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Studiju virziena pilnveides pasākumi
2017./2018. STUDIJU GADĀ
1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas
Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ir
akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim saskaņā ar 2018. gada 21. jūnija grozījumiem
„Augstskolu likumā”.
Studiju virzienā ietilpstošās programmas:
Iegūstamais grāds un/vai
Nr.
Nosaukums
Studiju veids
KP
kvalifikācija
1.
Komerczinības, 1.līm.
Pilns laiks
80
Uzņēmējdarbības
Nepilns laiks
(komercdarbības) speciālists
2.
Komercdarbība un
Pilns laiks
164
Profesionālais bakalaurs
uzņēmuma vadība, p(b)
Nepilns laiks
160
komercdarbībā un uzņēmuma
vadībā un vadītājs
3.
Iestāžu un uzņēmumu
Pilns laiks
164
Profesionālais bakalaurs
ārējie sakari, p(b)
sabiedrības vadībā un ārējo
sakaru struktūrvienības
vadītājs
4.
Projektu vadība, p(m)
Pilns laiks
(1.5 g.)- 62 Profesionālais maģistrs
(2 g.) – 82 projektu vadībā un projekta
vadītājs
5.
Sabiedrības pārvalde, p(m) Pilns laiks
(1.5 g.)- 60 Profesionālais maģistrs
Nepilns laiks (2 g.) – 80 sabiedrības pārvaldē un
E-studijas
(2.5g) – 80 sabiedrības pārvaldes
vadītājs
6.
Uzņēmējdarbības vadība,
Pilns laiks
(1.5 g.)- 60 (1.5) Profesionālais maģistrs
p(m)
(2 g.) – 80 uzņēmējdarbībā un vadīšanā
(2) Profesionālais maģistrs
uzņēmējdarbībā un vadīšanā
un uzņēmumu un iestāžu
vadītājs
7.
Lauksaimniecības un
Pilns laiks
(2 g.) – 80 Sociālo zinātņu maģistrs
pārtikas biznesa vadīšana
vadībzinātnēs
a(m) (starpvalstu LV, LT,
EST kopīgā studiju
programma)
1.līm. – pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma
p(m) – profesionālā maģistra studiju programma
a(m) – akadēmiskā maģistra studiju programma
Pārskata periodā ir notikušas izmaiņas programmu sarakstā: pamatojoties uz 12.04.2017.
LLU Senāta lēmumu Nr. 9-84, apstiprināta jauna akadēmiskā maģistra studiju programma
“Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”:
o studiju programmas kods – IKK 45345;
o studiju programmas ilgums un apjoms – 2 gadi un 80 KP (120 ECTS);
o studiju programmas īstenošanas veids un forma – pilna laika studijas, klātiene un neklātiene;
o studiju programmas īstenošanas valoda – angļu;
o iegūstamais grāds – sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē.
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Programmu īstenos:
o Latvijā: ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts, Uzņēmējdarbības un
vadībzinātnes institūts, Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūts, Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģijas katedra;
o Lietuvā: Ekonomikas un vadības fakultāte Aleksandra Stulginska universitātē;
o Igaunijā: Ekonomikas un sociālo zinātņu institūts Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē.
Pārskata periodā saņemta licence Nr. 04056 – 91 (lēmums Nr. 52-L no 04.10.2017.)
programmas “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” realizācijai.
Pārskata periodā pārtraukta uzņemšana studiju programmā „Sabiedrības pārvalde”, jo
interese no potenciālajiem studētgribētājiem par studiju programmu ir nepietiekama, kā arī
2019.gadā paredzēts šo programmu slēgt, jo norit intensīvs darbs pie programmu konsolidācijas
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē un LLU kopumā.

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas
Pārskata periodā izmaiņas nav notikušas.

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde
Rekomendācija
Dažādot pētniecības metodes
noslēguma darbu empīriskajās
daļās
Nepilna laikā studējošajiem
pilnveidot uzstāšanās un
prezentēšanas prasmes

Noslēguma darba izstrādē
vairāk izmantot
fundamentālus zinātnisko
pētījumu rezultātus un
publikācijas starptautiski
citējamos rakstu krājumos, kā
arī literatūras un informācijas
avotus svešvalodās.
Studiju noslēguma darbos
izmantot jau esošus pieejamus
līdzīgus pētījumus

Studējošo mobilitāte

Studiju kursi angļu valodā

Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija
Studiju programmas “Projektu vadība” maģistranti vienlīdz
izmanto sociālo pētījumu metodes un specifiskas metodes
projektu vadībā.
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” nepilna laika studējošie apgūst brīvās izvēles
studiju kursu „Mūsdienu retorika”. Prezentācijas prasmes
tiek pilnveidotas patstāvīgu darbu prezentāciju laikā studiju
kursu apguves procesā.
Pamatstudijās studējošie studiju kursā “Ievads studijās”,
maģistra studijās studējošie studiju kursos „Pētījumu,
publikāciju metodoloģija” un „Sociālo pētījumu metodes”
tiek informēti par zinātnisko publikāciju datu bāzēm, to
izmantošanas iespējām, kā arī pētnieciskā darba principiem.
Informēšanas procesā tiek iesaistīti arī LLU Fundamentālās
bibliotēkas un Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki.
Pamatsudijās 1. kursā studējošie apmeklē Jelgavas pilsētas
bibliotēku, lai iepazītos ar bibliotēkas piedāvātājām
iespējām (sk. 6.1. punktu „Vieslekcijas”, „Mācību
ekskursijas”).
Vairākos studiju kursos uzmanība tiek vērsta uz individuālo
un patstāvīgo darbu veikšanu, kas nosaka nepieciešamību
izmantot zinātnisko pētījumu rezultātus.
Studiju virzienā studējošie regulāri tiek informēti par studiju
iespējām ārvalstu augstskolās, izmantojot ERASMUS+
mobilitātes programmas un intensīvās apmācības kursu
BOVA
mobilitātes
iespējas
(http://www.llu.lv/lv/starptautiska-mobilitate).
Studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” studē
astoņi ārvalstu studējošie.
Apstiprinātā
un
licencētā
studiju
programma
“Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” tiks
īstenota trijās Blatijas valstīs angļu valodā.
25 mācībspēki piedāvā 46 studiju kursus angļu valodā
(http://www.llu.lv/en/course-annotation/ESAF?page=0).
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Rekomendācija

Akadēmiskajam personālam
jāuzlabo zināšanas par
mūsdienīgām mācīšanas
metodēm

Jāuzlabo akadēmiskā
personāla un studējošo
sadarbība

Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija
Studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” tiek īstenota
arī angļu valodā.
Apstiprinātā
un
licencētā
studiju
programma
“Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” tiks
īstenota trijās Baltijas valstīs angļu valodā.
Mācībspēkiem ir pieejama augstākās izglītības pedagogu
profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstskolu
didaktikā” (160 h), kuras ietvaros mācībspēki apgūst
jaunākās mācīšanas metodes. Tiek rīkotas mācību
ekskursijas, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni
mācībspēkiem. Pasniedzēji piedalās ārvalstu vieslektoru
vadītās lekcijās, kā arī ERASMUS + projektos apgūst
dažādas formālās un neformālās izglītības metodes darbā ar
jauniešiem. Mācībspēki tiek regulāri informēti par
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
piedāvātajiem semināriem, un iespēju robežās tos apmeklē.
Tiek apmeklētas arī nozaru asociāciju piedāvātās ikgadējās
konferences un dažādu organizāciju rīkotie forumi.
(sk.5.1. punktu Profesionālā pilnveide)
Akadēmiskā personāla un studējošo līdzdalība pētījumos
tiek sekmēta sekojošos veidos:
o sagatavojot pētnieciskā darba publikāciju maģistrantu
zinātniskai konferencei „Attīstība daudzveidībā”
(obligāta prasība maģistra studiju beidzējiem);
o sagatavojot pētījuma kopsavilkumu un prezentāciju
studentu zinātniskai konferencei "Studenti ceļā uz
zinātni" (Students on their Way to Science). Pārskata
periodā četri studiju virzienā studējošie prezentēja
savus pētījuma rezultātus šajā studentu zinātniskajā
konferencē;
o sagatavojot labāko noslēgumu darbu publikācijas.
Pārskata periodā tika sagatavotas trīs publikācijas
zinātniskajiem rakstiem.

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana
4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos
Ar 2017. gada 22. novembra ESAF Domes sēdes lēmumu Nr. 2.1.-2-41/12 apstiprinātas
izmaiņas studiju programmas „Komerczinības” studiju plānos. Līdz 2017./2018.studiju gadam
studiju programma pamatā tika realizēta Siguldas un Laidzes filiālēs, jo pirmsākumos studiju
programma tika izveidota, lai to realizētu tuvāk studētgribētāju dzīves vietai. Mainoties
ekonomiskajai situācijai, ir jāmaina studiju programmas koncepcija. Studiju programmas plāna
struktūras izmaiņas ir saistītas arī ar to, ka tās realizāciju tuvākajā nākotnē varētu piedāvāt Bulduru
dārzkopības vidusskolā. Arī profesijas standarts nosaka nepieciešamās izmaiņas studiju kursu
saturā, lai tuvinātu mūsdienu situācijai un studiju programma būtu pievilcīgāka arī pilsētu
jauniešiem. Studiju plānā iekļauti 5 jauni studiju kursi, vairākiem studiju kursiem mainīts to
kvantitatīvais apjoms kredītpunktos (Uzņēmuma vadīšanas pamati (VadZ3024) no 3 KP uz 2 KP;
Uzņēmējdarbības ekonomika (VadZ2023) no 3 KP uz 2 KP), tāpat ir precizēti vairāku studiju
kursu nosaukumi (studiju kursam „Uzņēmējdarbības likumdošana” (VadZ3023) nomainīts
nosaukums uz „Uzņēmējdarbības tiesiskais pamats” (VadZ2048)) (sktīt 4.2. punktu). Kopējais
studiju programmas kvantitatīvais apjoms ir 80 KP, ko veido vispārizglītojošie, nozares un izvēles
studiju kursi, kā arī prakses (16 KP), kvalifikācijas darbs (8 KP) un divi kursa darbi.
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4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana
Studiju programmā “Komerczinības” tika izveidoti un iekļauti jauni studiju kursi:
o Ekonomisko datu apstrāde (jauns),
o Socioloģija (Soci2036),
o Darba tiesības (JurZ2035),
o Biznesa ētika, etiķete (VadZ1021),
o Bioekeonomikas pamati (Ekon2137),
o Komandas menedžments (VadZ3017),
o Uzņēmējdarbības tiesiskais pamats (VadZ2048),
o Biznesa plānošana (jauns),
o Biznesa plānošana (kursa darbs) (jauns),
o E-komercija (Ekon3104).
Studiju kursi tika veidoti, pamatojoties uz mūsdienu prasībām, aktualitātēm vadībzinātnēs
un akcentējot universitātes vietu sociālo zinātņu jomā.
4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi
Pārskata gadā tika iegādātas mācību grāmatas par kopējo summu EUR 1 351.90, kā arī
abonēti dažādi izdevumi un periodika par kopējo summu – EUR 821.78
Iegādātie un saņemtie informācijas resursi, izmantojami dažādu studiju kursu apguvē:
Studiju kurss, kurā resurss
Resursa nosaukums
izmantojams
1. Kasahara E. Practical Strategic Management: How • Stratēģijas analīze un plānošana
to Apply Strategic Thinking in Business. • Vadīšana
Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte • Stratēģiskais menedžments
Ltd, 2015. 139 lpp. (ISBN: 978-981-4651-36-3)
• Uzņēmuma vadīšana
• Menedžments
• Uzņēmējdarbības pamati
• Projektu portfeļu vadība
2. Adner R. The Wide Lens: a New Strategy for • Inovāciju vadīšana
Innovation. London: Portfolio Penguin, 2012. 278 • Zināšanu pārvaldība un
lpp. (ISBN: 978-0-670-92168-3)
inovācijas
• Projektu vadīšanas metodoloģija
3. Toepoel V. Doing Surveys Online. Croydon: Sage • Bakalaura darbs
Publications Ltd, 2016. 258 lpp. (ISBN: 978-1- • Tūrisma analīze un ekonomika
4462-4967-3)
• Pētījumu, publikāciju
metodoloģija
• Pētnieciskā darba pamati
• Pētījumu apskate un analīze
• Sociālo pētījumu metodes
4. Hakim C. Research Design: Successful Designs for • Bakalaura darbs
Social and Economic Research. 2nd Edition. New • Tūrisma analīze un ekonomika
York: Routledge, 2000. 256 lpp. (ISBN: 0-415- • Pētījumu, publikāciju
22313-X)
metodoloģija
• Pētnieciskā darba pamati
• Socioloģija
• Sociālo pētījumu metodes
5. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-Chih. The • Bakalaura darbs
Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: • Tūrisma analīze un ekonomika
Sage Publications Ltd, 2016. 716 lpp. (ISBN: 978- • Pētījumu, publikāciju
1-4462-8266-3)
metodoloģija
6

•
•

Studiju kurss, kurā resurss
izmantojams
Pētnieciskā darba pamati
Sociālo pētījumu metodes

•
•
•

Loģistika
Loģistikas sistēmu menedžments
Starptautiskie ekonomiskie sakari

•
•
•
•
•

Stratēģijas analīze un plānošana
Vadīšana
Stratēģiskais menedžments
Uzņēmuma vadīšana
Uzņēmējdarbības plānošana un
kontrolings
Menedžments
Projektu portfeļu vadība
Finanšu grāmatvedība
Uzņēmuma finanšu vadība
Biznesa novērtēšana
Finanšu un investīciju vadīšana
Grāmatvedības pamati
Finanšu vadība
Uzņēmējdarbības ekonomika
Ekonomiskie resursi
Cilvēku resursu vadīšana
Cilvēkresursu vadība projektos
Makroekonomika
Konkurētspēja uzņēmējdarbībā
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Komercdarbības globalizācija
Starptautiskais mārketings
Uzņēmuma vadīšana
Uzņēmējdarbības pamati
Reģionālā attīstība
Socioloģija
Publiskā pārvalde
Loģistika
Loģistikas sistēmu menedžments
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Tautsaimniecība un reģionālā
ekonomika
Reģionālā attīstība
Pasākumu organizēšana
Projektu vadīšanas metodoloģija
Makroekonomika
Konkurētspēja uzņēmējdarbībā
Starptautiskie ekonomiskie sakari

Resursa nosaukums

6. Grant D.B., Trautrims A., Wong C.Y. Sustainable
Logistics and Supply Chain Management:
Principles and Practices for Sustainable
Operations and Management. 2nd Revised edition.
New York: Kogan Page Limited, 2017. 286 lpp.
(ISBN: 978-0-7494-7827-8)
7. Thompsons J., Scott J.M., Martin F. Strategic
Management: Awareness & Change. 8th ed.
Cengage Learning EMEA, 2017. 650 lpp. (ISBN:
978-1-4737-2633-8)

8. Gray L., Manson S., Crawford L. The Audit Process
Principles, Practice and Cases. 6th ed. Cengage
Learning EMEA, 2015. 920 lpp. (ISBN: 978-14080-8170-9)

9. McGuffog T. Building Effective Value Chains:
Value and Its Management. Croydon: Kogan Page
Limited, 2016. 230 lpp. (ISBN 978-0-7494-7376-1)
10. Bakari M. El-Kamel. The Dilemma of
Sustainability in the Age of Globalization: A Quest
for a Paradigm of Development. Lanham:
Lexington Books, 2017. 223 lpp. (ISBN 978-14985-5139-7)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11. Mangan J., Lalwani C. Global Logistics and Supply
Chain Management. Third ed. Hoboken: Wiley,
2016. 393 lpp. (ISBN: 978-1-119-11782-7)
12. Borin E. Public-Private Partnership in the Cultural
Sector: A Comparative Analysis of European
Models. Bruxelles: P.I.E. Peter Lang, 2017. 226 •
lpp. (ISBN: 978-2-8076-0367-7)
•
•
13. Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas •
izpētes starpdisciplinārie aspekti. Roberta Škapara •
un Ērikas Šumilo redakcijā. Rīga: LU •
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•
•

Studiju kurss, kurā resurss
izmantojams
Tautsaimniecība un reģionālā
ekonomika
Starptautiskais mārketings
Uzņēmējdarbības pamati
Reģionālā attīstība
Statistika
Bakalaura darbs
Tūrisma analīze un ekonomika
Saimnieciskās darbības analīze
Ekonomikas teorijas pamati
Uzņēmējdarbības ekonomika
Finanšu grāmatvedība
Biznesa novērtēšana
Finanšu un investīciju vadīšana
Finanšu vadība
Saimniekošanas mācība
Lauku tūrisma uzņēmējdarbība
Tautsaimniecība un reģionālā
ekonomika
Ekonomiskie resursi
Reģionālā attīstība
Lauku tūrisma uzņēmējdarbība
Tūrisma analīze un ekonomika
Tūrisms un rekreācija
Tautsaimniecība un reģionālā
ekonomika
Ekonomiskie resursi
Reģionālā attīstība

•
•

Loģistika
Loģistikas sistēmu menedžments

•
•

Ekonomiskie resursi
Projektu vadība

•
•
•
•
•
•

Stratēģijas analīze un plānošana
Vadīšana
Konkurētspēja uzņēmējdarbībā
Stratēģiskais menedžments
Uzņēmuma vadīšana
Uzņēmējdarbības plānošana un
kontrolings
Menedžments
Uzņēmējdarbības pamati
Projektu portfeļu vadība
Loģistika
Stratēģijas analīze un plānošana
Loģistikas sistēmu menedžments

Resursa nosaukums
Akadēmiskais apgāds, 2017. 116 lpp. (ISBN 978- •
9934-18-218-1)
•
•
•
14. Orlovska A., Jurgelāne I. Ekonomiskā statistika: •
Teorija, piemēri, uzdevumi. Trešais papildinātais •
izdevums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 158 lpp. •
(ISBN: 978-9934-19-804-4)
•
•
15. Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process •
un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU •
Akadēmiskais apgāds, 2017. 168 lpp. (ISBN: 978- •
9934-18-209-9)
•
•
16. Marsden T. Agri-Food and Rural Development: •
Sustainable
Place-Making.
London:
New •
York,NY: Bloomsbury Akademic, 2017. 187 lpp. •
(ISBN: 978-0-85785-740-8)
•
•
17. Tribe J. The Economics of Recreation, Leisure and •
Tourism. Fifth edition. Abingdon: Routledge, 2016. •
459 lpp. (ISBN: 978-1-138-78231-0)
•
•

18. Grant D.B. Logistics Management. England:
Pearson Education Limited, 2012. 288 lpp. (ISBN:
978—0-273-73135-1)
19. Therivel R., Wood G. Methods of Environmental
and Social Impact Assessment. 4th ed. New York:
Routledge, 2018. 724 lpp. (ISBN: 978-1-13864767-1)
20. Lynch R. Strategic Management. Seventh edition.
UK: Pearson Education Limited, 2015. 766 lpp.
(ISBN: 978-1-292-06466-6)

•
•
•
21. Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management: •
Strategy, Planning, and Operation. Sixth edition. •
•
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•
•
•
•

Studiju kurss, kurā resurss
izmantojams
Uzņēmējdarbības plānošana un
kontrolings
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Starptautiskais mārketings
Reģionālā attīstība
Tirgzinība

•
•
•

Loģistika
Inovāciju vadīšana
Loģistikas sistēmu menedžments

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loģistika
Vadīšana
Loģistikas sistēmu menedžments
Menedžments
Stratēģijas analīze un plānošana
Vadīšana
Konkurētspēja uzņēmējdarbībā
Stratēģiskais menedžments
Uzņēmuma vadīšana
Uzņēmējdarbības plānošana un
kontrolings
Organizāciju izpētes pieejas
Uzņēmējdarbības pamati

•
•

Makroekonomika
Ekonomikas teorijas pamati

•
•

Inovāciju vadīšana
Tautsaimniecība un reģionālā
ekonomika
Zināšanu pārvaldība un
inovācijas
Reģionālā attīstība
Inovāciju vadīšana
Tautsaimniecība un reģionālā
ekonomika
Zināšanu pārvaldība un
inovācijas
Reģionālā attīstība
Socioloģija
Publiskā pārvalde
Vienkāršā grāmatvedība
Nodokļu uzskaite
Finanšu grāmatvedība
Uzņēmējdarbības plānošana
Finanšu un investīciju vadīšana
Grāmatvedības pamati
Saimniekošanas mācība
Uzņēmējdarbības ekonomika

Resursa nosaukums
England: Pearson Education Limited, 2016. 528
lpp. (ISBN: 10: 1-292-09356-0)
22. Roorda N. Fundamentals of Sustainable
Development. Second edition. New York:
Routledge, 2017. 382 lpp. (ISBN: 978-1-13809265-5)
23. Sarkar S. The Supply Chain Revolution: Innovative
Sourcing and Logistics for a Fiercely Competitive
World. New York: Amacom, 2017. 240 lpp. (ISBN:
978-0-8144-3878-7)
24. Jonsson P. Logistics and Supply Chain
Management.
Croydon:McGraw-Hill
Higer
Education, 2008. 491 lpp. (ISBN 13: 978-0-07711738-2)
25. Grant R.M. Contemporary Strategy Analysis. Ninth
Edition. UK: John Wiley & Sons Ltd., 2016. 458
lpp. (ISBN: 978-1-119-12083-4)

26. Williamson S. D. Macroeconomics. Global Edition.
Sixth Edition. UK: Pearson Education Limited,
2018. 731 lpp. (ISBN 10: 1-293)
27. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu
dzīvotspējai /autoru kolektīva monogrāfija.
Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 2018. 325 lpp. (ISBN:
978-9934-8744-0-6)

•

•

•
28. Simtam pāri. Viedā Latvija. Valsts pētījumu •
programma EKOSOC-LV /autoru kolektīva •
monogrāfija. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 2018.
415 lpp. (ISBN 978-9984-9542-9-5)
•

29. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un
nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga:
Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp.
(ISBN 978-9984-896-16-8)

30. Entrepreneurship in Rural Areas through the
production and exploitation of medicinal and

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Resursa nosaukums
aromatic plants: manual / Dana Maria Bobiţ, •
Mariana Ciufu, Viorica Ghinea, Lāsma Līcīte, Aina •
Muška [un vēl 4 autori]. [Jelgava]: [Latvijas
Lauksaimniecības universitāte], [2018]. 255 lpp.
•
•
31. Popluga D., Muška A., Paula L., Līcīte L.
Education in rural entrepreneurship: thraugh
producing and valorizing herbs that are
•
endangered or available only from spontaneous
flora. [Jelgava]: [Latvijas Lauksaimniecības],
[2018]. 33 lpp.
32. Apmaldījušies brīvībā: anatomija mūsdienu
Latvijā: zinātniskā monogrāfija (zinātniskā •
redaktore Aija Zobena). Rīga: LU Akadēmiskais
apgāds, 2018. 184 lpp.
33. Alexander J. Financial Planning & Analysis and •
Performace Management. Hoboken: John Wiley & •
Sons, 2018. 612 p. (ISBN 9781119491484)
•
•
•
•
34. Hopkin P. Fundamentals of Risk Management: •
Understanding, Evaluating and Implementing •
Effective Risk Management. 5th Edition. New •
York: Kogan Page, 2018. 453 p. (ISBN 978 0 7494 •
8307 4)
•
•
•
•
•
35. Aven T. Risk Analysi. 2nd Edition. Chichester, •
West Sussex, United Kingdom: John Wiley & •
Sons, 2015. 197 p. (ISBN: 978-1-119-05779-6)
•
•
•
•
•
•
•

Studiju kurss, kurā resurss
izmantojams
Uzņēmējdarbības plānošana
Tautsaimniecība un reģionālā
ekonomika
Ekonomiskie resursi
Uzņēmējdarbības pamati

Saimniekošanas mācība

Tautsaimniecība un reģionālā
ekonomika
Finanses un kredīts
Uzņēmējdarbības plānošana
Saimniecsikās darbības analīze
Finanšu un investīciju vadīšana
Biznesa novērtēšana
Finanšu vadība
Riska vadība
Finanses un kredīts
Uzņēmējdarbības plānošana
Finanšu un investīciju vadīšana
Biznesa novērtēšana
Projektu vadīšana
Uzņēmējdarbības pamati
Projektu vadīšanas metodoloģija
Projektu praktiskā vadīšana
Riska vadība
Finanses un kredīts
Uzņēmējdarbības plānošana
Finanšu un investīciju vadīšana
Biznesa novērtēšana
Projektu vadīšana
Uzņēmējdarbības pamati
Projektu vadīšanas metodoloģija
Projektu praktiskā vadīšana

Izstrādājot studiju noslēguma darbus, kursa darbus, referātus un patstāvīgos darbus, kā arī
ar ekonomiku, finansēm, uzņēmējdarbību saistītu studiju kursu apguvei studējošajiem ir pieejami:
o Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga:
Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
o iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X
o Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un
finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709.
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o Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls. Rīga: Izdevniecība „Saimnieks
LV”. ISSN 1691-1598
o Praktiskais Latvietis: iknedēļa žurnāls. Rīga: Lauku Avīze, 1992. ISSN 1407-3358
o Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri,
1992. ISSN 1407-2041
o Latvijas Avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2003. ISSN 1691-1229
o Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
o Zemgales Ziņas: nedēļas avīze Zemgalei. Jelgava: Jelgavas dome, 1994. ISSN 1407-3889
4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi
Studiju programmas „Komerczinības” VNPK priekšlikumi:
1. Kvalifikācijas darbu vadītājiem ieteikt studējošajiem izvēlēties tos uzņēmumus, kuru darbības
veidu pārzina ne tikai no teorētiskā aspekta, bet arī praktiskās puses.
2. Secinājumu un priekšlikumu sastādīšanā, kā arī kvalifikācijas darba satura noformēšanā
jānovērš nepilnības metodisko noteikumu ievērošanā.
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” VPK priekšlikumi:
1. Bakalauru darbu vadītājiem vairāk sekot studējošo izstrādāto darbu saturam, lai tas atbilstu
izvirzītam darba mērķim un uzdevumiem, secinājumu un priekšlikumu atbilstībai darba
saturam.
2. Bakalauru darbos par komersantu saimnieciskās darbības analīzi raudzīties, lai priekšlikumi
izrietētu no darba satura un būtu pamatoti ar ekonomiskiem aprēķiniem.
3. Bakalauru darbu vadītājiem ieteikt studējošiem vairāk pielietot ekonomiski statistiskās un/ vai
ekonomiski matemātiskās metodes savos pētījumos. Pievērst uzmanību pētījuma metožu
uzskaitījumam ievadā, kas ir nepilnīgs, salīdzinot ar darbā izmantoto.
4. Studējošiem bakalaura darba izstrādē vairāk izmantot fundamentālus zinātnisko pētījumu
rezultātus un publikācijas starptautiski citējamos rakstu krājumos, kā arī literatūras un
informācijas avotus svešvalodās. Vairāk akcentēt savus uzskatus, viedokli bakalaura darba
teorētiskajā un empīriskajā daļā.
5. Bakalauru darbu vadītājiem un nepilna laika studējošiem pievērt lielāku uzmanību, darba
tehniskā noformējuma atbilstībai metodisko norādījumu prasībām.
Studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” VPK priekšlikums:
1. Bakalaura darba sagatavošanas periodā īpašu izmanību pievērst metodiskajiem norādījumiem.
2. Darbu autoriem īpašu uzmanību pievērst noformējumam un tekstam, izskaust gramatikas
kļūdas gan bakalaura darbos, gan prezentācijās.
3. Darba autoriem vairāk sadarboties ar darbu vadītājiem, pievēršot uzmanību bakalaura darbu
izstrādes savlaicīgumam un termiņu ievērošanai, kas varētu uzlabot aizstāvamo darbu kvalitāti.
Studiju programmas „Projektu vadība” VPK priekšlikumi:
1. Izskatīt fakultātē iespēju projektu finanšu analīzes metodes mācīt ar uzskatāmu un praktisku
uzdevumu palīdzību, kur studējošie apgūst un apliecina prasmes.
2. Rosināt studējošiem vairāk izmantot kvantitatīvās pētījumu metodes, datu vizualizācijas
(kartēšanas) un statistiskās datu apstrādes metodes.
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” VPK priekšlikumi:
1. Maģistra grāda pretendentiem atsevišķos gadījumos nepieciešams vairāk uzmanības veltīt
hipotēžu formulēšanai un sasaistei ar teoriju, secinājumu pamatojumam un sasaistei ar
priekšlikumiem, kā arī darba noformējumam.
2. Pievērst vairāk uzmanības uzņēmējdarbības praktisko jautājumu risināšanai un sasaistei ar
teoriju.
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5. Mācībspēki un pētnieki
Mācībspēku profesionālās pilnveides un zinātniskās pētniecības nepieciešamību un
regularitāti nosaka:
1. LR Augstskolu likums (1995);
2. MK 04.09.2001. noteikumi Nr. 391. „Profesora un asociētā profesora amata pretendenta
zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība”, kuri nosaka kārtību, kādā
nozares profesoru padome novērtē profesora vai asociētā profesora amata pretendenta
zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju un paredz, ka, novērtējot pretendenta atbilstību
profesora vai asociētā profesora amatam, ņem vērā pēdējo sešu gadu laikā iegūto zinātnisko
un pedagoģisko kvalifikāciju. Pedagoģiskās kvalifikācijas sastāvdaļa ir arī organizatoriskā
kompetence, kas raksturo personāla vadības pieredzi un spējas;
3. LLU nolikums par akadēmiskajiem amatiem (http://www.llu.lv/lv/nolikumi), kurā definētas
prasības akadēmisko amatu (profesora, asociētā profesora, docenta, vadošā pētnieka, lektora,
pētnieka un asistenta) pretendentiem;
4. studiju virzienā studējošo docētāju darba kvalitātes vērtēšanas rezultāti u.c.
5.1. Profesionālā pilnveide
Studiju virziena realizācijā iesaistītie mācībspēki regulāri paaugstina kvalifikāciju. Vismaz
reizi sešos gados mācībspēki apmeklē augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides
programmu „Inovācijas augstskolu didaktikā” (160 h). Pārskata periodā pedagogu profesionālās
pilnveides programmu apguva un sertifikātu ieguva 4 mācībspēki (M.Pelše, A.Zvirbule,
G.Mazūre, I.Jakušonoka).
Kopš 2014. gada LLU Valodas centrs universitātes mācībspēkiem piedāvā angļu valodas
pilnveides kursus (32 h). Pārskata periodā kvalifikāciju šajos kursos paaugstināja 8 mācībspēki
(A.Eglīte, A.Lazdiņš, I.Jurgena, L.Jankova, I.Leibus, L.Paula, D.Bite, D.Kaufmane). Citu
organizāciju rīkotajos kursos angļu valodas zināšanas papildināja vēl trīs mācībspēki (B.Mistre
(Mācību centrs Password), M.Pelše un S.Zvirgzdiņa (Zemgales Reģiona Kompetenču attīstības
centrs)). Viens mācībspēks (B.Miltoviča) Francijas kultūras institūtā papildināja franču valodas
zināšanas.
Mācībspēki savu kvalifikāciju paaugstina, arī piedaloties LLU Akadēmiskajā konference.
2017./2018. studiju gadā konference tika veltīta studiju virzienu/ programmu akreditācijas
jautājumiem. Pārskata periodā konferencē kvalifikāciju paaugstināja 24 mācībspēki (skat. 1. piel.).
Lai pilnveidotu zināšanas 2018. gada nodokļu reformas un grāmatvedības kārtošanas
jautājumos deviņi mācībspēki (E.Apsīte, L.Griņēviča, I.Jurgena, B.Kizika, I.Leibus, B.Mistre,
A.Muška, A.Svarinska, S.Zvirgzdiņa) ņēma dalību dažādu organizāciju (SIA „LZRA Izglītības
centrs”, Zemgales reģiona Kompetenču attīstība centra, LR Finanšu ministrijas, SIA „Jauns
Likums”, Lietišķās informācijas dienesta, iFinanses, Zemgales Uzņēmējdarbības centra, ESAF
Finanšu un grāmatvedības institūta) organizētajos semināros un konferencēs.
Pārskata periodā vairāki mācībspēki piedalījās LLU Komunikācijas un mārketinga centra
organizētajā seminārā „Kā būt elastīgam saskarsmē” (2 h, 30.11.2017., lektors – Vodemārs Bariss;
piedalījās 14 mācībspēki), Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra organizētajā seminārā
„Mēs un internets” (2 h, 27.11.2017.; piedalījās 4 mācībspēki: A.Eglīte, L.Griņēviča, I.Jurgena un
A.Muška), ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta organizētajā profesora Ervida
Grinovska mantojuma seminārā „Uzvedības ekonomika: izvēle” (4 h, 18.01.2018.; piedalījās
10 mācībspēki), ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta organizētajā seminārā „Docenta Jāņa
Benzes lasījumi” (07.12.2017.; piedalījās viens mācībspēks: I.Leibus), LLU Mūžigzglītības centra
un izglītības centra "Karjeras konsultācijas" organizētajā seminārā „Pārmaiņu domāšanas
stratēģija” (8 h, 13.11.2017.; piedalījās divi mācībspēki: L.Janmere un V.Bariss), kā arī citos
profesionālās pilnveides semināros, kursos un pieredzes apmaiņas braucienos (piedalījās
19 mācībspēki) (skat. 1. piel).
38 ESAF mācībspēki un 4 darbinieki piedalījās zinātniski praktiskajā seminārā
“Ziemeļlatgales reģiona pieredze, prakse un kultūras mantojums” (16 h, 05.06.2018.12

06.06.2018.). Septiņi ESAF mācībspēki (A.Jurevica, I.Jurgena, D.Kaufmane, A.Kreicberga,
I.Leibus, L.Paula, A.Svarinska) piedalījās profesionālās pilnveides seminārā „Uzņēmējdarbības
attīstība Vidzemē” (8 h, 20.10.2017.).
Mācībspēki savu kvalifikāciju paaugstina, piedaloties starptautiskās un zinātniskās
konferencēs, starptautiskos semināros.
5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana
Studiju virziena „Vadīšana, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” realizācijā
iesaistītais akadēmiskais personāls pārskata periodā iesaistījis 22 zinātnisko un pētniecisko
projektu vadībā un izpildē (skat. 2. piel.). Mācībspēki sagatavoja 56 starptautiski zinātniskās
publikācijas un prezentēja savu pētījumu rezultātus (43 uzstāšanās) dažādās starptautiski
zinātniskās konferencēs:
Publikācijas vai referāta veids, projekti
Skaits pārskata periodā
Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti
3
Web of Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs
Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos
26
izdevumos, t.sk. proceedings
Izdotās zinātniskās monogrāfijas
2
Citas zinātniskās publikācijas
12
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract)
15
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
43
Referātu saraksts pārējās konferencēs
0
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas
0
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un
0
zinātības (know-how)skaits
Zinātniskie projekti
16
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studējošie
0
5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.
Mācībspēki savu kvalifikāciju paaugstina, darbojas dažādu institūciju, uzņēmumu padomēs,
komisijās, kas ļauj labāk izprast dažādus ekonomiskos un sabiedrības procesus un rada labas
iespējas dalībai dažādos zinātniskos pētījumos. Pārskata periodā 21 mācībspēks iesaistījās dažādu
komisiju, organizāciju un padomju darbā.
Vārds, uzvārds

Komisija, organizācija, padome utt. skaits
Profesori
19

A.Zvirbule
I.Jakušonoka
A.Vilciņa
A.Dobele
I.Leibus
A.Eglīte
M.Pelše

17
10
10
6
6
3

Asociētie profesori
G.Mazūre
A.Auziņa
D.Bite
J.Ķusis

12
8
7
6

G.Grīnberga-Zālīte

5

S.Dobelniece

4

Viesasociētie profesori
I.Gulbe

2

Docenti
13

L.Paula
Ž.Krūzmētra
G.Kronberga
D.Kaufmane
K.Kirila
J.Vuguls

8
3
2
2
2
1

Vieslektori
B.Miltoviča

3

Izvērstu sarakstu skatīt 3. pielikumā.
5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā
Studiju kursu īstenošanā pārskata periodā tika iesaistīti divi maģistranti:
Vārds, uzvārds
Laura Joma
(LLU TF 2. kursa
doktorante)

Agnese Belte
(LLU ESAF studiju
programmas
“Ekonomika” 2. kursa
maģistrante)

Studiju kurss (studiju līmenis, kam nolasīta lekcija)
Uzņēmējdarbības likumdošana (pamatstudijas; Komercdarbība un
uzņēmuma vadība, p(b))
Uzņēmējdarbības ekonomika (pamatstudijas; Komercdarbība un
uzņēmuma vadība, p(b))
Uzņēmējdarbības ekonomika (kursa darbs) (pamatstudijas;
Komercdarbība un uzņēmuma vadība, p(b))
Uzņēmējdarbības likumdošana (pamatstudijas; Komerczinības,
1.līm.)
Uzņēmējdarbības ekonomika (pamatstudijas; Komerczinības,
1.līm.)
Uzņēmējdarbības ekonomika (kursa darbs) (pamatstudijas;
Komerczinības, 1.līm.)
Analīze un uzskaite (prakse) (pamatstudijas; Komerczinības, 1.līm.)
Komercdarbība (prakse) (pamatstudijas; Komerczinības, 1.līm.)
Kvalifikācijas
darba
izstrādes
vadīšana
(pamatstudijas;
Komerczinības, 1.līm.)
Uzņēmējdarbības plānošana (pamatstudijas; Komercdarbība un
uzņēmuma vadība, p(b))
Analīze un uzskaite (prakse) (pamatstudijas; Komerczinības, 1.līm.)
Komercdarbība (prakse) (pamatstudijas; Komerczinības, 1.līm.)
Kvalifikācijas darba izstrādes vadīšana (pamatstudijas;
Komerczinības, 1.līm.)

6. Sadarbība
6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm
Studiju programmu saturs un tā īstenošana nodrošina studiju programmu un studiju virziena
ilgtspējīgu attīstību, jo ir balstīta uz sadarbību un atbildīgu rīcību, kurā iesaistīti studējošie,
mācībspēki, absolventi un darba devēji.
Sadarbība ar studējošajiem tiek nodrošināta ar:
o studējošo aktīvu līdzdalību docētāju darba kvalitātes vērtēšanā, piedaloties anketēšanā LLU un
fakultātes līmenī;
o studējošo līdzdalību fakultātes pamatstudiju un maģistra studiju Metodisko komisiju, ESAF
Domes, LLU Konventa un Senāta lēmumu pieņemšanā, kas attiecās uz studiju programmu, to
struktūras un atsevišķu studiju kursu, kā arī studiju procesa organizācijas uzlabošanas
jautājumiem;
o studējošo darbību Studējošo pašpārvaldē;
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o tiekoties ar studiju programmu direktoriem un diskutējot par apgūtajiem studiju kursiem, par
attieksmi no mācībspēkiem un kontaktēšanās iespējām; par studiju procesa norisi e-vidē;
o konsultācijas pie mācībspēkiem studējošajiem pieejamā laikā.
Studējošo vērtējumam ir liela nozīme studiju kursu satura pilnveidē, studiju kursu
papildināšanā un mācībspēku atlasē darbam studiju programmās.
Studējošo ieteikumus, ja tie ir organizatoriska rakstura, apspriež institūtu sēdēs, bet ja
metodiska – fakultātes metodiskajās komisijās. Katrs studiju programmas īstenošanā iesaistītais
mācībspēks var iepazīties ar studējošo vērtējuma kopsavilkumu LLU IS.
Pārskata periodā studiju procesa pilnveidošanā aktīvu dalību ņēma trīs studiju virzienā
studējošie (Grigorijs Misjuks (studiju programma „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”,
2.kurss), Kristīne Jasaite (studiju programma „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”, 2.kurss) un
Linda Perkune (studiju programma „ Uzņēmējdarbības vadība”, 1.kurss)), piedaloties Metodisko
komisiju sēžu darbā, kā arī septiņi studējošie (Kristīne Vamze, Jeļizaveta Bļinova, Aksels
Indrijaitis, Reinis Kļaviņš, Linda Ābele, Kristers Ainārs Tomass un Intars Bušinskis) no
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 1.kursa, darbojoties ESAF studējošo
pašpārvaldē, un viens (Aksels Indrijaitis (studiju programma „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība”, 1.kurss) –, darbojoties LLU Studējošo pašpārvaldē.
Turklāt studiju programmā „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” studējošie izstrādā kursa
darbus un bakalaura darbus, ar mērķi izvērtēt studiju procesa dažādus aspektus. Izstrādāto darbu
rezultāti tiek apspriesti un ņemti vērā studiju procesa organizēšanā. Studiju programmā
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studējošie studiju kursā „Kvalitātes menedžments” veic
pētījumus, kuru mērķis ir izpētīt studiju procesa dažādus aspektus un piedāvāt risinājumus to
pilnveidošanā. Pētījumu rezultāti tiek apspriesti un ņemti vērā studiju procesa organizēšanā.
Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijā tiek organizēta, un
attīstība vairākos līmeņos:
o vieslekcijas;
o mācību ekskursijas;
o biedrība „LLU Ekonomistu klubs”;
o dalība studiju procesa galvenā rezultāta izvērtēšanā;
o prakses vietu vadītāju (darba devēju) aptaujas.
Vieslekcijas
Studiju procesa kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ESAF regulāri studējošiem piedāvā
vieslekcijas. Tradicionāli vieslekcijas tiek organizētas Absolventu nedēļas laikā, kuras ietvaros
studējošie tiekas ar absolventiem – nozares speciālistiem, kuri iepazīstina studējošo ar savu
profesionālo pieredzi un ar aktualitātēm nozarē. Vieslekcijas ir atklātas. Pārskata gadā organizētajā
vienpadsmitajā ESAF Absolventu lekciju nedēļā (2017. gada 17. - 19. oktobris) piedalījās
7 vieslektori – absolventi:
Vārds, uzvārds
Pārstāvētā organizācija
Mairita Pauliņa Zemgales Plānošanas reģions, ES struktūrfondu informācijas centra
konsultante
LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja
Elīna Ozola
VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes
Pēteris Bauska
priekšnieks
Harijs Ginters VRAA, Projektu uzraudzības departamenta direktora vietnieks un
un
Zigmārs Informācijas sistēmu attīstības departamenta Portālu attīstības nodaļas
vadītājs
Grūbe
Preiļu novada dome, domes priekšsēdētāja vietnieks
Juris Želvis
EK Pārstāvniecība Latvijā, Administrācijas nodaļas vadītāja
Baiba Akmane
Papildus absolventu vieslekcijām studiju procesā tika iesaistīti arī vairāki profesionāli, kuri
ESAF ir apmeklējuši dažādu organizētu pasākumu ietvaros:
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Vārds, uzvārds
Pārstāvētā organizācija
Forums “Iekļaujoša nodarbinātība – pienākums, privilēģija vai izdevība”
Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles vadītāja (15.11.2017.;
piedalījās studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 2.
Inga Lejiņa
un 3. kursa studējošie)
Sociālā uzņēmējdarbība un atbalsts tās attīstībai Latvijā (15.11.2017.;
piedalījās studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 2.
Jana Muižniece
un 3. kursa studējošie)
„New Do(o)r Rīga” valdes locekle (15.11.2017.; piedalījās studiju
programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 2. un 3. kursa
Diāna Lapkis
studējošie)
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs
(15.11.2017.; piedalījās studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
Ivars Balodis
vadība” PL 2. un 3. kursa studējošie)
Biedrības „Radošo domu un darbu centrs „Svētelis”” vadītāja (15.11.2017.;
Ingrīda
piedalījās studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 2.
Grīnberga
un3.kursa studējošie)
Biedrības „Invalīdu atbalsta centrs „Saulesstars”” valdes priekšsēdētāja
(15.11.2017.; piedalījās studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
Anita Kaulēna
vadība” PL 2. un 3. kursa studējošie)
SIA „Jelgavas tipogrāfija” personāla vadītāja (15.11.2017.; piedalījās studiju
Ligita
programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 2. un 3. kursa
Makstniece
studējošie)
Vieslekcija
Pētnieks un aktīvists starptautiskā Eiropas Komisijas projektā „SUSPLACE”
Latvijas Universitātē, doktorants, Mg.sc.soc. (07.12.2017.; visu programmu
Elgars Felcs
studējošie; organizēja D. Popluga)
Seminārs “Zinātnes pamatvērtība - dažādība” (organizēja L. Jankova)
LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā projektu vadītāja (22.03.2018.;
Jekaterina
piedalījās studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL
Vanaga
3. kursa studējošie)
Konkursa „Laiks Ziedonim” par ieguldījumu tautsaimniecībā 2017. gada
laureāts, ASV tehnoloģiju uzņēmuma „Ubiquiti Networks” Latvijas filiāles
Kristaps Rikāns
U-labs vadītājs (22.03.2018.; piedalījās studiju programmas „Komercdarbība
un uzņēmuma vadība” PL 3. kursa studējošie)
Pasākums “Uzņēmēja DNS”
AS „Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” Zemgales reģiona vadītāja
(26.04.2018.; organizēja un piedalījās studiju programmas „Komercdarbība
Mārīte Lazdiņa
un uzņēmuma vadība” PL 1. un 3. kursa studējošie)
SIA „UPPE” valdes priekšsēdētājs (26.04.2018.; organizēja un piedalījās
Aldis
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 1. un 3. kursa
Cimmermanis
studējošie)
Elīna Miķelsone Projekta „Radām novadam” vadītāja (26.04.2018.; organizēja un piedalījās
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 1. un 3. kursa
studējošie)
SIA „U8” dibinātājs (26.04.2018.; organizēja un piedalījās studiju
Mārtiņš
programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 1. un 3. kursa
Straupmanis
studējošie)
Zemgales Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītājs (26.04.2018.;
piedalījās studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 1.
Nauris Pauliņš
un 3. kursa studējošie)
SIA „Hansavest” valdes locekle (26.04.2018.; piedalījās studiju programmas
Kristīne Kuļeva
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 1. un 3. kursa studējošie)
Zigmārs Dūdiņš SIA „Cits Bārs” valdes loceklis (26.04.2018.; piedalījās studiju programmas
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” PL 1. un 3. kursa studējošie)
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Profesionāļi tiek aicināti dalīties ar savu pieredzi un zināšanām arī studiju kursu ietvaros:
Vārds,
uzvārds

Datums

Organizācija

Mārtiņš
Kazāks

26.09.2017.

Swedbank Latvija
galvenais
ekonomists

Sarmīte
Palma

06.10.2017.
un
12.10.2017.

LLU
Fundamentālās
bibliotēkas
nodaļas vadītāja

Gvido
Bērziņš

17.10.2017.

LLU
Studējošo
pašpārvaldes
vadītājs

Diāna
Cīrule

01.11.2017.

VID NP Fizisko
personu
daļas
Zemgales
otrās
apkalpošanas
nodaļas galvenā
nodokļu
inspektore

Lāsma
Līcīte

02.11.2017.
un
03.11.2017.

LLU
Komunikācijas un
mārketinga centra
vadītāja

Līga
Pētersone

06.11.2017.

Žurnāla “IR” un
portāla reklāmas
projektu vadītāja

11.11.2017.

LNPVA
valdes
priekšsēdētāja
vietnieks

Pēteris
Rimšs

Oskars
Geide

11.11.2017.

Inese
Slūka

11.11.2017.

LNPVA jauniešu
grupas
http://yc.lnpva.lv/
vadītājs
RISEBA projektu
vadītāju

Studiju programma, kurss,
organizētājs
studiju
programmas
Latvijas
„Komercdarbība un uzņēmuma
ekonomika – ātra,
vadība” 3.kurss, PL; organizēja
bet ar piezemētām
L. Jankova (studiju kurss
ambīcijām?
„Vadīšana”)
Datu bāzes, LLU
mācībspēku
un studiju
programmas
pētnieku
datu „Komercdarbība un uzņēmuma
bāze, E-grāmatas, vadība”
1.kurss,
PL
LLU
(12.10.2017.)
un
NL
Fundamentālās
(06.10.2017.);
organizēja
A. Muška
(studiju
kurss
bibliotēkas
elektroniskais
„Ievads studijās”)
katalogs
studiju
programmas
Kā sagatavot labu „Komercdarbība un uzņēmuma
un
vērtīgu vadība” 3.kurss, PL; organizēja
pasākumu
L. Jankova (BISK “Pasākuma
vadība”)
studiju
programmas
„Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 4.kurss PL un citi
interesenti; organizēja L. Joma
Aktualitātes
(studiju
kursi
nodokļu politikā
„Uzņēmējdarbības
ekonomika”;
„Uzņēmējdarbības
likumdošana”)
studiju
programmas
„Komercdarbība un uzņēmuma
vadība”
1.kurss,
PL
Septiņi mīti par
(02.11.2017.)
un
NL
LLU
(03.11.2017.);
organizēja
A. Muška
(studiju
kurss
„Ievads studijās”)
studiju programmas „Iestāžu
Reklāma
un uzņēmumu ārējie sakari”
drukātajos
4. kurss; organizēja K. Naglismedijos
Liepa
(studiju
kurss
„Tirgzinības”)
Par LNPVA un
studentu
ieguvumiem
darbojoties
asociācijā
ESAF visu maģistra studiju
Par
jaunatnes programmu studējošie;
aktivitātēm
organizēja D. Bite
projektu vadības
lauciņā
Tēma
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Vārds,
uzvārds

Datums

Organizācija

Tēma

Studiju programma, kurss,
organizētājs

programmas
direktore
Kristīne
Laure

25.11.2017.

Baiba
Freināte

25.11.2017.

Kaspars
Sausais,
Kristīne
Bulkovska

28.11.2017.

Zanda
Salceviča

02.12.2017.

Dana
Zvirina

11.04.2018.

Eilita
Bērziņa

14.04.2018.

studiju
programmas
Projektu vadīšanas
Accenture Latvija
„Komercdarbība un uzņēmuma
praktiskā
pārstāve
vadība” 4.kurss NL; organizēja
pielietošana
A. Muška
studiju
programmas
AS
“Citadeles
“Uzņēmējdarbības
vadība”
Cilvēkresursu
banka” Rietumu
1. kurss; organizēja L. Līcīte
vadība
reģiona vadītāja
(studiju kurss „Cilvēku resursu
vadība”)
AS “Swedbank”
Patēriņa un auto
finansēšanas
studiju
programmas
atbalsta
daļas
„Komercdarbība un uzņēmuma
jomas
vadītājs Kreditēšanas
vadība” 2.kurss PL; organizēja
Latvijā;
pamatprincipi
A. Kreicberga un B. Mistre
Jelgavas filiāles
(studiju kurss „Finanses un
Klientu
kredīts”)
apkalpošanas
vadītāja
studiju
programmas
“IBM
Latvia”
“Uzņēmējdarbības
vadība”
cilvēkresursu
Cilvēkresursu
1. kurss; organizēja L. Līcīte
speciāliste Latvijā vadība
(studiju kurss „Cilvēku resursu
un Igaunijā
vadība”)
studiju
programmas
„Komercdarbība un uzņēmuma
Accenture Latvija
Dizaina domāšana vadība” 3.kurss PL; organizēja
pārstāve
A. Muška
LLU
Fundamentālā
Informācijas
bibliotēka
- meklēšana
bibliotēkas
datubāzēs
nodaļas vadītāja

studiju
programmas
“Uzņēmējdarbības
vadība”
1. kurss; organizēja G.Mazūre
(studiju
kurss
„Pētījumu,
publikāciju metodoloģija”)

Mācību ekskursijas
Studējošiem regulāri tiek rīkotas mācību ekskursijas. Pārskata gadā studējošie apmeklēja
sekojošas organizācijas/ komersantus:
Organizācija

Datums

LTV Ziņu dienests un
Panorāmas studija

04.09.2017.

Ministru Kabinets un
Valsts Kanceleja

04.09.2017.

SIA “Kantar TNS”
(socioloģisko pētījumu
uzņēmums)

07.09.2017.

Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku
arodbiedrība

07.09.2017.

Studiju programma, kurss, organizētājs
studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie
sakari” 2. un 4. kurss; organizēja D. Kaufmane
(studiju kursi „Mediji un reklāma”; „Menedžments”)
studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie
sakari” 2. un 4. kurss; organizēja D. Kaufmane
(studiju kursi „Mediji un reklāma”; „Menedžments”)
studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie
sakari” 2. kurss; organizēja G. Kronberga un
Ž. Krūzmētra (studiju kurss „Organizāciju izpētes
pieejas”)
studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie
sakari” 2. kurss; organizēja G. Kronberga un
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Organizācija
Tikšanās (diskusija) ar
Eiropas Komisijas pirmā
priekšsēdētāja vietnieku
Fransu Timmermansu (par
ES nākotni). Organizēja
EK pārstāvniecība Latvijā
un Rīgas Ekonomikas
augstskola
Jelgavas novads
(Mikeļdienas pasākums
zemnieku saimniecībā
”Līči”)

Datums

29.09.2017.

30.09.2017.

Finanšu instutūcija
“ALTUM”

04.10.2017.

Laikraksta „Jelgavas
Vēstnesis” redakcija

18.10.2017.

“Rīgas brīvosta” un SIA
“Systems Logistics”

02.11.2017.

LLU Zināšanu un
tehnoloģiju pārneses centrs
un PTF laboratorijas

09.11.2017.

SIA “Madara Cosmetics”

09.11.2017.

Zemgales plānošanas
reģiona Uzņēmējdarbības
centrs

10.11.2017.

SIA“Gamma - A” un AS
“Laima”

14.11.2017.

Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka

28.11.2017.

Zemgales reģiona
kompetenču attīstības
centra Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa

14.12.2017.

Jelgavas Biznesa
inkubators

22.02.2018.

SIA “Lāči”

23.04.2018.

Studiju programma, kurss, organizētājs
Ž. Krūzmētra (studiju kurss „Organizāciju izpētes
pieejas”)

studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība”
1. kurss; organizēja A. Eglīte, S. Ancāns

studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 3. kurss, specializācijas virziens “Lauku
tūrisma vadība”, NL; organizēja D. Kaufmane
(studiju kurss „Tūrisms un rekreācija”)
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 4.kurss; organizēja A. Belte (studiju kurss
„Uzņēmējdarbības plānošana”)
studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie
sakari” 2. kurss; organizēja D. Kaufmane (studiju
kurss „Mediji un reklāma”)
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 3.kurss; organizēja I. Gulbe (BISK
“Loģistika mārketingā”)
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 1. kurss; organizēja A. Muška (studiju kurss
„Ievads studijās”)
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 2. kurss, organizēja G. Grīnberga-Zālīte
(studiju kurss „Tirgvedība”)
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 3. kurss, specializācijas virziens “Lauku
tūrisma vadība”, NL; organizēja D. Kaufmane
(studiju kurss „Tūrisma tiesiskais regulējums”)
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 2. kurss; organizēja I. Gulbe (studiju kurss
„Reklāmas veidošana”)
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 1. kurss; organizēja A. Muška (studiju kurss
„Ievads studijās”)
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 1.kurss; organizēja A. Muška (studiju kurss
„Ievads studijās”)
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 2.kurss; organizēja K. Naglis-Liepa (studiju
kurss „Inovāciju vadīšana”)
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” 1.kurss; organizēja G. Grīnberga – Zālīte
(studiju kurss „Komercdarbības globalizācija”)

Pārskata gadā studējošie apmeklēja arī vairākas konferences un seminārus:
o Forums „Iekļaujoša nodarbinātība – pienākums, privilēģija vai izdevība” (15.11.2017.;
studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 2. un 3. kurss, PL)
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o LLU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centra organizēts seminārs „Rūpnieciskā īpašuma
aizsardzība. Informācijas avoti un meklēšana” (06.12.2017.; studiju programmas
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 3. kurss, PL)
o Profesora K.Špoģa mantojuma zinātniski prakstiks seminārs „Zinātnes pamatvērtība dažādība” (22.03.2018.; studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 3. kurss,
PL)
o Informatīvi izglītojošs pasākums „Ieraugi citādāk!” (18.10.2017.; studiju programmas
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 3. kurss, PL)
o Zemgales tūrisma konference “Zemgale – iespējas un izaicinājumi Baltijas tirgū”, Tērvetē
(07.12.2017.; studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 3. kurss,
specializācijas virziens “Lauku tūrisma vadība”, NL; organizēja D. Kaufmane (Tūrisms un
rekreācija, Tūrisma tiesiskais regulējums))
o Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra organizēts pasākums “Zemgales reģiona
amatnieku un mājražotāju 7. kontaktbirža” (12.12.2017. un 13.12.2017.; studiju
programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”2. kurss, PL; organizēja D. Kaufmane un
G. Kronberga (Mediji un reklāma; Organizāciju izpētes pieejas))
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” pilna laika 1. un 3. kursa
studējošie divu lektoru Lauras Jomas un Simonas Zvirgzdiņas vadībā organizēja un piedalījās
izglītojošā pasākumā „Atklāj uzņēmēja DNS” (26.04.2018.), kurā uzstājās septiņi pieredzējuši
profesionāļi, gan arī tika organizētas vairāks radošās darbnīcas.
Dalība studiju procesa galvenā rezultāta izvērtēšanā
Sadarbība ar darba devējiem tiek uzturēta, aicinot viņus piedalīties studiju noslēguma darbu
izstrādē kā konsultantus, recenzentus vai kā studiju noslēgumu pārbaudījumu komisiju locekļus.
Studiju noslēgumu pārbaudījumu komisiju sastāvā piesaistītie profesionāli bija:
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Komerczinības”
o komisijas priekšsēdētāja Dace Ziediņa, Mg.oec., VARAM Reģionālās politikas
departamenta, Reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja;
o komisijas locekļi:
• Juris Smaļinskis, Mg.oec., Vidzemes Augstskolas lektors, Latvijas Lauku tūrisma
asociācijas "Lauku ceļotājs" tūrisma un vides eksperts;
• Jānis Silgals, Bc.oec., Talsu novada Ārlavas pagasta ZS „Priednieki” īpašnieks;
• Jana Švāne, Bc.oec., SIA „Tulpe” galvenā grāmatvede.
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Komercdarbība un
uzņēmuma vadība”
o komisijas priekšsēdētāja Anna Vītola-Helviga, Mg.oec., Zemkopības ministrijas Lauku
atbalsta dienesta direktore;
o komisijas locekļi:
• Ģirts Kalnbirze, Bc.oec., Talsu novada domes deputāts;
• Uldis Sprukts, Mg.oec., Zemkopības ministrija LAD Lauksaimniecības un lauku attīstības
departamenta Projektu kontroles daļas vadītājs;
• Roberts Vilcāns, AS „Jelgavas Dzirnavas” valdes loceklis.
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Iestāžu un uzņēmumu
ārējie sakari”
o komisijas priekšsēdētājs Raitis Madžulis, Mg.oec, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības
nodaļas projektu speciālists;
o komisijas locekļi:
• Dace Kaņepone, Bc. komunikāciju zinātnēs, Bc. izglītības zinātnēs, profesionālā
kvalifikācija angļu valodas pedagoģijā, Jelgavas novada Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja;
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•
•

Jānis Kovaļevskis, MPA, Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Zemgales INFO”
direktors;
Uldis Dūmiņš, MBA, biedrības „Zemgales NVO centrs” valdes priekšsēdētājs.

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Projektu vadība”
o komisijas priekšsēdētājs Valdis Avotiņš, Dr. chem., Inženierzinātņu institūts „Ventspils
starptautiskais radioastronomijas centrs”, direktors, projektu vadītājs;
o komisijas locekļi:
• Arta Kronberga, Mg. sc.soc., VAS „Valsts nekustāmā īpašuma aģentūra”, projektu
vadītāja;
• Inese Didže, Mg.edu, Dobeles Valsts ģimnāzijas projektu vadītāja un atbildīgā
amatpersona;
• Guntis Bērze, Mg. proj.mgmet., SIA „Empower” projektu vadītājs;
• Uldis Dūmiņš, MBA, biedrības „Zemgales NVO centrs” valdes priekšsēdētājs, projektu
vadītājs.
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Sabiedrības pārvalde”
o komisijas priekšsēdētāja Ilze Latviete, Dr.oec., Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām vadošās iestādes vecākā eksperte;
o komisijas locekļi:
• Inga Vanaga, Mg.sc.soc., LIZ darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja;
• Uldis Dūmiņš, MBA, biedrības „Zemgales NVO centrs” valdes priekšsēdētājs;
• Inga Opelte, Mg.iur., LR IeM VP Zemgales reģiona pārvalde Jelgavas iecirkņa
kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka vietnieces p.i.
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”
o komisijas priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis, Dr.oec., Pārresoru koordinācijas centra
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs;
o komisijas locekļi:
• Gunārs Danbergs, MBA, SIA "Latvijas Mobilais Telefons", viceprezidents;
• Aivis Dobelis, MBA, SIA Verifone Baltic Projektu vadītājs /Produktu attīstītājs;
• Jānis Ēriks Niedrītis, Dr.oec., RTU Biznesa attīstības centra vadītājs.
Sagatavojot komisijas darba pārskatus, tiek apkopoti galvenie atzinumi un ieteikumi
turpmākai studiju programmu pilnveidei un attīstībai. Izvirzītie secinājumi un priekšlikumi tiek
apspriesti ESAF Domes sēdēs, apstiprinot komisijas darba pārskatus (sk. 4.4.punktu).
Prakses vietu vadītāju (darba devēju) aptaujas
Studiju kvalitātes pilnveidošanai regulāri tiek organizētas arī prakses vietu vadītāju (darba
devēju) aptaujas. Aptaujas ļauj noteikt studiju programmu pilnveides un attīstības iespējas, kuras
tiek apspriestas ESAF Domes sēdēs, apstiprinot studiju virziena pilnveides pasākumus, kā arī
izmaiņas studiju plānos.
Profesionālo studiju programmu īstenošanas gaitā ir izveidojusies laba sadarbība ar:
o Zemgales plānošanas reģionu,
o Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru,
o Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru,
o LLU Starptautiskās sadarbības centru,
o LLU Komunikācijas un mārketinga centru u.c. organizācijām.
Pārskata periodā studiju virziena īstenošanā iesaistītie 15 mācībspēki piedalījās kā eksperti
Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā (skat. 4. piel.), bet
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4 mācībspēki (A.Dobele, A.Auziņa, A.Muška, L.Jankova) – kā ārējie eksperti biznesa plānu
konkursā „Laukiem būt”.
6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana
Pārskata periodā studiju virzienā studējošie noklausījās 19 ārvalstu vieslektoru (no 9
valstīm) lekcijas (detalizētāka informācija atspoguļota 7. pielikumā).
Starptautiskās mobilitātes programmu ietvaros ESAF studēja 19 ārzemju studējošie no
9 valstīm (skat. 5. piel.).
Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras
skolas utt.) un vieslektori
Ārvalstu studentu skaits
Ārvalstu vieslektoru skaits
Valsts
Rumānija
1
3
Albānija
2
Lielbritānija
1
Polija
1
9
Vācija
1
1
Čehija
2
1
Ungārija
1
Lietuva
1
1
Nīderlande
1 (pieredzes apmaiņa)
Itālija
7
Slovākija
2
Turcija
2
Kazahstāna
2
Pārskata periodā trīs studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” studējošie piedalījās
BOVA aktivitātēs Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē un Aleksandra Stulginska universitātē
(skat. 6. piel.). ERASMUS+ piedāvātās mobilitātes iespējas izmantoja septiņi studiju virzienā
studējošie, studējot Vācijas, Čehijas, Grieķijas un Horvātijas augstskolās, kā arī praktizējoties
Aleksandra Stulginska universitātē Lietuvā (skat. 6. piel.).
LLU studējošo mobilitāte
Studiju programma
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, p(b)
Uzņēmējdarbības vadība, p(m)

ERASMUS+
SMS
SMP
3
0
3
1

BOVA
0
3

SMS – mobilitātes studijas
SMP –mobilitātes prakse

Sadarbība ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm tiek stiprināta arī, ESAF mācībspēkiem
piedaloties starptautiskās un zinātniskās konferencēs, starptautiskos semināros, lasot lekcijas un
praktizējoties ārvalstu augstskolās. Pārskata periodā 16 mācībspēki iesaistījās mobilitātes
aktivitātēs: 13 – lekciju lasīšanā, četri – pieredzes apmaiņā Grieķijas, Polijas, Itālijas, Čehijas,
Ungārijas, Horvātijas, Turcijas, Bulgārijas, Ķipras un Nīderlandes augstskolās (skat. 7. piel.).
LLU mācībspēku mobilitāte
ERASMUS+
Citas
Vārds uzvārds
BOVA
Lekciju
Pieredzes
aktivitātes
lasīšana
apmaiņa
Gunta Grīnberga-Zālīte
x
Signe Dobelniece
x
Anita Kreicberga
x
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ERASMUS+
Lekciju
Pieredzes
lasīšana
apmaiņa
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vārds uzvārds
Baiba Mistre
Ženija Krūzmētra
Dina Bite
Lāsma Līcīte
Jana Lanmere
Jolanta Millere
Vineta Tetere
Ināra Jurgena
Andra Zvirbule
Aina Dobele
Aija Eglīte
Inguna Leibus
Baiba Kizika

BOVA

Citas
aktivitātes

7. Studiju virziena resursu izmaiņas
7.1. Studējošo skaits
Studiju līmenis
Pamatstudijas
Komerczinības, 1.līm.
Komercdarbība un
uzņēmuma vadība,
p(b)
Iestāžu un uzņēmumu
ārējie sakari, p(b)
Maģistra studijas
Projektu vadība, p(m)
Sabiedrības pārvalde,
p(m)
Uzņēmējdarbības
vadība, p(m)

Studējošo skaits
01.10.2017.

Studējošo skaits
01.10.2018.

Absolventu skaits

35

16

15

177

177

17

14

10

7

56

59

17

9

0

0

42

42

13

Pārskata periodā studiju virzienā studēja astoņi ārvalstu studējošie. Būtiskas izmaiņas
studējošo kopskaitā nav notikušas. Studiju programmās „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”,
„Projektu vadība” un „Uzņēmējdarbības vadība” studējošo skaits ir stabilizējies. Savukārt studiju
programmās „Komerczinības” un „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” 2017. gada vasaras
uzņemšanā pieteicās nepietiekams studējošo skaits, lai nokomplektētu grupas, tas pārskata periodā
negatīvi ietekmēja studiju programmās studējošo skaitu. Studiju programmā „Sabiedrības
pārvalde” 2017. gada vasaras uzņemšanā tika pārtraukta studējošo uzņemšana.
7.2. Mācībspēku skaits
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla skaita kvantitatīvās izmaiņas
apkoptas tabulā (skat. 8. piel.).
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Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits:
Amats
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Vadošie pētnieki
Pētnieki
Kopā

2016./ 2017.
8
12
23
44
3
0
0
90

2017./ 2018.
8
12
23
42
2
0
0
87

Akadēmiskā personāla skaita izmaiņas noteica tas, ka trīs mācībspēki pārtrauca darba
tiesiskās attiecības ar universitāti, divi atradās ilgstošos atvaļinājumos un divi mācībspēki netika
iesaistīti studiju procesā sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu, kā arī katru gadu mainās brīvās
izvēles studiju kursu skaits un to realizācijā iesaistīto mācībspēku skaits. Pārskata periodā studiju
virziena studiju kursu realizācijā tika iesaistīti arī jauni mācībspēki (viesasociētā profesore Līga
Jankova, vieslektore Agnese Belte, docente Ingrīda Millere), jo 2017./2018.studiju gadā tika
uzsākta arī studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virziena
“Lauku tūrisma vadība” realizācija.
7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas
Turpinās darbs pie studiju infrastruktūras sakārtošanas un tehniskās kvalitātes uzlabošanas.
Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remonts, aprīkojums):
Telpas
numurs/nosaukums
301.auditorija
302.auditorija

ESAF UZVA
ESAF UZVA

Zāle

ESAF

308.auditorija

ESAF UZVA

309.auditorija
306.auditorija

ESAF UZVA
ESAF EKRA

305.auditorija

ESAF EKRA

210.datorklase
200. auditorija
199.auditorija
101./102.
133.

ESAF UZVA
ESAF EKRA
ESAF EKRA
ESAF dekanāts
ESAF
SOHU
ESAF

Struktūrvienība

Uzlabojuma īss apraksts
Iegādātas jaunas mēbeles (galdi un krēsli)
Iegādātas jaunas mēbeles (galdi un krēsli) un iegādāts
jauns aprīkojums (dators, grīdas statīvs, televizors)
Veikts kapitālais remonts, uzstādīts jauns apgaismojums
un apskaņošanas sistēma
Veikts kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles
(katedra, galdi un krēsli), apskaņošanas sistēma
Uzstadīts stacionārais dators ar projektoru
Iegādāts jauns aprīkojums (dators, grīdas statīvs,
televizors)
Iegādāts jauns aprīkojums (dators, grīdas statīvs,
televizors)
Iegādāti jauni datori (25 gb.)
Iegādāti jauni krēsli
Uzstadīts stacionārais dators ar projektoru
Iegādāti jauni krēsli, kopētājs, printeri
Iegādāts jauns aprīkojums (portatīvie datori)
Veikts mācībspēku telpu remonts
Iegādāti stacionārie datori mācībspēkiem (25 gb.)
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PIELIKUMI
Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu aizsardzības
regulu
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