktorantiem. 

 

Kredītam pielīdzināmās stipendijas 

Pilna laika doktorantūras studentiem ir iespēja pieteikties un saņemt kredītam 

pielīdzināmo stipendiju 60 LVL (85,37 EUR) apmērā. Pārskata periodā to saņēma 

12 doktoranti, kas ir 50 % no pilna laika doktorantiem. 

 

ESF stipendija 

Kopš 2009./2010. st.g. doktoranti saņem ESF stipendiju ESF pasākuma 1.1.2.1.2. 

„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” projekta „Atbalsts LLU doktora studiju 

īstenošanai”, vienošanās Nr. 2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/ 

VIAA/017 ietvaros. 2013. gada augustā tika izvērtēti septiņi pieteikumi, no kuriem 

mērķstipendija ar 1. septembri tika piešķirta septiņiem zinātniskā grāda pretendentiem. 

Kopumā studiju gadā mērķstipendiju saņēma deviņi zinātniskā grāda pretendenti (PD) 

(2.3.3. tabula).  
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2.3.3. tabula 

LLU doktora studiju programmas „Agrārā un reģionālā ekonomika” ESF 

stipendiāti un viņu zinātniskie vadītāji 2013./2014. studiju gadā 

 
Doktorants/Zinātniskā 

grāda pretendents 
Kurss Termiņš 

Zinātniskais 

vadītājs 

Zane Bulderberga PD 01.09.2013.-31.08.2014. I. Pilvere 

Sandija Zēverte-Rivža PD 01.09.2013.-31.08.2014. I. Pilvere 

Biruta Pūle PD 01.09.2013.-31.08.2014. I.Leibus 

Dace Platonova PD 01.09.2013.-31.08..2014. A.Jankava 

Lāsma Dobele PD 01.09.2013.-31.08.2014. A. Dobele 

Renāte Lukjanska PD 01.09.2013.-31.08..2014. A. Muška 

Anita Sideļska PD 01.09.2013.-31.08..2014. V. Paršova 

Krišjānis Āboltiņš PD 01.06.2013.-31.05.2014. B.Rivža 

Viktorija Zaļūksne PD 01.03.2014.-31.07.2014. B.Rivža 

 

ESF stipendijas un doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumi ļāva paātrināt studiju 

kursu apguvi un zinātniskā darba sagatavošanu un aprobāciju. 

 

Zinātniskie vadītāji 

Kopumā programmā pārskata periodā darbojās 14 augstas kvalifikācijas doktorantu 

zinātniskie vadītāji no Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta (5), Uzņēmējdarbības un 

vadībzinātnes institūta (5) un no Finanšu un grāmatvedības institūta (3), kā arī no Lauku 

inženieru fakultātes (1). Zinātnisko vadītāju sadalījuma procentuālā struktūra pēc to 

ieņemamā amata 2013./2014. studiju gadā parādīta 2.3. 1. attēlā. 

 
2.3. 1.att. Zinātnisko vadītāju sadalījuma struktūra pēc to ieņemamā amata 

2013./2014. studiju gadā (%) 

 

Doktorantu skaits sadalījumā pa zinātniskajiem vadītājiem 2013./2014. studiju gadā 

apkopots 2.3.2. attēlā. Sakarā ar fakultātes mācībspēku promocijas darbu aizstāvēšanu, ir 

izveidojusies zinātnisko vadītāju rezerve (11 jaunie doktori). 

 

profesori 
36% 

asociētie profesori 
36% 

docenti 
28% 
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2.3. 2. att. Doktorantu skaits promocijas darba vadītājiem 2013./2014. studiju gadā 

 

ERASMUS studenti (doktoranti)  

Pārskata periodā fakultātē profesores I.Pilveres vadībā mācību praksē atradās doktorante 

Vida Dabkiene no Aleksandra Stulginska universitātes (Kauņa, Lietuva). 

 

Apbalvojumi 

Doktoranti izstrādātos promocijas darbus virza dažādos valsts un LLU līmeņa 

konkursos. 

Profesora Kazimira Špoģa vārdā nosaukto stipendiju piešķīra: 

2014. gadā Sallijai Ceriņai par promocijas darbu „Inovatīvi risinājumi putnkopības 

produktu ražošanā Latvijā”, promocijas darba vadītāja profesore Dr.oec. Irina Pilvere 

un Līgai Proškinai par promocijas darbu „Briežkopības attīstības iespējas Latvijā”, 

promocijas darba vadītāja profesore Dr.oec. Irina Pilvere. 

 

LLMZA, LLU un Latvijas Hipotēku bankas jauno zinātnieku balvu saņēma: 

2013. gada rudenī Kaspars Naglis-Liepapar promocijas darbu „Alternatīvās enerģijas 

(biogāzes) ražošanas iespējas Latvijā”, promocijas darba vadītāja profesore, Dr.oec. Modrīte 

Pelše. 

2014.gada pavasarī Lāsma Dobele par promocijas darbu „Sociālās uzņēmējdarbības 

attīstības iespējas Latvijā”, promocijas darba vadītāja profesore Dr.oec.Aina Dobele. 

 

Profesora B. Treija balvu jaunajiem zinātniekiem sadarbībā ar profesora mazdēlu 

N. Treiju piešķīra: 

2014. gadā Ilzei Latvietei par promocijas darbu „Eiropas Sociālā fonda finansējums 

labklājības nozarē Latvijas reģionos”, promocijas darba vadītāja profesore Dr.oec. Irina 

Pilvereun Skaidrītei Dzenei par promocijas darbu „Ilgtspējīga pārtikas patēriņa perspektīvas 

Latvijā”, promocijas darba vadītāja asociētā profesore Aija Eglīte. 

 

2.3.8. Vērtēšanas sistēma 

Doktora studiju programmas iekšējā kvalitāte 

LLU doktora studiju programmas atbilst Starptautiskas izglītības programmu 

klasifikācijas standartam (ISCED) un Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijas 

augstākajam līmenim. Doktorantūras darba organizēšanas pārraudzību nodrošina LLU 

Zinātņu prorektors, programmas īstenošanu un kvalitātes pārraudzību veic Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultāte un Ekonomikas doktora studiju programmas direktore, bet 

studiju koordinēšanu, kontroli un lietvedību īsteno LLU doktorantūras daļa. Programmas 

zinātnes nozarēs un apakšnozarēs izstrādā un piesaka fakultātes vai katedras/institūti, 
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apstiprina LLU Senāts, pamatojoties uz LLU Zinātnes padomes priekšlikumiem. Fakultātes 

līmenī studiju procesa organizēšanu un pilnveidi veic metodiskā komisija. Būtiskos 

metodiskajā komisijā izskatītos dokumentus, it sevišķi attiecībā uz studiju kursu programmām 

un studiju organizāciju, apstiprina ESAF Dome. Ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumus izskata 

ESAF Dome, LLU Mācību padome un apstiprina LLU Senāts. 

 

Promocijas darbu kvalitātes nodrošināšana 

Promocijas darba kvalitāti nodrošina, veicot tā izvērtēšanu vairākos līmeņos. Pārskata 

periodā promocijas darba aprobāciju institūta līmenī uzsāka vai turpināja 4 doktoranti – 

Ž.Garanti,  A.Jaunmuktāne, V.Zaļūksne, A.Lazdiņš. 

1. Darbs ar zinātnisko vadītāju 

Pētnieciskā darba plānošana, programmas izstrādāšana un visu darbu un procesu 

organizēšana notiek doktoranta un zinātniskā vadītāja ciešā sadarbībā, kas nodrošina katram 

studējošam individuālu pieeju un reizē arī atgriezenisko saiti par studiju kvalitāti. Zinātniskais 

vadītājs doktorantam palīdz veidot un attīstīt zinātnisko domāšanu un radošās spējas. Palīdz 

veidot promocijas darba struktūru, veidot prasmi precizēt pētījuma rezultātus. Zinātniskais 

vadītājs ir līdzatbildīgs par katras publikācijas un visa promocijas darba kvalitāti. 

2. Promocijas eksāmeni  

Teorētiskās studijas ir paredzētas zinātniskās darbības īstenošanai nepieciešamo prasmju 

sistemātiskai pilnveidei. Individuālās un internās studijas tiek īstenotas ar mērķi paplašināt 

doktoranta redzesloku konkrētajā pētāmajā virzienā, tādējādi paaugstinot promocijas darba 

teorētisko un zinātnisko vērtību. Promocijas eksāmenos doktorants prezentē savas teorētiskās 

zināšanas un izpratni par pētniecisko procesu un atklāj savas spējas promocijas darba 

izstrādāšanai. 

3. Pētījumu rezultātu aprobēšana konferencēs un zinātniskajos rakstos 

Doktorants, piedaloties konferencēs, pakāpeniski prezentē savu pētījumu rezultātus un 

pakļauj tos zinātnieku un ražošanas speciālistu vērtējumam. Aprobācijas process konferencēs 

vai citās zinātnieku sanāksmēs (simpozijos, kongresos, forumos, semināros u.c.). 

Doktorantam pētījuma rezultāti ir jāpublicē vairākās zinātniskās publikācijās, kas ir paša 

doktoranta oriģināls, personīgs zinātniska pētījuma jaunu, oriģinālu, unikālu rezultātu izklāsts 

un to interpretācija.  

4. Informatīvais seminārs 

Kad plānoto un izpildīto pētījumu rezultātu aprobācija pabeigta un promocijas darbs 

uzrakstīts, notiek doktoranta informatīvs seminārs. Informatīvā semināra organizēšanas 

kārtība tika pieņemta 2012. gada 11. janvārī LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas 

un Reģionālās ekonomikas apakšnozares Promocijas padomē. Semināram ir vairāki kopīgi 

mērķi: 

 doktorants iegūst pieredzi sava darba rezultātus prezentēt publiski; 

 zinātniskajam vadītājam ir iespēja pirmo reizi noklausīties un noskatīties vairākkārt 

lasītā darba saturu un kompozīciju; 

 doktorantam ir iespēja parādīt savas zināšanas un spējas; 

 doktorantam un klātesošajiem ir iespēja piedalīties zinātniskajā diskusijā par pētāmo 

tēmu; 

 doktorantam ir iespēja saņemt ieteikumus, priekšlaikus un aizrādījumus darba 

pilnveidošanai; 

 augstākā kvalitātē un gatavībā iesniegt darbu institūtā/katedrā. 

 2013./2014. st.g. informatīvo semināru rīkoja 1 doktorants.  

5. Promocijas darba izskatīšana institūtā/katedrā 

Gatavā darba pirmais lasījums tiek iesniegts vadošajā institūtā, t.i., institūtā/katedrā, 

kurā darbojas doktoranta zinātniskais vadītājs. 
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Pēc darba iesniegšanas tas tiek nodots detalizētai izvērtēšanai diviem kompetentiem 

zinātniekiem (mācībspēkiem), kuri savus vērtējumus, ieteikumus un priekšlikumus sniedz 

rakstiskā veidā un ziņo institūta/katedras akadēmiskā personāla sēdē. 

Institūta sēdē piedalās institūta akadēmiskais personāls. 

Pēc ziņojuma klātesošajiem ir tiesības uzdot jautājumus, uz kuriem doktorants sniedz 

atbildes. Pēc tam vērtējumus, ieteikumus un priekšlikumus sniedz recenzenti, pēc kuru 

noklausīšanās doktorantam ir jāsniedz komentāri un skaidrojumi, ja tādi ir nepieciešami. 

Diskusijā piedalās zinātniskais vadītājs un institūta vadītājs. Parasti pēc darba izskatīšanas 

institūtā/katedrā, darbs tiek pilnveidots un uzlabots. Ja ir nepieciešams, darbu var atkārtoti 

izskatīt institūtā/katedrā. Metodiskās komisijas sēdē un Promocijas padomē 2012. gada 11. 

janvārī tika precizēta promocijas darba izskatīšanas kārtība institūta/katedras līmenī, kas 

nosaka, ka, ja promocijas darba saturs, noformējums, metodoloģija un citi aspekti vai 

elementi atbilst visām prasībām, institūts/katedra pieņem lēmumu par tā virzīšanu 

starpinstitūtu sēdei, nosaka starpinstitūtu sēdes datumu (ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc 

institūta/katedras sēdes), recenzentu no vadošā institūta/katedras, kā arī recenzentus no 

pārējiem institūtiem/katedrām un Promocijas padomes ekspertu, bet, ja promocijas darba 

saturs, noformējums, metodoloģija un citi aspekti vai elementi neatbilst visām prasībām, tiek 

noteikta promocijas darba atkārtota izskatīšana vadošajā institūtā/katedrā ne ātrāk kā 

3 mēnešus pēc šī lēmuma pieņemšanas. 

Pārskata periodā promocijas darbi institūta/katedras līmenī tika izskatīti: 

 UZVA – 2 doktorantiem; 

 EKRA – 2 doktorantiem. 

6. Promocijas darba izskatīšana starpinstitūtu sēdē 

Gatavā darba otrais lasījums tiek iesniegts recenzentam no Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultātes Finanšu un grāmatvedības, Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes un 

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta, kā arī Informāciju tehnoloģijas fakultātes 

Vadības sistēmu vai Datoru sistēmu katedras, kā arī darbu iesniedz Promocijas padomes 

ekspertam. 

Starpinstitūtu sēdē piedalās visi recenzenti un Promocijas padomes eksperts, kā arī visi 

interesenti. 

Pēc ziņojuma klātesošajiem ir tiesības uzdot jautājumus doktorantam. 

Kad doktorants ir atbildējis uz jautājumiem, vārdu dod oficiālajiem recenzentiem, kuri 

sniedz vērtējumu par izstrādāto promocijas darbu, kā arī ieteikumus un priekšlikumus, un 

formulē neskaidros jautājumus, ja tādi radušies. 

Arī pēc starpinstitūtu sēdes promocijas darbs tiek vēlreiz pilnveidots un uzlabots un 

nepieciešamības gadījumā izskatīts atkārtoti. 

Metodiskās komisijas un Promocijas padomē sēdē 2012. gada 11. janvārī tika precizēta 

promocijas darba izskatīšanas kārtība starpinstitūtu līmenī, kas nosaka, ka, ja promocijas 

darba saturs, noformējums, metodoloģija un citi aspekti vai elementi atbilst visām prasībām, 

recenzenti un Promocijas padomes eksperts pieņem lēmumu par tā iesniegšanu Promocijas 

padomē (ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc starpinstitūtu sēdes), bet, ja promocijas darba saturs, 

noformējums, metodoloģija un citi aspekti vai elementi neatbilst visām prasībām, tiek 

noteikta promocijas darba atkārtota izskatīšana starpinstitūtu sēdē ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc 

šī lēmuma pieņemšanas. 

Pārskata periodā promocijas darbi starpinstitūtu līmenī tika izskatīti 9 doktorantiem 

(L.Dobele, B.Pūle, R.Lukjanska, S.Zēverte-Rivža, Z.Bulderberga, K.Āboltiņš, A.Sideļska, 

D.Platonova, V.Zaļūksne), no kuriem visi tika virzīti pieņemšanai promocijas padomē. 

7. Promocijas darba pieņemšana Promocijas padomē (turpmāk – Padome) 

Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru LLU 

promocijas padome apstiprināta 2013. gada 12. decembrī šādā sastāvā. 

Padomes sastāvā ir 8 eksperti:  

 LLU prof. Dr.habil.oec. Baiba Rivža (priekšsēdētāja),  
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 LLU prof. Dr.oec. Irina Pilvere,  

 LLU prof. Dr.oec. Andra Zvirbule-Bērziņa, 

 LLU prof. Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka,  

 LVAEI nodaļas vadītāja Dr.oec. Ligita Melece,  

 DU asoc.prof. Dr.oec. Elita Jermolajeva,  

 LU profesore Dr.oec. Biruta Sloka, 

 RTU profesore Dr.oec. Nataļja Lāce. 

Padomes eksperti vērtē promocijas darba atbilstību MK 2005. gada 27. decembra 

noteikumiem Nr. 1001 un LLU Senāta 2006. gada 12. aprīļa lēmumam Nr. 5–181 „LLU 

Promocijas padomes nolikums”. Šī Nolikuma 16. punktā ir noteikti konkrēti vērtēšanas 

kritēriji: 

 promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un 

uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes, 

izklāstījis, kā arī apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot tos 

secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs; 

 promocijas darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme 

attiecīgajā zinātnes apakšnozarē; 

 zinātniskā darba apjoms ir pietiekams un atbilst šī nolikuma noteiktajām prasībām; 

 darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes; 

 darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā vai ar to saistītais 

intelektuālais īpašums ir patentēts; 

 darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros; 

 darbs nav viltojums vai plaģiāts, kā arī nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums. 

Savu vērtējumu sniedz arī Promocijas padomes eksperts, kas ir iepazinies ar darbu jau 

no starpinstitūtu līmeņa.  

Pārskata periodā Promocijas padomē tika pieņemti 9 promocijas darbi. 

8. Promocijas darba vērtēšana Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijā 

Komisijas sastāvā ir 19 komisijas locekļi, kuri ir noteikti ar MK 2010. gada 

15. septembra rīkojumu Nr. 548 „Par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju”. Komisija 

izskata un izvērtē saņemtos zinātniskās kvalifikācijas darbus un citus iesniegtos dokumentus 

un sagatavo atzinumu. Ja vērtējums ir pozitīvs, komisija nosaka neatkarīgu starptautisku 

ekspertu zinātniskās kvalifikācijas darba starptautiskajai ekspertīzei. 

Vērtējot zinātniskās kvalifikācijas darbu, komisija ņem vērā šādus kritērijus: 

 vai zinātniskais darbs ir pabeigts pētījums; 

 vai pētnieciskā darba apjoms ir pietiekams; 

 vai ir lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes; 

 vai autoram ir publikācijas recenzētos zinātniskos izdevumos un patenti (pārdotas 

licences); 

 kāda ir zinātnisko pētījumu rezultātu publicitāte (referāti starptautiskās zinātniskās 

konferencēs, semināros un simpozijos); 

 vai zinātniskais darbs nav viltojums vai plaģiāts un vai nav izdarīts cits pārkāpums. 

9. Ekspertu vērtējums promocijas darbam 

Darba aprobācijas procesā tiek iesaistīti trīs recenzenti, kurus nosaka Promocijas 

padome. Viens no recenzentiem ir šīs padomes eksperts attiecīgajā zinātnes apakšnozarē, bet 

divi – apakšnozares eksperti no citām zinātniskajām institūcijām un organizācijām, no kuriem 

viens parasti ir no citas valsts. Pārskata periodā promocijas darbus recenzējuši 6 neatkarīgie 

recenzenti no Latvijas un 7 neatkarīgie ārvalstu recenzenti (skat. 12. pielikumu) 

10. Atsauksmes 

Promocijas darba satura plašākai publiskošanai doktorants – zinātniskā grāda 

pretendents – kopsavilkumu nosūta vairākām bibliotēkām, augstskolām, zinātniskiem 
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institūtiem un citām kompetentām organizācijām, kā arī personām, no kurām vēlas saņemt 

atsauksmi. Pārskata periodā kopumā saņemtas 112 atsauksmes. 

11. Promocijas darba aizstāvēšana 

Promocijas darba aizstāvēšanas gaitu un procesu reglamentē LLU Senātā apstiprinātā 

Promocijas padomes nolikuma (2006) 7. nodaļas 30.–35. punkts, kas izstrādāti saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 1001. Tiesības piedalīties sēdē ir jebkurai ieinteresētai personai, un katram 

dalībniekam ir atļauts arī uzdot jautājumus pretendentam, padomei vai recenzentiem, kā arī 

izteikt savu viedokli par aizstāvamo darbu. 

Pēc ziņojuma pretendents atbild uz jautājumiem, kurus uzdod padomes locekļi un citi 

klātesošie. 

Lēmums par grāda piešķiršanu aizklātā balsošanā tiek pieņemts ar balsu vairākumu. 

Pārskata periodā ir aizstāvēti 9 promocijas darbi, no kuriem 3 ir agrārajā ekonomikā, bet 6 – 

reģionālajā ekonomikā. 

 

Zināšanu novērtēšanas sistēma 

Doktorantu zināšanas tiek vērtētas atbilstoši LLU Senāta apstiprinātam Studiju 

nolikumam pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā. Kvalitatīvajam vērtējumam 

izmanto 10 ballu skalas kritēriju. Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms 

kredītpunktos. 2013./2014. st.g. doktorantu kārtotie studiju kursi un to vērtējums atspoguļoti 

2.3.7. nodaļā. 

 

Teorētiskās studijas 30 KP apjomā veido šādi studiju kursi: 

 Zinātnes nozares vai apakšnozares virziena speckurss – Agrārā un reģionālā 

ekonomika 8 KP; 

 Pētījuma virziena speckurss – 10 KP; 

 Profesionālās svešvalodas speckurss (angļu vai vācu valoda) – 4 KP; 

 Pētījumu metodoloģija ekonomikā – 8 KP. 

Zinātniskais darbs 90 KP apjomā veidojas no šādām aktivitātēm: 

 Promocijas darba izstrādāšana un noformēšana – kopā 60 KP, t.sk. 

– izvēles kursu apmeklēšana 3...7 KP: 

 Zinātnisko rakstu sagatavošana – 3 KP; 

 Lietišķās daudzvariāciju metodes – 2...4 KP vai 

 Ekonomisko pētījumu kvantitatīvās metodes – 4 KP; 

– promocijas darba izstrāde – maksimums 40 KP (1 nodaļa – 6...10 KP); 

– izmantoto literatūras avotu apzināšana – maksimums 8 KP (25 avoti – 1 KP); 

– darba aprobācija un noformēšana atbilstoši metodiskajiem noteikumiem 9...12 

KP. 

 Pētījumu rezultātu publicēšana (minimums 6 publikācijas starptautiski citējamos 

zinātniskos izdevumos, bet ne vairāk kā 21 KP): 

– starptautiski citējamos zinātniskajos rakstos ārzemēs – 4 KP; 

– LLU Rakstos – 4 KP; 

– starptautiski citējamos zinātniskajos rakstos Latvijā – 3 KP. 

 Pētījumu rezultātu prezentēšana (minimums 4 starptautiskas zinātniskās konferencēs, 

bet ne vairāk kā 9 KP): 

– starptautiskās zinātniskās konferencēs ārzemēs – 3 KP; 

– starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā – 2 KP. 
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2.3.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas realizācijas resursi 

Doktoranti izmanto visus LLU un attiecīgajās fakultātēs pieejamos resursus – ir 

pietiekošs telpu nodrošinājums un kvalitatīvs un moderns to aprīkojums:multimediju 

projektori (pārnēsājamie un stacionārie), doktorantu rīcībā ir vairāki portatīvie datori, 

kopējamais aparāts, kas nodrošina studiju materiālu drukāšanu un kopēšanu. Bez tam: 

 papildinājušies doktorantiem pieejamās informācijas resursi; 

 papildinājušās iespējas interneta resursu izmantošanā; 

 papildinājies zinātnisko vadītāju sastāvs. 

Doktorastudiju programmas sekmīgākai realizācijai Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultātē ir izveidota atsevišķa struktūrvienība, kuras mērķis ir vadīt doktora studiju 

programmu Agrārā un reģionālā ekonomika, kontrolēt doktorantu atskaišu iesniegšanu, 

konsultēt doktorantus par studiju procesu un organizēt administratīvo darbu tiešā pārraudzībā 

un sadarbībā ar LLU Doktorantūras daļu.  

Doktorantiem ir pieejama arī LLU Fundamentālā bibliotēkā esošā datu bāze, Jelgavas 

Zinātņu bibliotēka, kā arī citas valsts un universitāšu bibliotēkas. Fundamentālā bibliotēka 

regulāri piedāvā arī pieeju starptautiskām datu bāzēm (šajā pārskata periodā tās bija SAGE 

ImechE; ProQuest (ABI/INFORM Complete; COS Conference Papers Index; ProQuest 

Dissertations & Theses A&I; ProQuest Education Journals; ProQuest Psychology Journals 

(Shell); eLibrary); ICE Virtual Library; piedāvā EBSCOhost (Applied Science & Technology 

Abstracts, Art &Architecture Complete, Central & EasternEuropean Academic Source, eBook 

Collection, EconLit with Full Text, Energy & Power Source, Hospitality & Tourism 

Complete, Inspec); Scopus; SAGE Premier; ProQuest Dissertations & Theses; Ebrary; 

EBSCOhoste BookCollection datubāzes). 

2013./2014.studiju gadam Doktora studiju programmai Agrārā un reģionālā ekonomika 

tika paredzētas 35 valsts finansētās studiju vietas.  

Valsts finansējums attiecīgi piešķirtajām vietām 2013./2014.gadā veidojās sekojoši: 

2.3.4. tabula 

LLU doktora studiju programmas „Agrārā un reģionālā ekonomika” valsts 

finansētas vienas studiju vietas izmaksas 2013./2014. studiju gadā (EUR) 

Rādītāji 2013./2014. st.g. 

Jomas koeficients 1,0 

Pamata finansējums, EUR 1333,11 

Sociālais nodrošinājums, EUR 2034,00 

Studiju līmeņa koeficients 3,0 

Nodrošinājuma koeficients 83,7 

Faktiski 1 studentam, EUR 5382,63 

 

Savukārt no valsts budžeta nefinansētiem pilna un nepilna laika studējošajiem LLU tika 

noteiktas šāda studiju maksa: pilna laika studijas -1700 EUR, ārvalstniekiem - 3550 EUR. 

Nepilna laika doktora studiju maksa ir 1000 EUR gadā. No studiju maksas var atbrīvot LLU 

pamatdarbā strādājošos pilna un nepilna laika doktorantus. 

 

2.3.10. Studiju programmas atbilstība izglītības standartam un citiem normatīvajiem 

aktiem augstākajā izglītībā 

Doktora studiju programma ir izstrādāta saskaņā ar LR Augstskolu likumu (1995), 

Zinātniskās darbības likumu (2005), atbilstošiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem, kā arī LLU doktora studiju nolikumu (2010) un LLU doktora studiju standartu 
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(2006) un atbilst augstskolas mērķiem un uzdevumiem LLU Satversmē un Darbības 

stratēģijā. 

Programmas mērķis un uzdevumi atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 

8. līmenim atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences, kas ietvertas LR MK noteikumos 

Nr. 990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” un atbilst Boloņas procesam. 

Studiju programmā sasniedzamie rezultāti atbilst LR MK noteikumiem Nr. 1001 

“Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”. 

 

2.3.11. Salīdzinājums ar citām studiju programmām 

LLU doktora studiju programma „Agrārā un reģionālā ekonomika” ieņem vadošo lomu 

jauno zinātnieku, kas specializējas agrārajā un reģionālajā ekonomikā, sagatavošanā Latvijā. 

Doktora studiju programma „Agrārā un reģionālā ekonomika” ir unikāla ar to, ka tā ir vienīgā 

Latvijā, jo apakšnozarē Agrārā ekonomika ir apgūstama tikai LLU. Apakšnozari Reģionālā 

ekonomika savā studiju   programmā izdala Baltijas Starptautiskā  Akadēmija (BSA) no 

2009.gada  (Rīgas reģions). Šīs studiju programmas apraksts norāda, ka LLU  piedāvātā 

doktora studiju programma ir atšķirīga pēc ekonomikas  zinātnes apakšnozarēm, tā ir 

mērķtiecīgāk virzīta reģionālās  ekonomikas apakšnozarē, vienīgā programma Zemgales 

reģionā un tās  realizācijā ir iegūta lielāka vēsturiskā pieredze. 

Lai izvērtētu LLU doktora studiju programmas „Agrārā un reģionālā ekonomika” saturu 

un tās konkurētspēju, tika veikts programmas salīdzinājums ar citu augstskolu līdzvērtīgām 

doktora studiju programmām (2.3.5. tabula). Kopumā LLU doktora studiju programma tika 

salīdzināta ar Daugavpils Universitātes (DU), Tartu Universitātes (TU) un Aleksandra 

Stulginska Universitātes (ASU) doktora studiju programmām, kurās tiek piešķirts doktora 

grāds ekonomikā (Dr.oec.). Lielākās atšķirības novērojamas sekojošos rādītājos: 

 LLU kopējais studiju programmas apjoms ir līdzvērtīgs DU studiju programmas 

apjomam, t.i. 120 KP, tomēr vērojamas zināmas atšķirības programmas ietvaros 

apgūstamo obligāto daļu, brīvās izvēles, kā arī promocijas darba KP apjomā. Par 40 

KP lielāks studiju programmas apjoms, ir TU, kur lielāks KP apjoms ir fokusēts uz 

promocijas darba izstrādi. 

 Lielākās atšķirības starp LLU un ES dalībvalstu universitātēm pastāv pieejā, kā tiek 

novērtēta doktoranta pētnieciskā darbība - promocijas darba izstrādāšana, pētījumu 

rezultātu publicēšana un prezentēšana – LLU ļoti detalizēti izdala KP, ar kuru 

palīdzību tiek vērtēta doktoranta pētnieciskā darbība; TU – ir par 40 KP 

lielākskopējais studiju programmas apjoms, t.i. 120 KP, kur lielāks KP apjoms ir 

fokusēts uz promocijas darba izstrādi, bet sīkāks šo KP sadalījums nav norādīts; ASU 

– nav definēts konkrēts KP apjoms doktoranta pētnieciskajām darbam un promocijas 

darba izstrādei. 

 Studiju ilgums pilna laika studijās LLU un DU sakrīt – tie ir 3 gadi, bet TU un ASU 

tie ir 4 gadi. 
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2.3.5. tabula 

LLU doktora studiju programmas „Agrārā un reģionālā ekonomika” 

salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām studiju programmām  

(pilna laika studijās) 

Rādītājs LLU DU TU ASU 

KP skaits 120 120 160 30 

Studiju ilgums 3 studiju gadi 

(6 semestri) 

3 studiju gadi 

(6 semestri) 

4 studiju gadi 

(8 semestri) 

4 studiju gadi 

(8 semestri) 

Iegūstamais 

grāds 

Doktora grāds 

ekonomikā 

Doktora grāds 

ekonomikā 

Doktora grāds 

ekonomikā 

Doktora grāds 

ekonomikā 

Citi rādītāji Obligātā (A) daļa 

30 KP 

Obligātā (A) daļa 

22 KP 

Obligātā (A) daļa 

 
24 KP 

Obligātā(A) daļa 

 
18 KP 

 Izvēles daļa (B) 

4 KP 

Izvēles daļa (B) 

8 KP 
Prakse – 4 KP 

Izvēles daļa (B) 

6 KP 

Brīvās izvēles 

daļa (C) 

3...7 KP 

Brīvās izvēles daļa 

(C) 

8 KP 

Brīvās izvēles daļa 

(C) 

4 KP 

Brīvās izvēles 

daļa (C) 

6 KP 

Promocijas darbs 

60 KP 

Pētījumu 

rezultātu 
publicēšana 

21 KP 

Pētījuma 
rezultātu 

prezentēšana 

9 KP 

Promocijas darbs 

86 KP 

Promocijas darbs 

120 KP 

Promocijas darbs 

Nav definēts 

konkrēts KP 

apjoms 

DU – Daugavpils universitāte 

TU – Tartu universitāte (Igaunija) 

ASU – Aleksandra Stulginska Universitāte (Lietuva) 

 

2.3.12. Informācija par studējošajiem 

Doktora studiju programmā „Agrārā un reģionālā ekonomika” 2013. gadā 

studēja38 doktoranti, kas ir 20 % no visiem LLU doktorantiem (Doktorantūra 2013, 

Markevica). 

Uz 2014. gada 1. septembri pilna laika studijās uz valsts finansētām studiju vietām 

uzņemti 7 doktoranti. 

Pārskata periodā promocijas darbus aizstāvēja un doktora grādu ieguva 9 jaunie doktori 

(2.3.6. tabula). 

 

2.3.6. tabula 

LLU doktora studiju programmā „Agrārā un reģionālā ekonomika” aizstāvētie 

promocijas darbi 2013./2014. studiju gadā 



92 

 

Doktorants 
Aizstāvēšanās 

datums 

Zinātniskais 

vadītājs 
Promocijas darba nosaukums 

Lāsma  

Dobele 
17.01.2014. Aina Dobele 

Sociālās uzņēmējdarbības attīstības 

iespējas Latvijā 

SkaidrīteDzene 14.03.2014. Aija Eglīte 
Ilgtspējīga pārtikas patēriņa 

perspektīvas Latvijā 

SandijaZēverte-

Rivža 
10.05.2014. Irina Pilvere 

Risku izvērtējums atjaunojamās 

enerģijas ražošanā lauku 
saimniecībās Latvijā 

KrišjānisĀboltiņš 10.05.2014. Baiba Rivža 

Automobiļu pēcpārdošanas 

pakalpojumu tirgus attīstības iespējas 
Latvijas reģionos 

Zane 

Bulderberga 
23.05.2014. Irina Pilvere 

Pilsētu - lauku mijiedarbības 

izvērtējums Latvijas reģionos 

Biruta Pūle 23.05.2014. Inguna Leibus 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis kā 

instruments Latvijas reģionu 

attīstības veicināšanai 

RenāteLukjanska 20.06.2014. Aina Muška 

Inovācijas kapacitātes analīze 

LatvijāEiropas reģiona valstu 
kontekstā 

Anita  

Sideļska 
29.08.2014. Velta Paršova 

Dzīvojamais fonds kāreģionu sociāli 

ekonomiskās attīstības elements 

Dace Platonova 29.08.2014. Anda Jankava Zemes konsolidācija Latvijā 

 

2.3.7. tabula 

LLU doktora studiju programmā „Agrārā un reģionālā ekonomika” doktorantu 

un absolventu skaita dinamika 2012./2013. un 2013./2014. st.g. 

Rādītājs 
2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

Studējošo skaits 49 29     

Pirmajā studiju gadā 

imatrikulēto studējošo 
skaits 

11 5 7    

Absolventu skaits 10 9     

 

2.3.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Lai varētu sekmīgi organizēt teorētisko studiju kursus un veikt to uzlabojumus, 

doktorantiem ir uzticēta šo kursu un docētāju izvērtēšana. Savu viedokli izteica 3 no 5 I kursa 

un 6 no 10 II kursa doktorantiem. 

Kopumā, izvērtējot doktorantu aptaujas rezultātus, secināms, ka doktoranti atzinīgi vērtē 

teorētisko studiju kursu saturu un kvalitāti, kā arī to, ka lekcijas tiek papildinātas ar 

praktiskiem piemēriem, kas ļauj iegūt pēc iespējas plašāku redzējumu par apgūstamo vielu. 

Tāpat aptaujātie doktoranti norāda, ka studiju kursu docētāji ir zinoši savā jomā un labprāt 

dalās savās zināšanās un pieredzē ar studentiem.  
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2.3.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Lai novērtētu LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktora studiju 

programmas "Agrārā un reģionālā ekonomika" īstenošanu un izstrādātu pasākumus studiju 

kvalitātes uzlabošanai, tika veikta 2014. un 2013. gada absolventu aptauja. Aptaujas anketa 

13. pielikumā. 

Aptauja tika izsūtīta elektroniski 15 absolventiem, bet atbildes tika saņemtas no 9 

absolventiem (no kuriem 4 ir 2013. gada absolventi, 5 – 2014. gada absolventi).  

Aptaujā absolventi sniedza savu vērtējumu par studiju programmu un studiju procesu, 

par studiju programmas apguves grūtības pakāpi, kā arī deva ierosinājumus studiju procesa 

optimizēšanai vai uzlabošanai. 

Apkopojot absolventu vērtējumus par studiju programmu un studiju procesu, secināms, 

ka 89% no aptaujātajiem absolventiem ir apmierināti ar to, ka izvēlējās studēt šajā doktora 

studiju programmā. Novērtējot savas doktorantūras laikā iegūtās un pilnveidotās prasmes, tika 

iegūts sekojošs vērtējums: 

 89% no aptaujātajiem absolventiem norāda, ka, studijas doktorantūrā ir 

pilnveidojušas viņu spējas interpretēt un prezentēt savu pētījumu rezultātus; 

 absolventu vērtējums par iegūtajām organizatoriskajām prasmēs atšķiras - 78% no 

aptaujātajiem absolventiem norāda, ka studijas doktorantūrā ir pilnveidojušas viņu 

organizatoriskās prasmes, bet 22% norāda, ka doktorantūras studijas nav veicinājušas 

šādu prasmju attīstību;  

 89% no aptaujātajiem absolventiem norāda, ka doktorantūras studijas ir 

pilnveidojušas prasmes diskutēt un pamatot viedokli, savukārt 11% no aptaujātajiem 

absolventiem šādas prasmes studiju procesā nav pilnveidojuši. 

Vērtējot docētāju darbu, 89% no aptaujātajiem absolventiem norāda, ka tas ir bijis 

kvalitatīvs un studiju programmai atbilstošs. Savukārt paužot viedokli par informācijas 

pieejamību saistībā ar studiju procesu, 89% no aptaujātajiem absolventiem norāda, ka šī 

informācija bija viegli pieejama. Attiecībā uz nodarbību plānojumu, visi aptaujātie absolventi 

norāda, ka tas ir optimāls.  

Analizējot absolventu vērtējumu par studiju procesam nepieciešamās literatūras 

pieejamību, secināms, ka pieeja nepieciešamajai literatūrai ir bijis nopietns apgrūtinājums 

studiju procesā, jo 78% no aptaujātajiem absolventiem norādīja, ka studijām nepieciešamā 

literatūra nebija pieejama nedz ESAF Informācijas kabinetā, nedz LLU fundamentālajā 

bibliotēkā. Otra joma, uz kuru būtu jāvērš uzmanība, ir LLU informatīvā sistēma, jo tikai 44% 

no aptaujātajiem absolventiem norādīja, ka šo sistēmu saprot (2.3.3. attēls). 
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Avots:13. pielikums 

2.3.3. attēls. LLU ESAF doktora studiju programmas "Agrārā un reģionālā 

ekonomika" 2013. un 2014. gada absolventu aptaujas rezultāti 

 

Novērtējot studiju programmas apguves grūtības pakāpi, absolventi sniedz dažādu 

vērtējumu – 11% no aptaujātajiem absolventiem norada, ka šī studiju programma bija grūta; 

56% norāda, ka studiju programma bija piemērota absolventu spējām; 22% norāda, ka studiju 

programma bija viegla, savukārt 11% no aptaujātajiem absolventiem nevarēja novērtēt 

programmas grūtības pakāpi. 

Kopumā, izvērtējot absolventu aptaujas rezultātus, secināms, ka absolventi pozitīvi un 

atzinīgi vērtē studiju programmas kvalitāti un tās laikā iegūtas zināšanas un prasmes. Tomēr 

aptaujas rezultāti, kā arī aptaujas nobeigumā absolventu sniegtie ierosinājumi par studiju 

procesa optimizēšanu vai uzlabošanu norāda uz atsevišķām jomām, kuras būtu 

pilnveidojamas. Tā, piemēram: 

 lai labāk pilnveidotu doktorantu prasmes diskutēt un pamatot savu viedokli, studiju 

programmas ietvaros doktorantiem būtu jāorganizē regulāras zinātniskas diskusijas 

par savu un kolēģu tematiem, kā arī ārzemju vieslektoru lekcijas par aktuāliem 

procesiem reģionālajā un agrārajā ekonomikā; 

 lai veicinātu doktorantu iesaistīšanos zinātnē, būtu ļoti vēlama katra doktoranta 

piesaistīšana zinātniskiem projektiem;  

 pēc absolventu vērtējuma, pētniecības metodoloģija tiek pasniegta nepietiekami 

padziļināti, tādēļ turpmāk daudz lielāks uzsvars būtu jāliek uz dažāda veida 

matemātisko metožu un modeļu pielietošanu, doktorantiem būtu jāsniedz kopējs 

ieskats par to, kādas ir plašāk pielietotās metodes ekonomiskos pētījumos, kā arī 

jānodrošina padziļinātākas studijas SPSS, kā arī vismaz minimāls ieskats alternatīvos 

rīkos.  

 

2.3.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Doktora studiju programmas 1. kursa doktorants I.Ozoliņš pārskata periodā aktīvi 

darbojās LLU Konventā. 

Doktora studiju metodiskajā komisijā darbojās zinātniskā grāda pretendente 

Z.Bulderberga. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Esmu apmierināts (-a), ka izvēlējos studēt šajā studiju 

programmā

Studējot doktorantūrā, iemācījos iegūt, interpretēt un 

prezentēt savus pētījumu rezultātus

Studējot doktorantūrā, pilnveidoju savas organizatoriskās 

prasmes (plānot, vadīt un organizēt savu darbu)

Studējot doktorantūrā, pilnveidoju prasmes diskutēt un 

pamatot viedokli

Kopumā docētāji ir augsti kvalificēti, erudīti un savā 

jomā zinoši

Nodarbību plānojums bija optimāls

Informācija par studiju procesu bija viegli pieejama

Studijām nepieciešamā literatūra bija pieejama ESAF 

Ekonomiskās Informācijas kabinetā un LLU bibliotēkā

LLU Informatīvās sistēmas (LLU IS) darbība man bija  

saprotama

Pilnībā piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu Nevaru pateikt
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3. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

3.1. Studiju virziena atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības 

telpas veidošanas rekomendācijām 

Studiju virziens Ekonomika un visas tajā ietilpstošās studiju programmas atbilst 

nacionālā līmeņa normatīvo aktu prasībām un atbilst Latvijas stratēģiskajiem uzdevumiem:  

 Augstskolu likums; 

 Izglītības likuma; 

 Zinātniskās darbības likums; 

 2004.gada 16.novembra MK noteikumi Nr. 932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos 

studiju posmos”; 

 2005. gada 27. decembra MK noteikumi Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”; 

 2006.gada 10.oktobra MK noteikumi Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem 

un kārtību uzņemšanai studiju programmās”; 

 2013.gada 19.aprīļa MK noteikumi Nr. 202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus 

augstāko izglītību apliecinošus dokumentus”; 

 2008.gada 2.decembra MK noteikumi Nr. 990 „Noteikumiem par Latvijas izglītības 

klasifikāciju”; 

 2010.gada 18.maija MK noteikumi Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesiju atbilstošiem pamatuzdevumiem un klasifikācijas pamatprasībām un 

Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”; 

 2010. gada 15. septembra MK rīkojums Nr. 548 „Par Valsts zinātniskās 

kvalifikācijas komisiju”; 

 2012.gada 28.februāra MK noteikumi Nr. 142 „Grādu un profesionālo kvalifikāciju 

pielīdzināšanas kārtība”; 

 2012.gada 10.janvāra MK noteikumi Nr. 36 „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”; 

 2014.gada 13.maija MK noteikumi Nr. 240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās 

izglītības standartu”. 

Tāpat studiju virziena Ekonomika attīstības plāns ir veidots saskaņā ar Eiropas 

augstākās izglītības telpas stratēģiskajiem mērķiem: 

 Boloņas procesa ietvaros par tādas akadēmisko grādu sistēmas veidošanu, kas ir 

viegli izprotama un salīdzināma starptautiskā līmenī, kas paaugstinātu studentu, 

pasniedzēju un pētnieku mobilitāti un vienkāršotu diplomu atzīšanu Eiropā; 

 Lisabonas stratēģijas ietvaros par mūžizglītības īstenošanu, kurā papildus citām 

prasmēm uzsvērtas tādas prasmes kā kritiskā domāšana, problēmu risināšana, 

jaunrade, iniciatīvas uzņemšanās, lēmumu pieņemšana, kuras visas ir svarīgas, lai 

sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Tāpat studiju virziena Ekonomika attīstība ir cieši saistīta ar Eiropas augstākajā izglītībā 

plānotajām reformām studiju kvalitātes jomā, kas izriet no jaunās ekonomikas stratēģijas 

„Eiropa 2020” izvirzītajām prioritātēm: 

• Gudra izaugsme – uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas attīstība. 

• Ilgtspējīga izaugsme – resursu ziņā efektīvākas, videi nekaitīgas un 

konkurētspējīgākas ekonomikas veicināšana. 

• Integrējoša izaugsme – tādas ekonomikas veicināšana, kurā ir augsts nodarbinātības 

līmenis un kas nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju. 

Kopumā, ievērojot Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijas, 

studiju virziena Ekonomika stratēģiskais mērķis ir, aktualizējoties atjaunojamo bioresursu 



96 

 

ekonomiski pamatotai izmantošanai nacionālā un globālā līmenī, nodrošināt konkurētspējīgu 

speciālistu sagatavošanu un attīstīt zinātniskos pētījumus bioekonomikas jomā. 

3.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 

nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

LLU ESAF ir izveidojusies cieša un ilgstoša sadarbība ar darba devējiem un 

profesionālajām organizācijām, kas tiek organizēta un attīstīta vairākos līmeņos, t.i. 

vieslekcijas, mācību ekskursijas, dalība studiju procesa galvenā rezultāta izvērtēšanā, biedrība 

„LLU EKONOMISTU KLUBS”. Līdz ar to, lai nodrošinātu studiju virziena Ekonomika 

atbilstību darba tirgus prasībām, regulāri tiek saņemta informācija no darba devējiem par 

nozares aktualitātēm un absolventu nodarbinātības iespējām.  

Atsevišķu studiju programmu ietvaros tiek veiktas regulāras darba devēju, t.i. dažādu 

tautsaimniecības nozaru uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāju, aptaujas par potenciālo 

speciālistu nepieciešamību. Aptaujas par bakalaura studiju programmas Ekonomika 

absolventu sagatavotību profesionālam darbam specialitātē rezultāti liecina, ka aptuveni 60% 

no visiem respondentiem ir pilnībā apmierināti ar absolventu zināšanām un profesionālajām 

prasmēm. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, regulāri tiek pilnveidota studiju programma, 

piemēram, palielinot praktisko nodarbību skaitu vadīšanas prasmju gūšanā un studiju procesā 

vairāk iesaistot absolventus - profesionāļus. 

Maģistra studiju programmas Ekonomika absolventu darba devēju viedokļi par 

nepieciešamību turpināt augstākā līmeņa speciālistu sagatavošanu ir viennozīmīgi. Darba 

devēju, kas pārstāv Finanšu, Iekšlietu ministriju, VSA aģentūru, SIA „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs”, vairākas biedrības, iestādes un uzņēmumus un kuru 

darbības pamatveids ir sociālā aprūpe un rehabilitācija, valsts pārvalde un sociālā 

apdrošināšana, izglītība, budžeta izdevumu plānošana, aptauju rezultāti liecina, ka augsti un 

prestiži ir fakultātes absolventu – maģistru ieņemamie amati konkrētā uzņēmumā, iestādē vai 

organizācijā – tie ir projektu vadītāji, nodaļas vadītāji, galvenie speciālisti, speciālisti. 

LLU ir vienīgā universitāte Zemgales reģionā. Augsti kvalificēti speciālisti ar doktora 

grādu vispirms ir nepieciešami LLU personāla sastāva atjaunošanai, kā arī citām izglītības 

iestādēm, kompetenču centriem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram Ozolniekos 

u.c. LLU ir vienīgā augstskola Latvijā, kur studē topošie lauksaimniecības un citi lauku 

reģioniem nepieciešamie speciālisti. Zemgales plānošanas reģionam ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti centrā, ir nepieciešama apsteidzoša izglītības darbība visās 

tautsaimniecības nozarēs, kas sekmētu cilvēka kā indivīda izaugsmi, attīstību, bet reizē arī 

radītu interesi par darbu zinātnes laukā. Arī pieprasījums pēc kvalificētiem mācībspēkiem 

Latvijas augstskolās nākotnē palielināsies, jo Augstskolu likuma
7
 grozījumi paredz, ka vismaz 

65% no akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām ir doktora zinātniskais grāds (līdz 

01.08.2011. šī prasība bija 50%). 

Papildus darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtajai informācijai par studiju 

virziena Ekonomika absolventu nodarbinātības iespējām, svarīgi analizēt un sekot līdzi 

norisēm gan tautsaimniecības, gan ES līmenī. Saskaņā ar LR Ekonomikas ministrijas 

prognozēm
8
, 2020.gadā darbaspēka piedāvājums pārsniegs pieprasījumu par aptuveni 6%, 

savukārt līdz 2030.gadam starpība varētu samazināties par aptuveni 1 procentpunktu – līdz 

aptuveni 5%. Kaut arī LR EM prognozes sociālo zinātņu speciālistu pieprasījumam darba 

tirgū ir ļoti piesardzīgas, Eiropas profesionālās izglītības centra (CEDEFOP) pētījumi par 

darba tirgus attīstības tendencēm vienotā ES telpā pierāda, ka līdz 2020.gadam stabilas būs 

nozares, kuras attīstīsies neatkarīgi no ekonomikas izaugsmes un tirgus pieprasījuma būs 

mazumtirdzniecībā, komercpakalpojumos (t.sk. bankas un finanses), lauksaimniecība, valsts 

pārvalde.  

                                                
7http://www.likumi.lv/doc.php?id=233707 
8 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf 
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Ņemot vērā tautsaimniecības pārstrukturizāciju vidējā un ilgtermiņā, sagaidāmas 

izmaiņas arī darbaspēka pieprasījumā pa profesiju grupām
9
. Aizvien straujāk pieaugs 

pieprasījums pēc augstas kvalifikācijas speciālistiem pakalpojumos (īpaši 

komercpakalpojumos).  

Kopumā šāds situācijas izvērtējums ļauj prognozēt, ka tuvāko gadu perspektīvā studiju 

virziena Ekonomika absolventu nodarbinātības iespējas saglabāsies esošajā līmenī vai pat 

palielināsies, ņemot vērā to, ka kopš 2014. gada studiju virziens Ekonomika specializējas 

konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanā agrārās un bioekonomikas jomā Latvijā, kas ir 

nepieciešami kā nacionālā, tā globālā līmenī.  

 

  

                                                
9 http://www.nva.gov.lv/docs/28_538c73568cb1e0.44439129.pdf 
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PIELIKUMI 

 

 



1. pielikums 

Studiju virzienā iesaistītais AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 

 

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 profesors  Agrārā politika Eiropas 
Savienībā 

Agrārā un reģionālā 
ekonomika, Pētījuma virziena 

speckurss, Pētījumu 

metodoloģija ekonomikā 

2.  Vulfs Kozlinskis Dr.habil.oec.

/ LLU 

profesors  Zinātnes metodoloģija, 

Latvijas tautsaimniecība, 

Komercdarbība 

Agrārā un reģionālā 

ekonomika, Pētījuma virziena 

speckurss 

3.  Ingrīda Jakušonoka Dr.oec./ LLU profesors Vērtspapīru tirgus Bankas un riski 
Finanšu investīciju vadība 

Uzņēmējdarbības finanses  

Agrārā un reģionālā 
ekonomika 

4.  Anastasija Vilciņa Dr.oec./ LLU profesors Makroekonomika Mikroekonomikas analīze, 

Makroekonomikas analīze 

Agrārā un reģionālā 

ekonomika 

5.  Modrīte Pelše Dr.oec./ LLU profesors Ilgtspējīga attīstība Reģionālā ekonomika un 

politika, Reģionu ilgtspējīga 

attīstība, Ilgtspējīga attīstība 

Agrārā un reģionālā 

ekonomika, Pētījuma virziena 

speckurss 

6.  Aina Muška Dr.oec./ LLU asoc. 
profesors 

Uzņēmējdarbība, Kvalitātes 
vadība 

Kvalitātes sistēmas, 
Uzņēmējdarbības 

sistēmanalīze 

Agrārā un reģionālā 
ekonomika 

7.  Dina Popluga Dr.oec./ LLU docents Ekonomiskās domas vēsture, 
Ekonomiskie pētījumi 

 Agrārā un reģionālā 
ekonomika 

8.  Līga Proškina Dr.oec. docents  Integrētā mārketinga 

komunikācija, Teritorijas 

mārketings 

 

9.  Līga Ramute Dr.oec./ LLU docents Reģionu analīzes metodes, 

Matemātiskā statistika 

Reģionu analīzes metodes Pētījumu metodoloģija 

ekonomikā 

10.  Līga Rasnača Dr.sc.soc./ 

LLU 

docents   Pētījumu metodoloģija 

ekonomikā 



100 

 

11.  Andra Zvirbule-

Bērziņa 

Dr.oec./ LLU profesors  Plānošana un kontrolings, 

Uzņēmējdarbības 

sistēmanalīze, Uzņēmuma 

vadīšana 

Pētījumu metodoloģija 

ekonomikā 

12.  Gunita Mazūre Dr.oec./ LLU asoc. 

profesors 

Finanšu tirgus, Norēķini 

starptautiskajā tirdzniecībā 

Starptautiskās finanses Pētījumu metodoloģija 

ekonomikā 

13.  Daina Grasmane Dr.paed./ 

LLU 

asoc. 

profesors 

  Profesionālās svešvalodas 

speckurss 

14.  Zinta Gaile Dr.agr./ LLU profesors   Zinātnisko rakstu sagatavošana 

15.  Pēteris Rivža Dr.habil.sc. 

ing./ LLU 

profesors   Pētījumu metodoloģija 

ekonomikā 

Ekonomisko procesu 
datormodelēšana 

16.  Irina Arhipova 

 

Dr.sc.ing./ 

LLU 

profesors  Ekonometrija Lietišķās daudzvariāciju 

metodes 

17.  Līga Paura Dr.agr./ 
LLU 

asoc. 
profesors 

 Matemātiskā statistika Lietišķās daudzvariāciju 
metodes 

18.  Silva Poča  Mg.oec./ 

LLU 

lektors Filozofija   

19.  Inese Ozola Dr.psihol./ 

LLU 

docente Angļu valoda ekonomistiem Angļu valoda maģistrantiem  

20.  Linda Siliņa Dr.oec./LLU docente Lauksaimnieciskā ražošana, 

Uzņēmējdarbības analīze 

  

21.  Baiba Kizika Mg.oec./ 

LLU 

lektors Mikroekonomika, Ekonomika, 

Makroekonomika 

  

22.  Dace Vīksne Dr.oec./LLU docente Ievads ekonomikas studijās    

23.  Dace Brizga Mg.pub.adm. lektors Darba un civilā aizsardzība   

24.  Jolanta Millere Dr.sc.soc.,/ 
LLU 

docente Socioloģija   

25.  Anita Auziņa  Dr.oec./ LLU asoc. 

profesors 

Inovatīvā uzņēmējdarbība, 

Uzņēmējdarbības vadīšana, 
Uzņēmējdarbības plānošana, 

Biznesa etiķete, 

Uzņēmējdarbība un vadīšana 

Uzņēmuma vadīšana  
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26.  Vivita Baumane  Dr.oec./LLU asociētā 

profesore 

Darījumi ar nekustamo 

īpašumu, Kadastrs, Īpašuma 

tirgus vērtēšana 

 

 

27.  Ligita Bite  Dr.oec./LLU docente Uzņēmējdarbības 
likumdošana,  

Starptautiskais menedžments 
 

28.  Veronika Buģina Dr.oec. docente Agrārā ekonomika, 

Mikroekonomika 

Reģionu ilgtspējīga attīstība  

29.  Aina Dobele  Dr.oec./LLU profesore Saimniekošanas mācība  Resursu vadīšana Agrārā un reģionālā 
ekonomika 

Pētījuma virziena speckurss 

(eksāmena komisijā) 

30.  Lāsma Dobele  Dr.oec./LLU docente Biznesa informācijas 
menedžments  

Sociālā uzņēmējdarbība  

31.  Ēvalds Dreimanis Dr.biol. docents Ekoloģija un vides aizsardzība    

32.  Aija Eglīte  Dr.oec./LLU asoc. 

profesore 

Pētījumu metodoloģija, 

Ekonomiskie pētījumi, 
Makroekonomika 

Mājokļa attīstība un politika   

33.  Linda Griņēviča Mg.oec./ 

LLU 

lektore 
Mikroekonomika   

 

34.  Gunta Grīnberga-

Zālīte  

Dr.oec./LLU asoc. 

profesore 

Komercdarbības globalizācija, 

Tirgzinība 

Sociālais mārketings, 

Starptautiskais mārketings 

 

35.  Inese Grundšteina Mg.oec. lektore Datorgrāmatvedība   

36.  Juris Gudēvics-
Liepiņš 

Mg.oec. lektors Eiropas Savienības projekti, 
Reģionālā ekonomika, 

Pašvaldību darbība 

Reģionu ilgtspējīga attīstība, 
Pašvaldību tiesības  

 

37.  Ingūna Gulbe  Dr.oec. asoc. 

profesore 
Loģistika mārketingā  

Loģistika mārketingā  

38.  Valdis Janovs Mg.oec. lektors 

Komandas menedžments  

Darījumu teorija, 

Uzņēmējdarbības 

sistēmanalīze 

 

39.  Sandris Ancāns  Mg.oec. lektors Ekonomiskie pētījumi, 
Pētījumu metodoloģija, 

Starptautiskie ekonomiskie 

sakari 

Starptautiskā ekonomika  
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40.  Uldis Ivans  Mg.oec. docents Vadīšana, personāla vadīšana   

41.  Anna Jesemčika Mg.oec. docente 

Budžeta iestāžu grāmatvedība  

Starptautiskie grāmatvedības 

standarti 

Konsolidētie gada pārskati 
Budžeta iestāžu grāmatvedība 

 

42.  Aija Jurevica Mg.oec. lektore Ievads ekonomikas studijās  Excel ekonomikā  

43.  Ināra Jurgena Dr.oec./LLU asoc. 

profesore 

Projektu vadīšana, Vides 

menedžments, Vadīšana 

Projektu vadīšana  

44.  Ingrīda Kantiķe Mg.oec. pētnieks 
Uzņēmumu vērtēšana  

Biznesa novērtēšana 

Apdrošināšana un riski 

 

45.  Jeļena Koroļova  Mg.sc.ing./ 

LLU 

lektore Kvantitatīvās metodes 

ekonomikā  
 

 

46.  Anita Kreicberga  Mg.oec. lektors Finanses un nodokļi  Nodokļu politika  

47.  Anita Labanovska  Mg.oec. lektors Muitas lietas    

48.  Inguna Leibus Dr.oec./LLU profesore Grāmatvedība un finanses, 

Nodokļu uzskaite, Finanšu 
grāmatvedība un analīze 

Nodokļu plānošana  

49.  Baiba Miltoviča Mg.sc.soc. lektors Sabiedrisko attiecību pamati    

50.  Baiba Mistre  Mg.oec./ 

LLU 

lektors Finanses un nodokļi, 

Grāmatvedības pamati, 
Finanšu grāmatvedība 

 

 

51.  Kaspars Naglis-

Liepa  

Dr.oec./LLU docents 
Inovāciju vadīšana 

  

52.  Vija Ozoliņa  Dr.sc.ing./ 
LLU 

docente Darba un civilā aizsardzība   

53.  Ingrīda Pētersone  Mg.oec./ 

LLU 

lektors Kontrole un revīzija, Finanšu 

pārskati, Finanšu grāmatvedība 

un analīze 

Finanšu pārskatu audits 

Finanšu grāmatvedība I 

Finanšu grāmatvedība II 

 

54.  Stepans Pokotinskis Mg.oec. lektors Starptautiskās līgumtiesības, 

Saistību tiesības 

  

55.  Alla Pūce  Mg.oec. lektors Lietu tiesības, Darba tiesības, 

Tiesību zinātnes, Tiesību 
pamati, Tiesību realizācija 

  

56.  Baiba Rivža  Dr.hab.oec./ profesore Reģionālās attīstības Mārketings, Tirgus izpēte un  
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LLU plānošana, Tirgzinība prognozēšana 

57.  Rita Rozentāle  Mg.oec. lektors 
Loģistika  

Loģistikas sistēmu 

menedžments 

 

58.  Inese Saulāja  Mg.oec./ 
LLU 

lektors 
Uzņēmējdarbība   

 

59.  Voldemārs Strīķis  Dr.agr./LLU vadošais 

pētnieks 
Agrārā ekonomika   

 

60.  Ritvars Sudārs Dr.sc.ing./ 
LLU 

profesors 
Ekoloģija un vides aizsardzība   

 

61.  Anastasija 

Svarinska  

Mg.oec. docente Grāmatvedības pamati, 

Finanšu grāmatvedība 

  

62.  Evelīna Špakoviča Dr.oec./LLU docente Patērētāju tiesību aizsardzība Patērētāju interešu 
nodrošināšana 

 

63.  Vineta Tetere  Mg.oec./ 

LLU 

lektors Reģionālā attīstība, 

Starptautiskā komunikācija, 

Eiropas Savienības projekti 

ES fondu projektu vadīšana  

64.  Ilze Upīte  Dr.oec./LLU docente Konkurētspēja 

uzņēmējdarbībā,Saimniekošan

as mācība, Uzņēmējdarbības 
analīze 

  

65.  Rasma Urtāne  Mg.oec. lektors Dokumentu pārvaldība   

66.  Oskars Valainis MBA lektors Lauksaimnieciskā ražošana   

67.  Ārija Vitte Mg.oec. lektors Ģimenes un mantojuma 

tiesības, Īpašuma tiesības 

  

68.  Anda Vītiņa  Mg.oec./ 

LLU 

lektors Apdrošināšanas tirgus, 

Statistika 

  

69.  Īrija Vītola  Dr.oec./LLU profesore 

(Emeritus) 

Vadības grāmatvedība Vadības grāmatvedība  

70.  Zinta Zālīte  MBA lektore Biznesa etiķete   

71.  Sandija Zēverte-

Rivža 

Dr.oec./LLU docente Reklāmas veidošana, Radošā 

ekonomika 

  

72.  
Anda Zvaigzne  

Dr.oec./LLU docente Riska vadība, Stratēģiskā 
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4. pielikums 

ESAF MĀCĪBSPĒKU ZINĀTNISKO UN PĒTNIECISKO  

PROJEKTU VADĪBA UN IZPILDE 2012 – 2014. gadā 

 

N.p.k. Periods Projekta nosaukums 
Finansējuma 
avots 

Vadītājs Katedra 
Dalībnieki/ 
izpildītāji 

1.  
2009.-
2014. 

ESF 1.1.2.1.2. pasākums „Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai” projekts „Atbalsts LLU doktora 

studiju īstenošanai” 

 

 

 
ESF 

P.Rivža 
EKRA, 

UZVA, 

FIGR 

B.Rivža, I.Pilvere, 

A.Auziņa, A.Dobele, 
A.Muška, I.Leibus, 

Z.Bulderberga, S.Zēverte-

Rivža, L.Dobele, A.Eglīte, 
L.Mihejeva, A.Vilciņa, 

L.Proškina, Z.Bulderberga 

2.  
 
2009.-

2012. 

Starptautisks projekts - COBEREN: CONSUMER 

BEHAVIOUR ERASMUS NETWORK Reference number: 

156089-LLP-1-2009-1-ES-ERASMUS-ENWA  

 
ERASMUS 

A.Eglīte EKRA I.Pilvere, S.Ancāns 

3.  
2010.-
2012. 

Mūžizglītības programmā Partnerības projekta Nr. 

LEONARDO DA VINCI 2010-1-TR-LEO04-15852-1A 

Nutrition Guide for early Childhood Active Stackholders  

 
Eiropas 
 finanses 

A.Eglīte EKRA I.Pilvere, S.Dzene 

4.  
 
2010 - 

2012. 

Nr. 09.1529  “Lauksaimniecības strukturālās attīstības, 
protekcionisma un nodokļu sistēmas problēma” 

 
LZP 

I.Pilvere 
EKRA, 

UZVA, 

FIGR 

Ī.Vītola, L.Siliņa, I.Upīte, 

A.Radžele-Šulce, 

D.Švēdere, V.Tetere 

5.  2012. 
ZM/LAD projekts 191211/S97 Pētījums “Samazinātās 

pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošana pārtikas 
produktiem Eiropas Savienības dalībvalstīs 2011.gadā”  

 
ZM/LAD 

I.Pilvere EKRA  

6.  
 
2012.- 

2013. 

ZM projekts Nr. 2012/54 (identifikācijas 

numurs/2012/13_EZF_ELFLA) „Latvijas pārtikas nozares 

konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze” un „Latvijas 

zivju pārstrādes nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā 
analīze”  

 

 
ZM 

I.Pilvere 
EKRA, 

UZVA, 

FIGR 

I.Upīte, V.Kozlinskis, 

A.Krieviņa, I.Leimane, 

V.Strīķis, A.Radžele-Šulce, 
I.Leibus, G.Grīnberga-

Zālīte, D.Vīksne, 

A.Dobele,G.Mazūre 

7.  2012. 
ZM projekts „Samazinātās PVN likmes piemērošanas 

pārtikas produktu grupām ietekme Latvijas 

tautsaimniecībā” 
ZM V.Kozlinskis 

EKRA/ 
UZVA 

I.Pilvere, I.Upīte 
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8.  2012. UBE-2012-0063-B „MLA ietekmes analīze” LVAEI I.Pilvere EKRA  

9.  2012. 
Atklāta konkursa projekts „Atbalsts Prezidentūras darba 

programmas izstrādei”, ID Nr. MK VK 2011/29 ESF 

Latvijas 

Politologu 
biedrība 

I.Pilvere EKRA  

10.  2012. 
Projekts 5.5.-9.1/15001/06/148 „Lauksaimniecības zemes 

izmantošanas efektivitātes un iespēju novērtējums” 
AS „Latvijas 

valsts meži” 
I.Pilvere 

EKRA/ 
UZVA 

A.Dobele 

11.  
2010.-
2012. 

Nr. 09.1579 „Uzņēmējdarbības veicināšana Latvijas laukos: 
ekonomiskie un sociālie nosacījumi” 

LZP B.Rivža EKRA 
V.Strīķis, S.Zēverte-Rivža, 
A.Lēnerts un LLU SZF 

12.  

 

 

 
2009.-

2012. 

ESF projekts 1.1.1.2. aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei”. Projekta nosaukums „Cilvēkresursu piesaiste 

atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem”  
Apakšprojekts „Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo 

enerģijas avotu pētījumiem” 
Apakšprojekts ,,Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās 
grupas izveide" 

 

 

 
ESF 

P.Rivža 
EKRA/FI

GR 

 

 
V.Strīķis, M.Pelše, 

K.Naglis–Liepa, J.Leikučs 

 
A.Eglīte, I.Kantiķe 

13.  
2011. – 
2012. 

Baltijas bioloģiskās cietes kartupeļu audzēšanas klastera 
izveide BALTORGPOTATO (EU38846) 

 
ESF 

H.Jirgena UZVA 
LZA Ekonomikas institūta 
darbinieki 

14.  
2011-
2012 

 

Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte 

un klastera izveide Nr. 
2010/0203/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/014 

 
ESF 

H.Jirgena UZVA 
LZA Ekonomikas institūta 

darbinieki 

15.  

2011-

2012 

 

“Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu 

inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija 

Latvijas apstākļos” (Nr. 2010/0317/2DP/ 

2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142)- „Augļu un ogu audzēšanas 
nozares ekonomiskais izvērtējums, attīstības alternatīvu un 

tehnoloģiju pārneses rīcības plāna izstrāde” 

 

 

 
ERAF 

H.Jirgena UZVA 
LZA Ekonomikas institūta 

darbinieki 

16.  2012 

- Projekts„Teritoriālās identitātes 
lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti 

Latgales reģiona attīstībā”Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09 

/APIA/VIAA/071 

ESF S.Lazdiņa UZVA A.Zvaigzne 

17.  
2011- 

2012 

- Baltijas jūras reģiona 2007-2013 Programmas 
projekts BERAS Implementation – „Baltic Ecological 

Recycling Agriculture and Society” 
BERAS A.Briedis UZVA A.Radžele-Šulce 

18.  2012 - Projekts Nr. 09.1599 "Agrārā sektora LZP  EKRA I.Gulbe 
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uzņēmējdarbība un pārtikas patēriņš Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības, sabiedrības labklājības un Eiropas Savienības 

kontekstā”.  

19.  
2008-

2012 
- 08.2185 „Energotaupīgo tehnoloģiju attīstība 

lauksaimniecības enerģētikas efektivitātes paaugstināšanai” 
LZP  EKRA 

E.Špakoviča 
 

20.  
2010.-
2012. 

- 09.1560 „Atjaunojamās enerģijas avotu 

izmantošana kombinētai siltumapgādei un energotaupīgo 
tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības enerģētikas 

efektivitātes paaugstināšanai”  

LZP G.Moskvins LLU LTZI I.Ziemelis, E.Špakoviča 

21.  2012 
- 04.2012. - LLP/Erasmus IP Role of Agriculture and 
Natural Resources in sustainable Rural Development 

(AGSURUDE), Nr. LLP-ERA-IP-2011-LT-0585 
ERASMUS  EKRA V.Tetere 

22.  2013. 
ZM projekts Nr. ZM/2013/7_LAP „Darbaspēka nodokļu 

analīze lauksaimniecībā”  
ZM I.Pilvere 

EKRA, 

UZVA 
I.Upīte, L.Dobele 

23.  2013. 

RURAGRI ERA-NET European Commission´s 7th 

Framework Programme “Rethinking the links between farm 

modernization, rural development and resilience in a world 
of increasing demands and finite resources (RETHINK)” 

 

 
EK 

T.Tisenkopfs EKRA I.Pilvere, S.Zēverte- Rivža 

24.  2013. 
Projekts 270913/S185 zinātniski praktiskās konferences 

„LLU Ekonomikas fakultātes absolventu devums Latvijas 

lauksaimniecības un lauku attīstībai” organizēšana. 

 
ZM/LAD 

I.Pilvere EKRA 
A.Dobele, D.Vīksne, 

I.Jakušnoka, A.Zvirbule-

Bērziņa, M.Pelše 

25.  
2013.-

2014. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „PĀRTIKAS 

PRODUKTU KVALITĀTES KLASTERIS” ietvaros ar 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju (LPUF) noslēgts 

pētījuma projekts „Izejvielu un ražošanas tehnoloģisko 
procesu izvērtējums rudzu maizes kvalitātes un 

mikrobioloģiskās drošības uzlabošanai” (Nr. Ie - KAP-

3/2012).  

 

 

 
ERAF 

 EKRA A.Eglīte 

26.  
2012.-

2013. 

HBE-2012-0071-B „Lauku attīstības programmas 2014-

2020 situācijas analīze, SVID un vajadzību atbilstība 

datiem un veiktajiem pētījumiem lauksaimniecībā Ex-ante 

novērtējuma ietvaros” 

LVAEI E.Benga 
EKRA/UZ

VA 
I.Pilvere, I.Upīte 

27.  2013. 
Projekts Nr.05-15/8; 5.5.-5.1-0015-101-13-18„Zemes 
ekonomiski efektīva, ilgtspējīga un produktīva 

 
AS „Latvijas 

I.Pilvere EKRA I.Upīte 
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izmantošanas lauksaimniecības un mežsaimniecības 

produkcijas ražošanai  
valsts meži” 

28.  
2011.-

2013. 

„Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un 

tehnoloģijās” 
Nr.2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009 

 
ERAF 

J.Ekmanis EKRA B.Rivža 

29.  
2010.-
2013. 

ERA-NET-RURAGRI projekts Nr. 235175  

 
EK B.Rivža EKRA Latvijas Zinātņu akadēmija 

30.  
 
2011.-

2013. 

Projekts „Latvijas Zinātņu akadēmijas un LLMZA 

kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu 

pieteikumu izstrāde” 
 (Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10APIA/VIAA/009)  

 
ERAF 

B.Rivža EKRA A.Vilciņa 

31.  
2011.- 
2013. 

Projekts "Augstākās izglītības studiju programmu 

izvērtēšana un priekšlikumi Kvalitātes paaugstināšanai. 

Līguma Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001  

 
ESF 

B.Rivža EKRA  

32.  
2013.-

2017. 

Projekts “Tackling the challenges in sustainable and 
multifunctional forestry through enhanced research 

coordination for policy decisions” (SUMFOREST) 7.EK 

Zinātnes programmas ERA-NET projekts 

 

 
EK 

B.Rivža EKRA  

33.  
 
2010..-

2013. 

- Nr.2009/0228/1PD/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/035, 

LVAI „Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, 

mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi 
draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un 

ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu” 

 

 
ESF 

E.Kaufmane UZVA L.Siliņa 

34.  
2011-

2013 

- Projekts „Elektroenerģijas izmantošana fizisko 

personu spēkratos”, līgums 
Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/130 

ERAF D.Berjoza UZVA I.Jurgena 

35.  
 
2010..-
2013 

- Nr. 2010.10-4/VPP-5/4  “Vietējo resursu (zemes 
dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana 

– jauni produkti un jaunas tehnoloģijas (NatRes)” 

3.projekta “Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga 

izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu 
izstrādei (PĀRTIKA)  

- 3.1. apakšprojekta “Augstvērtīgas briežkopības 

produkcijas ieguve ilgtspējīgas saimniekošanas apstākļos”.  

 

 

 

 

 

 
IZM 

 

 

 

 

 

 
A.Jemeļja-
novs 

 

 

 

 

 
EKRA 

 

 

 

 

 

 
L.Proškina 
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36.  
2010-

2013. 

- Projekts „Jaunu barības līdzekļu izstrāde 

cūkkopības un putnkopības nozaru produktivitātes un 

konkurētspējas paaugstināšanai”, vienošanās Nr. 
2010/0226/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/099.  

ERAF J.Mičulis EKRA L.Proškina 

37.  
2010-

2013. 

- Nr.2010/0228/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/ VIAA/034 

„Inovatīvu putnkopības produktu ieguve izmantojot 

mērķtiecīgas lopbarības sastāvdaļas uz mežizstrādes atlieku 
bāzes” 

ERAF J.Mičulis EKRA L.Proškina 

38.  2013. 
- Nr.160413/S100 „Tehnoloģijas izstrāde svaigas 

gaļas derīguma termiņa palielināšanai” 
 D.Paeglītis EKRA L.Proškina 

39.  
2011-

2013. 

- Equine industries promoting economically 

competitive and innovative regions. Centrāl-Baltijas 

INTERREG IV A programmas 2007.- 2013. gadam 
projekts 

ES 
Somijas 
pētniecības 

institūts NTT 

EKRA, 

SOHU 

S.Zēverte-Rivža 
V.Bariss, L.Janmere, 

V.Korpa, L.Paula, 
A.Kursītis 

40.  2013 
Projekts Nr. 2013-1-LV1-ERA10-05540. Erasmus Intensive 

programme „Fostering the entrepreneurial spirit in Europe 

through development of entrepreneurial sales personality”. 
ERASMUS  UZVA 

A.Zvirbule-Bērziņa, 
V.Janovs 

41.  2013 

ESF projekts “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 

Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu 

sniedzējuinstitūcijās” 

Nr.1DP//1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/098. 

ESF  SOHU 
L.Brokāne 
 

42.  2013 
EK projekta „CAP: Back to Country side” pētījuma daļa 

„Zemnieka portrets pilsētu jauniešu skatījumā” 
EK  SOHU 

J.Ķusis, B.Miltoviča, 

L.Feldmane 

43.  
2012.-

2014 

Education, Audiovisual& Culture Executive Agency 
(EACEA) European Citizenship Programme "Awareness 

raising on Alternative Dispute Resolution in the Energy 

Sector for the local citizens communities 

ES valstis  SOHU 
B.Miltoviča 

 

44.  
2010.-

2014. 

Valsts pētījuma programma ”NACIONĀLĀ 
IDENTITĀTE”, projekts ”Nacionālā identitāte un 

rīcībspēja” (Y3-26464-960). 
IZM L.Brokāne SOHU L.Paula, J.Ķusis, L.Rasnača 

45.  
2014.- 
2015. 

Projekts: Pētījumu veikšana par piena un gaļas 

konkurētspējīgu un efektīvu ražošanu . Līguma Nr. 
2013/86.Pētījums: Efektīvas saimniekošanas modeļu 

izstrāde. 

 
ZM 

I.Pilvere 
EKRA/ 
UZVA 

I.Upīte, S.Zēverte-Rivža 
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46.  
2013.- 
2014. 

AS „Latvijas valsts meži” finansēts projekts Nr.05-15/8; 

5.5.-5.1-0015-101-13-18 „Zemes ekonomiski efektīva, 

ilgtspējīga un produktīva izmantošanas lauksaimniecības un 

mežsaimniecības produkcijas ražošanai 

AS „Latvijas 

valsts meži” 
I.Pilvere EKRA  

47.  
2014.- 
2015. 

AS „Latvijas valsts meži” finansēts projekts Nr. 5.5.-5.1-

001y-101-14-42 ( L215) „Dažādu zemes apsaimniekošanas 

modeļu sociāli ekonomiskais novērtējums” 

AS „Latvijas 
valsts meži” 

I.Pilvere EKRA  

48.  
2014.-

2017. 
“Innovation-Creativity-Equality” 

Zviedrijas 
institūts, 
Linčopingas 

pilsēta 

B.Rivža 
EKRA/ 
SOHU 

L.Jeroščenkova,  
M. Krūzmētra 

49.  
2014.-

2017. 

Valsts pētījumu programmas projekts „Tautsaimniecības 

transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais 

ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas 

pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai” 

 
Latvijas  
valsts budžets 

B.Rivža EKRA  

50.  
2013.-

2015. 

Starptautisks projekts No. NCN nr. UMO-

2013/08M/HS6/00430 “Youth in transition countries – 

innovative potential, new context, new challenges and new 
problems”  

 
ES 

 
UZVA, 

SOHU 
L.Bite, D.Bite, Ž.Krūzmētra,  
L. Janmere 

51.  
 
2014 

- Sadarbības projekts „Tauriņziežu audzēšanas 

veicināšana Eiropā proteīna nodrošināšanai pārtikā un 

lopbarībā ilgtspējīgas lauksaimniecības apstākļos” 

(EUROLEGUME) 

 
10 ES valstis 

J.Galaburda EKRA 
L.Proškina 

 

52.  
2013-
2016 

LZP projekts Nr.  448/2012 „Bioenerģijas nozares attīstības 
ietekmes novērtējums Latvijā” 

LZP L.Melece EKRA D.Popluga 

 

 
 



131 

 

5. pielikums 

 
Apstiprināts 

LLU Ekonomikas fakultātes Domes sēdē 

2009. gada 15. decembrī 
protokols Nr.13. 

Grozījumi  
LLU Ekonomikas fakultātes Domes sēdē  

2013. gada 20. februārī protokols Nr. 2 

 
LLU ESAF Domes sēdē 

2014. gada 19. februārī 

protokols Nr.2.1.-2-40/3 

 

Dekāne___________________ I. Pilvere 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 

 Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 
 

Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas 

Ekonomika (IKK 43310) studiju plāns 

Pilna laika studijas  

 

N.p.

k. 
Studiju kursi 

LLU IS 

reģistra 

kods 

Studiju kursa 

apjoms 

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

Kontroles 

veids 

Kontroles 

veids 

Kontroles 

veids 

Kontroles 

veids 

KP ECTS 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

Obligātie kursi (A daļa) 

1.  Ievads ekonomikas studijās Ekon2131 3.0 4.5 I atz        

2.  Filozofija Filz1025 2.0 3.0 I atz.        

3.  Mikroekonomika  Ekon1012 4.0 6.0 E        

4.  Lauksaimnieciskā ražošana LauZ4007 4.0 6.0 E        

5.  Darba un civilā aizsardzība Citi4016 2.0 3.0 E        

6.  Socioloģija Soci2036 2.0 3.0 I atz.        

7.  
Ekoloģija un vides 

aizsardzība 
VidZ3006 2.0 3.0 I atz.        

8.  
Svešvaloda ekonomistiem 
(angļu, vācu val.) 

Valo1046 
Valo2050 
Valo3024 
Valo1048 
Valo2052 
Valo3025 

5.0 

(1+2+
2) 

7.5  I I E     

9.  Matemātika ekonomistiem Mate2023 4.0 6.0  E       

10.  Makroekonomika Ekon2109 4.0 6.0  E       

11.  Grāmatvedības pamati Ekon2120 4.0 6.0  E       

12.  Ekonomiskie pētījumi Ekon3114 4.0 6.0  E       

13.  Tiesību pamati JurZ2005 2.0 3.0  I atz.       

14.  Statistika Ekon2122 4.0 6.0   E      

15.  Finanses un nodokļi Ekon3113 4.0 6.0   E      

16.  Matemātiskā statistika Mate2030 2.0 3.0    E     

17.  Tirgzinība Ekon3108 4.0 6.0    E     

18.  
Kvantitatīvās metodes 

ekonomikā 
InfT3017 2.0 3.0     E    

19.  Uzņēmējdarbība VadZ4027 4.0 6.0     E    

20.  Uzņēmuma finanses Ekon3049 2.0 3.0      E   

Kopā „A” daļā 64 96 19 19 10 8 6 2 - - 

Ierobežotās izvēles kursi (B daļa) 

1.  Dokumentu pārvaldība VadZ3035 2.0 3.0 I atz.        

2.  Reģionālā ekonomika Ekon2119 2.0 3.0   E      
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N.p.

k. 
Studiju kursi 

LLU IS 

reģistra 

kods 

Studiju kursa 

apjoms 

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

Kontroles 

veids 

Kontroles 

veids 

Kontroles 

veids 

Kontroles 

veids 

KP ECTS 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

3.  Saimniekošanas mācība VadZ2028 4.0 6.0   E      

4. 3 Bioekonomika 
Ekon2100 
Ekon3095 

5.0 
(2+3) 

7.5   I atz. E     

5.  Finanšu grāmatvedība Ekon4102 5.0 7.5    E     

6.  Eiropas Savienības projekti  Ekon3107 4.0 6.0     I atz.    

7.  
Uzņēmējdarbības 
likumdošana 

VadZ4049 2.0 3.0     E    

8.  Vadības grāmatvedība Ekon3091 2.0 3.0      E   

9. 4 
Saimnieciskās darbības 
analīze 

VadZ3029 4.0 6.0      E   

10.  Vadīšana VadZ4010 4.0 6.0      E   

11.  
Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 

Ekon3031 2.0 3.0       I atz  

12.  Kontrole un revīzija Ekon4087 2.0 3.0       I atz.  

Visiem specializācijas virzieniem   38 57 2 - 8 8 6 10 4 - 

Specializācijas virziena ierobežotās izvēles kursi (B daļa) 

Uzņēmējdarbība un vadīšana 

1.  Kvalitātes vadība VadZ4030 2.0 3.0     E    

2.  Riska vadība VadZ4032 2.0 3.0     E    

3.  Projektu vadīšana VadZ4036 2.0 3.0     I atz    

4.  Vides menedžments VadZ4069 2.0 3.0      E   

5.  
Konkurētspēja 
uzņēmējdarbībā 

VadZ3021 2.0 3.0       I atz  

6.  Loģistika  VadZ4033 2.0 3.0       I atz.  

7.  Stratēģiskā vadīšana VadZ4031 2.0 3.0       I atz  

8.  Inovatīvā uzņēmējdarbība VadZ4052 3.0 4.5       E  

9.  Uzņēmējdarbības plānošana VadZ4029 3.0 4.5       E  

Grāmatvedība un finanses 

1.  Apdrošināšanas tirgus Ekon3087 2.0 3.0     I atz    

2.  Vērtspapīru tirgus Ekon3046 2.0 3.0     I atz    

3.  Nodokļu uzskaite Ekon3090 2.0 3.0     E    

4.  
Budžeta iestāžu 
grāmatvedība 

Ekon3089 2.0 3.0      I atz   

5.  Datorgrāmatvedība Ekon3079 3.0 4.5       E  

6.  Finanšu pārskati Ekon4099 3.0 4.5       E  

7.  
Norēķini starptautiskā 
tirdzniecībā 

Ekon4089 2.0 3.0       E  

8.  Uzņēmumu vērtēšana Ekon5076 2.0 3.0       I atz  

9.  Iekšējais audits Ekon3088 2.0 3.0       I atz  

Tiesību zinātnes 

1.  Lietu tiesības JurZ4016 2,0 3.0     E    

2.  Starptautiskās līgumtiesības JurZ4022 2,0 3,0     I atz.    

3.  Starptautiskā komunikācija Ekon3110 2,0 3,0     I atz.    

4.  Īpašuma tiesības JurZ3019 2,0 3,0      I atz.   

5.  Darba tiesības JurZ4015 3,0 4,5       E  

6.  
Ģimenes un mantojuma 
tiesības 

JurZ3018 
 

3,0 4,5       E  

7.  Saistību tiesības JurZ4017 3,0 4,5       E  

8.  Patērētāju tiesību aizsardzība JurZ4027 3,0 4,5       E  

Reģionālā attīstība un pārvalde 

1.  Pašvaldību darbība Ekon4091 3.0 4.5     E    

2.  Saistību tiesības JurZ4017 3.0 4.5     E    

3.  Kadastrs JurZ3017 2.0 3.0      I atz.   

4.  
Reģionālās attīstības 

plānošana 
Ekon4097 4.0 6.0       E  

5.  Reģionu analīzes metodes Ekon4095 2.0 3.0       I atz.  

6.  Ilgtspējīga attīstība Ekon3096 2.0 3.0       I atz.  

7.  Loģistika VadZ4033 2.0 3.0       I atz.  

8.  Inovāciju vadīšana Ekon2108 2.0 3.0       I atz.  

„B” daļā  specializācijas virzienā 20 30 - - - - 6 2 12 - 

Kopā „B” daļā  58 87 2 - 8 8 12 12 16 - 
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N.p.

k. 
Studiju kursi 

LLU IS 

reģistra 

kods 

Studiju kursa 

apjoms 

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

Kontroles 

veids 

Kontroles 

veids 

Kontroles 

veids 

Kontroles 

veids 

KP ECTS 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

Brīvā izvēle (C daļa) 

1. Brīvā izvēle 8.0 12.0 - - 2.0 - 2.0 2.0 2.0 - 

Studiju projekti 

1.  Ekonomika (A daļa) Ekon2118 4.0 6.0    X     

2.  
Uzņēmējdarbības analīze (B 
daļa) 

VadZ4051 4.0 6.0      X   

3.  

Specializācijas virzienā(B 

daļa) 
Uzņēmējdarbības vadīšana 
Grāmatvedība un finanses 
Tiesību zinātnes 
Reģionālā attīstība 

 

 
VadZ4050 
Ekon4100 
JurZ4108 
Ekon4096 

4.0 6.0       X  

Kopā studiju projekti (A+B) 12.0 18 - - - 4.0 - 4.0 4.0 - 

1. 

Prakse specializācijas 

virzienā (B daļa) 
Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Finanšu grāmatvedība un 
analīze 
Tiesību realizācija 
Reģionālā attīstība 

 
 
VadZP019 
 
EkonP017 
JurZP006 
EkonP016 

8.0 12.0        X 

1. Bakalaura darbs (A daļa) Ekon4103 10.0 18.0        X 

Kopā programmas apjoms (A+B+C)  160.0 240 21 19 20 20 20 20 22 18 

1. Sports (C daļa) 

SpoZP001 

SpoZP002 
SpoZP003 

3.0 4.5 I (1.0) I (1.0) I (1.0)      

1. 
Praktiskā lauku saimniecība 
(C daļa) 

LauZ1002 1.0 1.5  I       

Pavisam (A+B+C), ieskaitot sportu un Praktisko 

lauku saimniecību 
164 246 22 21 21 20 20 20 22 18 

 

 

 
Studiju programmas direktore A.Dobele 

 

 
tālr.26338878 

Aina.Dobele@llu.lv 

 
 



134 

 

6. pielikums 

 

STUDENTU APTAUJAS REZULTĀTI 
 

Cienījamie Ekonomikas sabiedrības attīstības fakultātes studenti, lūdzam jūs aizpildīt 

šo aptaujas anketu!Jūsu viedoklis ir ļoti nepieciešams turpmākai akadēmiskās izglītības 

bakalaura studiju programmas „EKONOMIKA” studiju procesa pilnveidošanai. Aptauja ir 

anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 
 

1. Studiju saturs un organizācija 

 

1.1. Kā Jūs vērtējat studiju programmā iegūto kompetenču atbilstību darba tirgus prasībām? 
Atbildes variants Skaits Procenti 

Atbilst  23 19.8 

Daļēji atbilst  61 52.6 

Neatbilst  7 6.0 
Grūti atbildēt, jo darba tirgus 

ir ļoti mainīgs 

25 21.6 

Kopā 116 100 
 

1.2. Vai pieaicinātie vieslektori (darba devēji) ir veicinājuši izpratni par iegūto zināšanu pielietošanas 

iespējām?  

Atbildes variants Skaits Procenti 
Jā (kuros studiju kursos?) 105 86.8 

Nē (kuros studiju kursos?) 16 13.2 

Kopā 121 100 
 

1.4. Kā Jūs vērtējat studentu līdzdalību (LLU Konventā, ESAF Domē, Metodiskajā komisijā, SP) 

studiju procesa organizēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā un uzlabošanā? 

Atbildes variants Skaits Procenti 
Ļoti laba 41 35.7 

Viduvēja  58 50.4 

Slikta  2 1.7 
Nevaru atbildēt 14 12.2 

Kopā 115 100 

 

 
1.5. Vai jums ir pietiekama informācija par iespējām ERASMUS programmas ietvaros studēt ārvalstu 

augstskolās? 

Atbildes variants Skaits Procenti 
Jā 94 81.0 

Nē 10 8.6 

Mani tas neinteresē 12 13.4 
Kopā 116 100 

 

1.6. Cik ilgu laiku (stundas) vidēji nedēļā veltījāt pastāvīgajam darbam gatavojoties 

nodarbībām un kontroldarbiem 

Atbildes variants Skaits Procenti 

1-5 30 22.8 
6-10 61 46.2 

11-20 32 24.2 

vairāk kā 20 9 6.8 
Kopā 132 100 
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2. Mācībspēku darbs un savstarpējā komunikācija 

 

2.1. Kā Jūs vērtējat mācībspēku zināšanas? 
Atbildes variants Skaits Procenti 

Labas  80 67.8 

Viduvējas 13 11.0 

Sliktas 0 0 
Tās ir diferencētas 25 21.2 

Kopā 118 100 

 
2.2. Vai nodarbību sākumā mācībspēki informēja par studiju kursā iegūstamajām zināšanām, prasmēm 

un kompetencēm? 

Atbildes variants Skaits Procenti 
Jā  111 98.2 

Nē (kuros studiju kursos) 0 0 

Nepietiekami, ir nepieciešams 

akcentēt vairāk 

2 1.8 

Kopā 113 100 

 

2.3. Kā Jūs vērtējat mācībspēku attieksmi (taisnīgums, noteiktība, prasības) pret studentiem? 

Atbildes variants Skaits Procenti 
Teicama 1 0.8 

Laba 71 60.2 

Apmierinoša 40 33.9 
Neapmierinoša 6 5.1 

Kopā 118 100 

2.4. Vai bija iespēja satikt mācībspēkus pieņemšanas laikos? 
Atbildes variants Skaits Procenti 

Jā 105 83.3 

Nē 0 0 

Izmantoju elektronisko 
komunikāciju 

21 16.7 

Kopā 126 100 

 
2.5. Vai Jūs apmierina kā administrācija (dekanāts, institūtos) risina problēmas un izskata jautājumus? 

Atbildes variants Skaits Procenti 

Jā 108 95.6 
Nē 5 4.6 

Kopā 113 100 

 

2.6. Vai veiktās studentu aptaujas mācībspēka novērtēšanai dod Jums iespēju piedalīties studiju 
procesa kvalitātes uzlabošanā? 

Atbildes variants Skaits Procenti 

Jā 88 78.6 
Nē (kāpēc?) 8 7.1 

Daļēji (kāpēc?) 16 14.3 

Kopā 112 100 

 

3. Mācību metodisko materiālo, zinātniskās literatūras pieejamība un telpu nodrošinājums 

 

3.1. Kur visvairāk iegūstat studijām nepieciešamos mācību materiālus? 
Atbildes variants Skaits Procenti 

LLU bibliotēkā  58 24.8 

ESAF Ekonomiskās 

informācijas kabinetā  

77 32.9 
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Citās bibliotēkās  20 8.5 

Interneta resursos 79 33.8 

Kopā 234 100 
 

3.2. Vai Jūs apmierina pieejamā mācību metodiskā un zinātniskā literatūra ekonomikas un 

vadībzinātnes jomā? 
Atbildes variants Skaits Procenti 

Jā 91 89.2 

Nē 11 10.8 

Kopā 102 100 
 

3.3. Kā jūs vērtējat Ekonomikas fakultātes telpu iekārtojumu un nodrošinājumu mācību procesam? 

Atbildes variants Skaits Procenti 
Teicams 7 6.0 

Labs 69 59.0 

Apmierinošs 41 35.0 

Neapmierinošs 0 0 
Kopā 117 100 

 

4. Sadzīve un ārpus studiju aktivitātes 
 

4.1. Vai Jūs apmierina piedāvāto ārpus studiju aktivitāšu klāsts un pieejamība LLU? 

Atbildes variants Skaits Procenti 

Jā 100 89.3 
Nē 12 10.7 

Kopā 112 100 

 
4.2. Vai Jūs jūtaties piederīgs Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātei? 

Atbildes variants Skaits Procenti 

Jā 99 91.7 

Nē (kāpēc?) 5 4.6 

Cits 4 3.7 

Kopā 108 100 

 

5. Dažas ziņas par respondentiem 

5.1. Respondentu dzimums 

Atbildes variants Skaits Procenti 

Sieviete 102 85.0 
Vīrietis 18 15.0 

Kopā 120 100 

 
5.2. Studiju kurss 

Atbildes variants Skaits Procenti 

1.kurss 39 32.5 

2.kurss 42 35.0 

3.kurss 39 32.5 

Kopā 120 100 

 
5.3. Vai Jūs līdzās studijām arī strādājat? 

Atbildes variants Skaits Procenti 

Jā 37 30.8 

Nē 83 69.2 

Kopā 120 100 
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5.4. Kas pamudināja izvēlēties studijas LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē 

(atbildēja 1.kurss): 

Atbildes variants Skaits Procenti 
Studiju maksa 1 1.3 

Studiju programmā ir 

budžeta vietas 

36 48.0 

Studiju vieta tuvu dzīves vietai 6 8.0 

Radinieku un/vai draugu 

ieteikums  

18 24.1 

LLU atrašanās vieta Jelgavā 10 13.3 
Cits 4* 5.3 

Kopā 75 100 

* - labas atsauksmes, LLU ir valsts augstskola 
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7. pielikums 

ABSOLVENTU APTAUJA 

 
Cienījamo Absolvent! 

 

Lai novērtētu LLU ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” 
realizāciju un veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, lūdzam Jūs kā šīs programmas 

absolventu izteikt vērtējumu un ierosinājumus par studiju programmu un studiju procesu.  

Šī aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā. 

 

(aptaujā piedalījās 81 absolvents, aprēķini veikti %) 

 

  Pilnībā 

piekrītu 

Drīzāk 

piekrītu 

Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnībā 

nepiekrītu 

Nevaru 

pateikt 

1. Esmu apmierināts(a), ka izvēlējos studēt šajā 

studiju programmā 
 

45 51 3 0 1 

2. Mani apmierināja studiju kursu piedāvājums 

studiju programmā 
18 76 6 0 0 

3. Kopumā studiju kursu kvalitāte bija augsta, 

kursu saturs aktuāls un daudzpusīgs 
 

19 68 12 0 1 

4. Mani apmierina studiju laikā iegūto teorētisko 

zināšanu bāze 
25 68 6 0 1 

5. Studiju laikā ieguvu pietiekamas prasmes, lai 

spētu piemērot zināšanas praktisku uzdevumu 

veikšanai 
 

22 54 22 1 1 

6. Studiju laikā iemācījos patstāvīgi iegūt, atlasīt 
un analizēt informāciju  
 

61 38 1 0 0 

7. Studiju laikā ieguvu prasmes publiski izklāstīt 

pētījumus, diskutēt un pamatot viedokli 
 

47 47 6 0 0 

8. Studiju laikā pilnveidoju savas saskarsmes 

prasmes (spēju komunicēt) 
 

54 41 4 0 1 

9. Studiju laikā pilnveidoju savas organizatoriskās 

prasmes (plānot, uzņemties atbildību un risināt 

problēmsituācijas) 
 

49 42 9 0 0 

10. Studiju laikā iegūtās kompetences bija 

pietiekošas, lai prakses laikā veiktu darba devēju 

noteiktos uzdevumus  
31 59 6 1 2 

11. Studiju laikā sāku plānot savu profesionālo 

izaugsmi un karjeru 
35 40 19 2 4 

12. Studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem bija pietiekams 
 

26 43 25 4 2 

13. Kopumā docētāji ir augsti kvalificēti, erudīti un 
savā jomā zinoši 
 

32 58 6 0 4 

14. Docētāju attieksme pret studentiem bija 

labvēlīga un sadarbība veiksmīga 
 

27 67 4 0 2 

15. Docētāji studentiem bija pieejami un 

komunikācijas iespējas labas 29 69 2 0 0 

16. Nodarbību plānojums bija optimāls, ņemtas vērā 

studentu intereses un ieteikumi 
 

25 56 13 4 2 

17. Fakultātes personāla (studiju programmas 

direktora, lietvežu, u.c.) attieksme pret 65 32 2 0 1 
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studentiem bija pretimnākoša 

18. Informācija par studiju procesu fakultātē bija 

viegli pieejama (ziņojumu stends, mājas lapa) 
 

38 52 9 0 1 

19. Studiju materiāli tehniskais nodrošinājums 
(telpas, mācību līdzekļi utt.) bija labs 38 50 11 0 1 

 
  Pilnībā 

piekrītu 

Drīzāk 

piekrītu 

Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnībā 

nepiekrītu 

Nevaru 

pateikt 

20. Studijām nepieciešamā literatūra bija 

pieejama ESAF Ekonomiskās 

informācijas kabinetā un LLU 

bibliotēkā 
 

52 46 1 0 1 

21. Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

informatīvās sistēma (LLU IS) man 

bija saprotama un viegli izmantojama 
 

60 32 5 1 2 

22. Mans vidējais nodarbību apmeklējums 
bija 

100-80 % 

73 
79-60 % 

23 
59-30 % 

2 
< 29 % 

0 

nevaru 
pateikt 

2 
23. Novērtējiet studiju programmas 

apguves grūtības pakāpi! 
pārāk grūta 

0 
grūta 

10 
piemērota 

87 
viegla 

3 

nevaru 

pateikt 
0 

24. Vai jūs plānojat turpināt studijas pēc 

diploma iegūšanas? 
jā, ESAF 

15 

LLU citā 

nozarē 

5 

citā 

augstskolā 

9 

nestudēšu 

6 

nevaru 

pateikt 

65 
25. Vai studiju programmā paredzētās 

prakses laikā Jums tika piedāvāts 

darbs? 

jā, darba 

devējs bija 
apmierināts 
ar manām 
zināšanām 

37 

jā, bet man 
nepatika 

darba 
piedāvājums 

9 

nē, jo veidošu 
savu 

uzņēmumu 

15 

darba 

devējam 
šobrīd nebija 

vajadzīgi 
darbinieki 

39 

darba devējs 

nebija 
apmierināts ar 

manām 
prasmēm 

0 
26. Vai Jūs jau strādājat darbu atbilstoši 

iegūtajai izglītībai? 

strādāju 

atbilstoši 

22 

drīzāk 

atbilstoši 

26 

drīzāk 

neatbilstoši 

10 

strādāju 

neatbilstoši 

14 

nestrādāju 

vispār 

28 
27. Vai studiju laikā iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences noderīgas 

darbā? 

ļoti 

noderīgas 

12 

noderīgas 

45 

nedaudz 

izmantoju 

22 

nepielietoju 

5 

nevaru 

pateikt 

16 
28. Vai jūs plānojat pēc studijām strādāt 

atbilstoši iegūtai izglītībai? 
jā, strādāšu 

36 
drīzāk jā 

48 
drīzāk nē 

7 
nē 

2 

nevaru 

pateikt 

7 
29. Vai jūs ieteiktu studijas šajā 

programmā arī saviem draugiem un 

paziņām? 

jā 

27 
drīzāk jā 

45 
drīzāk nē 

15 
nē 

0 

nevaru 

pateikt 

13 
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8. pielikums 
      APSTIPRINĀTS 

      LLU EF Domes sēdē 

      2013. gada 20. februārī 

      Protokola Nr. 06-24.02/2 

          

       Dekāne ___________ I.Pilvere 

          

LLU ESAF akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas „Ekonomika” (IKK kods 45310) 

STUDIJU PLĀNS (PILNA LAIKA studijām) 2013./2014. stud. gadam 

          

LAIS 

kods 
Studiju kursa nosaukums 

Apjoms, 

KP/ECTS 
Pārbaudījumu veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieņēmējs 

1.kurss 2.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

Obligātā daļa (A daļa) 30 / 45       20 10     

Obligātie studiju kursi 30 / 45       20 10     

Mate5001 Matemātiskā statistika 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks 3       

Ekon5084 Ekonometrija 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks   3     

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks 3       

Ekon5089 Makroekonomikas analīze 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks   3     

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks 2       

Ekon6047 Mārketings 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks 3       

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks 3       

Ekon5041 Uzņēmējdarbības finanses I 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks 2       

Ekon6040 Risku vadības process 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2     

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2     

VadZ5045 Plānošana un kontrolings 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks 2       

Ekon5085 Resursu vadīšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks 2       

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 28 / 42       - 10 16 2 

Obligātie (izvēles) studiju kursi 18 / 27         10 6 2  

Valo5005 Angļu valoda maģistrantiem 
2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks   2     

Valo5006 Vācu valoda  maģistrantiem 
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LAIS 

kods 
Studiju kursa nosaukums 

Apjoms, 

KP/ECTS 
Pārbaudījumu veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieņēmējs 

1.kurss 2.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi  plūsma mācībspēks   2     

Ekon5101 Pētnieciskais darbs ekonomikā 2 / 3 
Ieskaite prezentācijas 

formā konferencē 

patstāvīgās 

studijas 

Individuāli / 

komisija 
      2 

Apakšprogramma Finanses un kredīts 

Ekon6013 Finanšu menedžments 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks   2     

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2     

Ekon5027 Bankas un riski 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2     

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks     3   

Ekon5132 Nodokļu plānošana 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks     3   

Apakšprogramma Grāmatvedība un uzskaites teorija 

Ekon6035 Vadības grāmatvedība 4 / 6 Eksāmens plūsma mācībspēks   4     

Ekon6036 Finanšu grāmatvedība II 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2     

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2   

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2   

Apakšprogramma Uzņēmējdarbība un vadīšana 

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks   2     

VadZ5047 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze 4 / 6 Eksāmens plūsma mācībspēki    4     

VadZ5056 Starptautiskais menedžments 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks     3   

Ekon5132 Nodokļu plānošana 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks     3   

Apakšprogramma Reģionālā attīstība un pārvalde 

Ekon5120 Reģionu ilgtspējīga attīstība 4 / 6 Eksāmens plūsma mācībspēki   4     

Ekon5091 Pārrobežu sadarbība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2     

Ekon5100 Teritorijas mārketings 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2   

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2   

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana  2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Apakšprogramma Mārketings un nozaru ekonomika 

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks   3     

Ekon5940 Tirgus izpēte un prognozēšana 3 / 4.5 Eksāmens  plūsma mācībspēks   3     

Ekon5093 Starptautiskais mārketings 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2   
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LAIS 

kods 
Studiju kursa nosaukums 

Apjoms, 

KP/ECTS 
Pārbaudījumu veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieņēmējs 

1.kurss 2.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

JurZ6005 Patērētāju interešu nodrošināšana 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2   

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2   

Brīvās izvēles daļa (B daļa) Izvēles studiju kursi (atzīmēt savu izvēli) 10   

Apakšprogramma Finanses un kredīts 

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

Ekon5043 Starptautiskie norēķini 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5042 Starptautiskās finanses 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5036 Iekšējais audits 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5121 Biznesa novērtēšana  2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

Ekon6017 Nodokļu politika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5026 Apdrošināšana un riski 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5080 Muitas procedūras 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5078 Excel ekonomikā 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Apakšprogramma Grāmatvedība un uzskaites teorija 

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

Ekon5043 Starptautiskie norēķini 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5039 Nodokļu plānošana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5036 Iekšējais audits 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5077 Budžeta iestāžu grāmatvedība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5121 Biznesa novērtēšana  2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon6017 Nodokļu politika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5026 Apdrošināšana un riski 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5078 Excel ekonomikā 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Apakšprogramma Uzņēmējdarbība un vadīšana   

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

VadZ5001 Projektu vadīšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi  plūsma mācībspēks     2   

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

VadZ5058 Korporatīvā stratēģija 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon6001 Pārtika un uzņēmējdarbība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

VadZ5054 Darījumu teorija 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   
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VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2  

LAIS 

kods 
Studiju kursa nosaukums 

Apjoms, 

KP/ECTS 
Pārbaudījumu veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieņēmējs 

1.kurss 2.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

Apakšprogramma Reģionālā attīstība un pārvalde 

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

JurZ5011 Pašvaldību tiesības 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

Ekon5131 Sociālais mārketings 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     

JurZ6005 Patērētāju interešu nodrošināšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

          

Apakšprogramma Mārketings un nozaru ekonomika 

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

Ekon5097 Loģistika mārketingā 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon6041 Enerģētikas nozares ekonomika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana  2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

VadZ6013 Komercdarbība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks     2   

Ekon5131 Sociālais mārketings 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     

Ekon5100 Teritorijas mārketings 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2   

  Brīvās izvēles daļa (C daļa) 2 / 3           2   

      Ieskaite   mācībspēks         

Ekon6042 Maģistra darbs 20 / 30 Maģistra darbs (atzīme)   
Individuāli/ 

MEK 
     2 18 

  Kopā 80 / 120 - - - 20 20 20 20 

SASKAŅOTS:         

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas "Ekonomika" direktore, 

LLU prof., Dr.oec. 
  _______________ A.Vilciņa 

       

      (datums) 
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9. pielikums 
 

APSTIPRINĀTS 

        LLU EF Domes sēdē 

        2013. gada 20. februārī 

        Protokola Nr. 06-24.02/2 

           

     Dekāne _______________ I.Pilvere 

 

LLU EF akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas „Ekonomika” (IKK kods 45310)  

STUDIJU PLĀNS (NEPILNA LAIKA studijām) 2013./2014. stud. gadam  

  

LAIS kods Studiju kursa nosaukums 
Apjoms, 

KP/ECTS 

Pārbaudījumu 

veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieņēmējs 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

  Obligātā daļa (A daļa) 30 / 45       14.0 8.0 8.0     

Obligātie studiju kursi 30 / 45       14.0 8.0 8.0     

Mate5001 Matemātiskā statistika 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks 3         

Ekon5084 Ekonometrija 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks   3       

Ekon5090 Mikroekonomikas analīze 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks 3         

Ekon5089 Makroekonomikas analīze 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks   3       

Ekon5092 Reģionālā ekonomika un politika 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2     

Ekon6047 Mārketings 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks 3         

Ekon5082 Finanšu grāmatvedība I 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks 3         

Ekon5041 Uzņēmējdarbības finanses I 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       

Ekon6040 Risku vadības process 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2     

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks 2         

VadZ5045 Plānošana un kontrolings 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2     

Ekon5085 Resursu vadīšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2     
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LAIS kods Studiju kursa nosaukums 
Apjoms, 

KP/ECTS 

Pārbaudījumu 

veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieņēmējs 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 28 / 42       - 8.0 8.0 10.0 2 

Obligātie (izvēles) studiju kursi 18 / 27                 

Valo5005 Angļu valoda  maģistrantiem 
2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       

Valo5006 Vācu valoda  maģistrantiem 

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi  plūsma mācībspēks   2       

Ekon5101 Pētnieciskais darbs ekonomikā 2 / 3 

Ieskaite 
prezentācijas 

formā 

konferencē 

patstāvīgās 

studijas 

Individuāli / 

komisija 
       2  

Apakšprogramma Finanses un kredīts   

Ekon6013 Finanšu menedžments 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2     

Ekon5027 Bankas un riski 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks     3     

Ekon5132 Nodokļu plānošana 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks     3     

Apakšprogramma Grāmatvedība un uzskaites teorija   

Ekon6035 Vadības grāmatvedība 4 / 6 Eksāmens plūsma mācībspēks     4     

Ekon6036 Finanšu grāmatvedība II 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2     

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2     

Apakšprogramma Uzņēmējdarbība un vadīšana   

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       

VadZ5047 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze 4 / 6 Eksāmens plūsma mācībspēki      4     

VadZ5056 Starptautiskais menedžments 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks   3       

Ekon5132 Nodokļu plānošana 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks     3     
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LAIS kods Studiju kursa nosaukums 
Apjoms, 

KP/ECTS 

Pārbaudījumu 

veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieņēmējs 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

Apakšprogramma Reģionālā attīstība un pārvalde   

Ekon5120 Reģionu ilgtspējīga attīstība 4 / 6 Eksāmens plūsma mācībspēki   4       

Ekon5091 Pārrobežu sadarbība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     2     

Ekon5100 Teritorijas mārketings 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2     

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2     

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana  2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks     2     

Apakšprogramma Mārketings un nozaru ekonomika   

Ekon5086 Integrētā mārketinga komunikācija 3 / 4.5 Eksāmens plūsma mācībspēks     3     

Ekon5940 Tirgus izpēte un prognozēšana 3 / 4.5 Eksāmens  plūsma mācībspēks     3     

Ekon5093 Starptautiskais mārketings 2 / 3 Eksāmens  plūsma mācībspēks     2     

JurZ6005 Patērētāju interešu nodrošināšana 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība 2 / 3 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       

Brīvās izvēles daļa (B daļa) Izvēles studiju kursi (atzīmēt savu izvēli)   10   

Apakšprogramma Finanses un kredīts   

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

Ekon5043 Starptautiskie norēķini 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi  plūsma mācībspēks       2   

Ekon5042 Starptautiskās finanses 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5036 Iekšējais audits 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5121 Biznesa novērtēšana  2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

Ekon6017 Nodokļu politika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5026 Apdrošināšana un riski 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5080 Muitas procedūras 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5078 Excel ekonomikā 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Apakšprogramma Grāmatvedība un uzskaites teorija   

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   
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LAIS kods Studiju kursa nosaukums 
Apjoms, 

KP/ECTS 

Pārbaudījumu 

veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieņēmējs 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

Ekon5043 Starptautiskie norēķini 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi  plūsma mācībspēks       2   

Ekon5039 Nodokļu plānošana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5036 Iekšējais audits 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5077 Budžeta iestāžu grāmatvedība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5121 Biznesa novērtēšana  2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon6017 Nodokļu politika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5026 Apdrošināšana un riski 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5078 Excel ekonomikā 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Apakšprogramma Uzņēmējdarbība un vadīšana     

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

VadZ5001 Projektu vadīšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi  plūsma mācībspēks       2   

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

VadZ5058 Korporatīvā stratēģija 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi  plūsma mācībspēks       2   

Ekon6001 Pārtika un uzņēmējdarbība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

VadZ5054 Darījumu teorija 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks    2  

Apakšprogramma Reģionālā attīstība un pārvalde   

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

JurZ5011 Pašvaldību tiesības 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

Ekon5131 Sociālais mārketings 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks      

JurZ6005 Patērētāju interešu nodrošināšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks      
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Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

 

LAIS kods Studiju kursa nosaukums 
Apjoms, 

KP/ECTS 

Pārbaudījumu 

veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieņēmējs 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

Apakšprogramma Mārketings un nozaru ekonomika   

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

Ekon5097 Loģistika mārketingā 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon6041 Enerģētikas nozares ekonomika 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana  2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       2   

VadZ6013 Komercdarbība 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma  mācībspēks       2   

Ekon5131 Sociālais mārketings 2 / 3 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks      

Ekon5100  Teritorijas mārketings  2 / 3  Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks           

           

  Brīvās izvēles daļa (C daļa) 2 / 3             2   

      Ieskaite   mācībspēks           

Ekon6042 Maģistra darbs 20 / 30 
Maģistra darbs 

(atzīme) 
  

Individuāli/ 

MEK 
       2 18 

  Kopā 80 / 120 - - - 14 16 16 14 20 

           

SASKAŅOTS:          

           

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas "Ekonomika" direktore, 

LLU prof., Dr.oec.    _______________ A.Vilciņa  

        

      (datums)  
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10. pielikums 

A B S O L V E N T U  A P T A U J A  

Cienījamo Absolvent! 

Lai novērtētu Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības 

maģistra studiju programmas „ E k o n o m i k a ”  īstenošanu un izstrādātu pasākumus studiju 

kvalitātes uzlabošanai, lūdzam Jūs kā šīs programmas absolventu izteikt vērtējumu un 

ierosinājumus par studiju programmu un studiju procesu. 

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā.  

 Aizpildot anketu, lūdzam atzīmēt atbildes, ievelkot kvadrātiņā krustiņu ! 

 Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiņā! 

N.p.k. Jautājums 
Pilnībā 

piekrītu 

Drīzāk 

piekrītu 

Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnībā 

nepiekrītu 

Nevaru 

pateikt 

1.  
Esmu apmierināts (-a), ka izvēlējos studēt 

šajā studiju programmā 
41.7 % 58.3 % 0 % 0 % 0 % 

2.  
Mani apmierina studiju kursu 

piedāvājums studiju programmā 
16.7 % 62.5 % 20.8 % 0 % 0 % 

3.  

Kopumā studiju kursu kvalitāte bija 

augsta, kursu saturs aktuāls un 

daudzpusīgs 
12.5 % 62.5 % 16.7 % 4.2 % 4.2 % 

4.  
Mani apmierināja studiju laikā iegūtās 

teorētiskās zināšanas 
12.5 % 83.3 % 4.2 % 0 % 0 % 

5.  
Brīvās izvēles studiju kursu piedāvājums 

bija plašs un noderīgs 
16.7 % 50 % 16.7 % 12.5 % 4.2 % 

6.  
Studiju laikā ieguvu pietiekamas 

pētnieciskās un praktiskās prasmes 
12.5 % 58.3 % 25 % 0 % 4.2 % 

7.  

Studiju laikā papildināju izziņas prasmes 

(strādāt ar informāciju; izvērtēt, analizēt 
un sistematizēt to) 

33.3 % 62.5 % 4.2 % 0 % 0 % 

8.  
Studiju laikā ieguvu prasmes diskutēt un 

pamatot viedokli 
29.2 % 62.5 % 4.2 % 0 % 4.2 % 

9.  
Studiju laikā pilnveidoju savas saskarsmes 

prasmes (spēju komunicēt)  
33.3 % 58.3 % 4.2 % 0 % 4.2 % 

10.  

Studiju laikā pilnveidoju savas 

organizatoriskās prasmes (plānot, vadīt un 

organizēt savu darbu) 
20.8 % 62.5 % 12.5 % 0 % 4.2 % 

11.  
Kopumā docētāji ir augsti kvalificēti, 

erudīti un savā jomā zinoši 
33.3 % 58.3 % 8.3 %  0 % 0 % 

12.  
Docētāju attieksme pret studentiem bija 

labvēlīga 
41.7 % 58.3 % 0 % 0 % 0 % 

13.  Kopumā sadarbība ar docētājiem bija laba 41.7 % 58.3 % 0 % 0 % 0 % 

14.  Nodarbību plānojums bija optimāls 4.2 % 50 % 37.5 % 4.2 % 4.2 % 

15.  
Fakultātes administratīvā personāla 
attieksme pret studentiem bija 

pretimnākoša 
29.2 % 45.8 % 20.8 % 4.2 % 0 % 

16.  
Informācija par studiju procesu fakultātē 
bija viegli pieejama 

20.8 % 50 % 25 % 4.2 % 0 % 
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17.  
Studiju mācību – metodiskais 

nodrošinājums bija labs  
8.3 % 87.5 % 4.2 % 0 % 0 % 

18.  
Studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

(auditorijas, datortehnika utt.) bija labs 
25 % 54.2 % 20.8 % 0 % 0 % 

19.  

Studijām nepieciešamā literatūra bija 

pieejama ESAF Ekonomiskās 

Informācijas kabinetā un LLU bibliotēkā 
29.2 % 70.8 % 0 % 0 % 0 % 

20.  
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Informatīvās sistēmas (LLU IS) darbība 

man bija saprotama  
50 % 45.8 % 4.2 % 0 % 0 % 

21.  
Mani kopumā apmierināja studiju 
kvalitāte 

16.7 % 75 % 8.3 % 0 % 0 % 

22.  
Novērtējiet studiju programmas apguves 

grūtības pakāpi 

pārāk grūta 

0 % 
grūta 

25 % 
piemērota 

70.8 % 
viegla 

4.2 % 
nevaru pateikt 

0 % 

23.  
Vai Jūs plānojat turpināt studijas 
doktorantūrā? 

 

jā, EF 

8.3 % 

LLU citā 

fakultātē 

0 % 

citā 

augstskolā 

0 % 

 

nestudēšu 

50 % 

 

nevaru pateikt 

41.7 % 

24.  
Vai Jūs strādājat darbu atbilstoši 

izvēlētajai izglītībai? 

strādāju 

atbilstoši 

33.3 % 

drīzāk 

atbilstoši 

20.8 % 

drīzāk 

neatbilstoši 

20.8 % 

strādāju 

neatbilstoši 

12.5 % 

nestrādāju 

vispār 

12.5 % 

25.  
Vai studiju laikā iegūtās zināšanas 

pielietojat darba vietā?  

daudz 

pielietoju 

16.7 % 

 

pielietoju 

25 % 

nedaudz 

pielietoju 

41.7 % 

 

nepielietoju 

4.2 % 

 

nevaru pateikt 

12.5 % 

26.  
Vai Jūs plānojat pēc studijām strādāt 

atbilstoši iegūtai izglītībai? 

jā, strādāšu 

45.8 % 
drīzāk jā 

33.3 % 
drīzāk nē 

4.2 % 
nē 

0 % 
nevaru pateikt 

16.7 % 

27.  
Vai Jūs ieteiktu studijas šajā programmā 

arī saviem draugiem un paziņām? 

jā 

25 % 
drīzāk jā 

50 % 
drīzāk nē 

12.5 % 
nē 

0 % 
nevaru pateikt 

12.5 % 

28. Kādus vēl, Jūsuprāt, studiju kursus vajadzētu iekļaut šajā studiju programmā? 

  

  

  

  

  

  

29. Ko, Jūsuprāt vajadzētu mainīt studiju programmā un studiju procesa organizācijā? 

  

  

  

  

  

  

Jūs esat  pilna laika absolvents 100 % nepilna laika absolvents  

Paldies par atsaucību!!!  
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11. pielikums 

Studiju programmas „Agrārā un reģionālā ekonomika doktorantu publikācijas 

2013./2014. studiju gadā 

 

1. Barwicki J., Gach S., Koprysz K., Ivanovs S., Adamovics A.,Valainis O. (2014) 

Technical and economical analysis of harvesting and ensilaging of corn grain. In: 

Agronomy Research 2014, Vol. 12, No 1. Tartu: Estonian Agricultural University, pp. 

33-40, ISSN 1406-894X. (SCOPUS, CAB ABSTRACT) 

2. Biķernieks A., Eglīte A. (2014) Importance of Branded Products in European 

Consumption Culture. : Economics Science for Rural Development: Marketing and 

Sustainable Consumption, Nr. 35. Jelgava: LLU, pp. 52-61. ISBN 978-9934-8466-2-5. 

(EBSCO) 

3. Bouriaud L., Nichiforel L., Weiss G., Bajraktari A., Curovic M., Dobrinska Z., Glavonjic 

P., Jarski V., Sarvasova Z., Teder M., Zalite Z. (2013) Governance of Private Forests in 

Eastern and Central Europe: An Analysis of Forest Harvesting and Management Rights 

In: Annals of Forest Research Vol. 56(1) 199 page ISSN 1844-8135. 

4. Garanti Z. (2013) Geographic Concentration of Economic Activities in Latvia.  Middle-

East Journal of Scientific Research, No. 17(2), p. 213-218. Apvienotie Arābu Emirāti. 

Pieejams: http://www.idosi.org/mejsr/mejsr17(2)13/14.pdf (SCOPUS) 

5. Garanti Z. (2013) Theoretical Aspects of Regional Clusters. Middle-East Journal of 

Scientific Research, No. 13, p. 23-30. Apvienotie Arābu Emirāti. Pieejams: 

http://www.idosi.org/mejsr/mejsr13(e)13/4.pdf(SCOPUS) 

6. Garanti Z. (2014) Identifying Traded Cluster Industries in Latvia. In: Economics 

Science for Rural Development: Integrated and Sustainable regional Development, Nr. 

36. Jelgava: LLU, pp. 139-146. ISBN 978-9934-8466-3-2.  

7. Garanti Z., Zvirbule- Berzina A. (2013) Regional Cluster Initiatives as a Driving Force 

for Regional Development. European Integration Studies, No. 7, p. 91-101. Lietuva. 

(EBSCO) 

8. Garanti Z., Zvirbule- Berzina A. (2013). In Search for Regional Clusters in Latvia. 

Journal of Business Management, No. 7, p. 93-104. Latvija. (EBSCO) 

9. Garanti Z., Zvirbule- Berzina A. (2013). Policy Promoted vs. Natural Clusters: Case of 

Riga Region, Latvia. In: Rural Development 2013: Innovations and Sustainability: 

proceedings of the international scientific conference, Vol. 6, Book 1, p. 532-536. 

Lietuva.  

10. Garanti Z., Zvirbule-Berzina A. (2014) Factors Affecting the Formation of Regional 

Clusters in Latvia. In: Economics Science for Rural Development: Integrated and 

Sustainable regional Development, Nr. 36. Jelgava: LLU, pp. 33-42. ISBN 978-9934-

8466-3-2.  

11. Griņeviča L., Kovaļevs R., Rivža B. (2013) Long-Term Unemployment of Women as a 

Possibility to be Self-Emplyed. In: Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. (Regional 

Review. Research papers), No. 9. Daugavpils: Daugavpils Universitātes  Akadēmiskais 

apgāds “Saule”, pp. 39-48. ISSN 1691-6115. (EBCO, Web of Science) 

12. Griņeviča L., Rivža B. (2014) Integration of Young People into the Labour Market 

Through participation in Business Support Programmes. In: Economics Science for Rural 

Development: Integrated and Sustainable regional Development, Nr. 36. Jelgava: LLU, 

pp. 86-94. ISBN 978-9934-8466-3-2.  

13. Janovs V. (2013) Uzņēmumu reģistrēšanas e-vides Latvijā salīdzinošais novērtējums. 

No: Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas VIII Starptautiskās Jauno 

zinātnieku konferences rakstu krājums. Rīga: RPIVA. 62-67 lpp. ISBN 978-9934-503-12-

2. 

http://www.idosi.org/mejsr/mejsr17(2)13/14.pdf
http://www.idosi.org/mejsr/mejsr13(e)13/4.pdf
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14. Janovs V., Fomin V. (2013) Benchmarking of insurance products in Latvian insurance 

industry. In: European Scientific Journal: 1st Annual International Interdisciplinary 

Conference, AIIC 2013, Azores (Portugal) pp. 616-620. ISSN: 1857 – 7431. 

15. Jeroščenkova L., Krūzmētra M., Rivža B. (2013) Enhancing the Competitiveness of 

Tourism Through Cultural Heritage as a Tourism Product. In: Rural Development: 

proceedings of the 16 international Scientific Conference, No. 6. Kauņa: Aleksandras 

Stulginskis University, pp. 163 – 167. ISSN 2345-0916. 

16. Jeroščenkova L., Krūzmētra M., Rivža B. (2014) International Vision of the 

Significance and Availability of Cultural Heritage. In: Economics Science for Rural 

Development: Rural Development and Entrepreneurship, Nr. 35. Jelgava: LLU, pp. 149-

155. ISBN 978-9934-8466-2-5. 

17. Jirgena H., Hāzners J. (2013) Consumer Ethnocentrism in Latvia.In: Ekonomika un 

kultūra - ilgtspējīga attīstība: zinātniskie raksti, 2013/4. Rīga: Ekonomikas un kultūras 

augstskola,  75-86.lpp. ISSN 2255-7563. 

18. Jirgena H., Hāzners J. (2013) Evaluation of the comparative trade advantage of Latvian 

processed foods and agricultural commodities.In: Ekonomika un kultūra - ilgtspējīga 

attīstība: zinātniskie raksti, 2013/4. Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola,  87-99.lpp. 

ISSN 2255-7563. 

19. Jirgena H., Hāzners J. (2013) Polycentricity measures and regional disparities. In: 

Science for Rural Development: Proceedings of the Annual 19th international Scientific 

Conference, Jelgava: LLU, pp. 201-207. ISSN 1691-4031. (EBSCO, CAB Abstact) 

20. Judzis A. (2013) Vidzemes reģiona vadošo tautsaimniecības nozaru izvērtējums. No: 

Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi: Studentu un docētāju 14. zinātniski 

praktiskās konferences rakstu krājums, Rēzekne, RU, Latvija,  78.-88.  lpp. 

21. Kelle L. (2013) The World Expos as a Platform for Economic Development. In: In: 

Journal of International Scientific Publication: Economy&Business. Vol 7, Part 2, pp. 

452-462. 

22. Krūzmētra M., Rivža L., Rivža B. (2013) Culture Heritage as a Product of Rural/Farm 

Tourism: the Case of Latvia. In: “Cultural Tourism: New and Different Way”: Journal of 

Culture and Tourism Research, No.2 The Korean Academic Society of Culture & 

Tourism: pp. 53 – 64. ISSN 1598-0553. 

23. Leibus I., Irmeja A. (2014) Tax Payments of Agricultural Sector in Latvia. In: 

Economics Science for Rural Development: Finance and Taxes, Nr. 33. Jelgava: LLU, 

pp. 132-141. ISBN 978-9934-8466-0-1. 

24. Leimane I., Krieviņa A., Miglavs A. (2014) Improving of small farm market capability 

in Latvia. Procedia - Social and Behavioral Sciences (2014), pp. 182-189, DOI: 

10.1016/j.sbspro.2013.12.861. 

25. Leimane I., Krieviņa A., Nipers A. (2013) Comparative Cost Analysis of Fish 

Processing in the Baltic Countries. Proceedings of the 6th International Scientific 

conference "Rural Development 2013 Vol. 6, Book 1, pp. 202-208, ISSN 2345-0916 

online. 

26. Lenerts A.(2013) Sustainable Use of Bio-resources of Agricultural Origin: the Basis of 

Bioeconomy in Latvia. In: RURAL DEVELOPMENT 2013: innovations and 

sustainability: The sixth international scientific conference proceedings. Volume 6, Book 

1 pp. 209-214.ISSN 2345-0916 

27. Lēnerts A., Strīķis V. (2013) Bio-economy and a sustainable market for biofuels. 13th 

International multidisciplinary scientific GeoConference& EXPO - SGEM 2013 

"Ecology, economics, education and legislation": conference proceedings, Albena, 

Bulgaria, June 16-22, 2013 / International Scientific Council of SGEM. - Albena, 2013. -

 Vol.2, p.49 – 56.  (SCOPUS) 
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28. Ozoliņš I. (2014) Characteristics of Sheep Farming Sector and this Development in 

Latvia. In: Economics Science for Rural Development: Production and Cooperation in 

Agriculture, Nr. 34. Jelgava: LLU, pp. 163-171. ISBN 978-9934-8466-1-8. 

29. Plone E., Stokmane I. (2013) Advancement of protected areas policy in Latvia. In: 8th 

International Academic Conference: proceeding of the international conference.  Itālija: 

Neapole. (Sagatavota, iesniegta; konferences norises laiks 2013.gada 16.-19.septembris). 

30. Plone E., Stokmane I., Buļipopa N. (2013) Special Protected Areas for Regional 

Development in Latvia. In: Regional Studies Association Winter Conference 2013. 

Lielbritānija: Londona. (Sagatavota, iesniegta; konferences norises laiks 2013.gada 

22.novembris). 

31. Plone E., Stokmane I., Buļipopa N. (2013) Protected Areas for Regional Development in 

Latvia. In: Protected Areas and Place Making Conference: proceeding of the international 

conference. Brazīlija, p.136. ISBN 978-85-86481-25-3. 

32. Rancāne S., Makovskis K., Lazdiņa D., Daugaviete M., Gūtmane I., Bērziņš P. (2014) 

Analysis of economical, social and environmental aspects of trees and perennial 

herbaceous plants agroforestry system. In: Biosystems Engineering 2014. Annual 5
th

 

International Conference. May 8-9, 2014, Tartu, Igaunija. 

33. Sneidere R.,Vigante I. (2013) Social accounting and its contribution to society. In: 

Accounting Theory and Practice: research papers, Vol. 14, Lithuania, pp. 7 -16, ISSN 

1822-8682. 

34. Sneidere R.,Vigante I. (2014) Legislative Basis for Corporate Social Responsibility 

Reporting. Economic Annals – XXI, 3-4(1)’2014, Ukraine, 4 lpp., ISSN 1728-6220. 

(SCOPUS) 

35. Spruksts E. (2014) Uzņēmējdarbības uzsākšana Latvijā pēc iestāšanās Eiropas 

Savienībā. No: 10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres: 
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