
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU VIRZIENA 
 

 
Ekonomika 

 
 

 

Pārskats par 2019./2020 studiju gadu 
 
 
 
 
 

Apstiprināts Senātā 09.12.2020. Nr. 10-134 

 

 

 

Studiju virziena vadītājs  Dr.oec. A. Dobele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelgava 2020 



Saturs 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas ................................................................ 3 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas ........................................................................................... 3 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde ............................................... 4 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana ............................................... 9 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos ......................................................................... 9 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana ...................................................................................................... 9 

4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi ........................................... 9 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi ................................................................... 12 

5. Mācībspēki un pētnieki ............................................................................................................... 13 

5.1. Profesionālā pilnveide ................................................................................................................... 13 

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana .............................................................................................. 14 

5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml. ...................................................... 14 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā .................................................. 15 

6. Sadarbība ..................................................................................................................................... 15 

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm ......................................................................... 15 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana ........................................................................................... 17 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas .............................................................................................. 18 

7.1. Studējošo skaits ............................................................................................................................. 18 

7.2. Mācībspēku skaits ......................................................................................................................... 18 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas ...................................................................................... 19 

8. Citas izmaiņas .............................................................................................................................. 19 

PIELIKUMI .............................................................................................................................................. 20 

 
 

  



Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2019./2020. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas  

Studiju virziens Ekonomika ir akreditēts līdz 2021. gada 30. jūnijam, saskaņā ar 
2020. gada 24. aprīļa grozījumiem Augstskolu likumā.  
Studiju virzienā ietilpstošās programmas: 
 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP Iegūstamais grāds  

1. Ekonomika, a(b) Pilna laika 
Nepilna laika 

160 
Sociālo zinātņu bakalaurs 
ekonomikā 

2. Ekonomika, a(m) Pilna laika 
80 

Sociālo zinātņu maģistrs 
ekonomikā 

3. Agrārā un reģionālā ekonomika, 
(d) 

Pilna laika 
Nepilna laika 

120 
Zinātnes doktors (Ph.D) 
ekonomikā un uzņēmējdarbībā 

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

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

Maģistra studiju programmā pāriets uz pilna laika studijām. Turpmāk netiks realizētas 
nepilna laika studijas. 

Pamatojoties uz 2018.gada 23.janvāra MK noteikumiem Nr.49 “Noteikumi par zinātnes 
nozarēm un apakšnozarēm” un pamatojoties uz 2020.gada 1.maija grozījumiem MK 2005.gada 
27.decembra noteikumos Nr.1000 “Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 
(promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām”, tika apstiprināta promocijas padome ar 
nosaukumu Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares. Līdz ar to tika mainīts doktora studiju 
programmā iegūstamais grāds – zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā. 

Studiju virzienā Ekonomika 2019./2020.studiju gadā jaunas studiju programmas nav 

veidotas un neviena no programmām nav slēgta. 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas  

Nepārtraukti mainīgā ekonomika nosaka integrēt darba tirgū augsta līmeņa speciālistus un 
zinātniekus, kas spēj novērtēt un pieņemt lēmumus ekonomikas pamatjautājuma problēmu 
risināšanai.  

Studiju virzienā iekļauto studiju programmu izveides un attīstības pamatojumu nevar saistīt 
vai attiecināt uz kādu konkrētu nozari, bet jāvērtē visaptverošās zinātnes valsts tautsaimniecības 
attīstības un globālo tendenču kontekstā. Tādēļ studiju virzienā Ekonomika iekļauto studiju 
programmu ekonomisko un sociālo pamatojumu nosaka Latvijas un Eiropas Savienības taktiskie 
un stratēģiskie dokumenti. 

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

Pamatojoties uz LLU Attīstības stratēģijā 2015.-2022. gadam definēto universitātes misiju, 
ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķiem, kā arī tajā ietvertās Izglītības programmas ilgtermiņa un 



vidēja termiņa mērķiem, galvenajiem izaicinājumiem un principiem, kā arī Pētniecības programmā 
formulētajiem LLU prioritārajiem pētniecības virzieniem struktūrvienību kontekstā, studiju 
virziena Ekonomika stratēģiskais mērķis nav mainījies – balstoties uz studiju un pētniecības 
integrāciju bioresursu ekonomikas un teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpētē, studiju un 
mūžizglītības internacionalizācijas tālāku izvēršanu, studiju procesā iesaistīto pušu mērķu un 
interešu saskaņošanu, nodrošināt augstas kvalitātes, konkurētspējīgu ekonomikas speciālistu 
sagatavošanu atbilstoši konkrēta specializācijas virziena ietvaram. 

Stratēģiskie dokumenti iezīmē komandas zinātnes attīstības perspektīvu un nosaka 
starpnozaru zināšanu nepieciešamību studiju virziena “Ekonomika” studentiem.  

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē ir nodrošināta pēctecība visu līmeņu 
studijām Ekonomikas zinātnē. Studiju programmas veidotas, lai iekļautos organizatoriski vienotā 
metodiskā ciklā – akadēmiskā bakalaura studiju programma Ekonomika, akadēmiskā maģistra 
studiju programma Ekonomika un doktora studiju programma Agrārā un reģionālā ekonomika. 

 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde  

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika”  

 
Rekomendācija Izpildes apraksts un argumentācija 

Nozares un ārvalstu ekspertu dotie ieteikumi 
Ārvalstu eksperts iesaka apsvērt iespēju 
programmu samazināt uz 3 gadiem 180 ECTS. 

Nav paredzēts mainīt programmas ilgumu. 
Izveidotie specializācijas virzieni nodrošina 
padziļinātas specifiskās zināšanas konkrētā 
jomā, un to apguvei ir paredzēts viens 
semestris. 
Studiju programmā ir iekļauta prakse, kuras 
esamību ļoti pozitīvi vērtē studējošie. 3 
gadu apmācībā to nevar iekļaut. 

Nozares eksperts - programmā iekļautajiem 
studiju kursiem jāaktualizē saturs atbilstoši darba 
tirgus tendencēm, ietveros zināšanas arī no darba 
devēja perspektīvas. 
Ārvalstu eksperts - nostiprināt mācību rezultātus, 
kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

Studiju programmā iekļauti vairāki 
starpdisciplinārie un ilgtspējīgas attīstības 
studiju kursi. 
Studiju plānā vēl papildus iekļaut studiju 
kursus, kas nodrošina šādas prasmes – 
komandas darbs, digitālās prasmes, 
analītisko domāšanu. 

Nozares eksperts – Studiju programmas studiju 
plānā ietvertie studiju kursu nosaukumi nosedz 
visas mūsdienu darba tirgū vai biznesā 
nepieciešamās zināšanas, kā arī tieši šajā 
specializācijā nepieciešamās specifiskās 
zināšanas. 
Ārvalstu eksperts iesaka: 
1. Ekonomikas teorijās vajadzētu būt vairāk 

ECTS. Vairāk kvantitatīvās analīzes 
metodēm, kā arī veltīt uzmanību 
programmēšanai ekonomikā. 

2. Programmai varētu būt mazāk dažādu 
virzienu, un katram virzienam vajadzētu veltīt 
vairāk ECTS, lai absolventiem būtu dziļākas 
zināšanas mazākā skaitā specifisku jomu. 

Studiju programma nav veidota pēc 
moduļu sistēmas. Ekonomikas teorijām 
programmā atvēlēti 22 KP jeb 33 ECTS. 
Iekļaujoties LLU stratēģijā un darba devēju 
noteiktajā speciālistu kompetencē, 
programmā ir liels starpdisciplināro studiju 
kursu apjoms, kas veido padziļinātas 
zināšanas dažādas jomās. Kvantitatīvās 
analīzes metodes programmā ir iekļautas un 
veidotas pēctecīgi, taču var iekļaut 
ekonometrijas aspektu. 
Specializācijas virzienu skaita 
samazināšana nevar nodrošināt lielāku 
ECTS apjomu citos virzienos. 



3. Programmā varētu ietilpt “Erasmus” 
semestris, lai stimulētu studentu apmaiņu ar 
citām universitātēm 

 

“Erasmus+” programmas ietvaros studenti 
brīvi var braukt apmaiņas programmā. LLU 
ārvalstu studentu apmaiņas programma tiek 
organizēta studiju kursu ietvaros. 
 

Ārvalstu eksperts - kursiem jābūt lielākiem ECTS 
izteiksmē, un kursu skaitam jābūt mazākam. 

Programmā jau ir veiktas iestrādes, veidojot 
studiju kursus 4 KP jeb 6 ECTS apjomā un 
attīstot studiju plānu, šī tendence tiks 
saglabāta. 

Nozares eksperts - studiju kursā “Angļu valoda 
ekonomistiem” jāmaina vērtēšanas nosacījumi no 
kontroldarbiem uz spēju profesionāli veidot un 
uzturēt dialogu klātienes, tālsarunas un 
konferences zvana formā. 
Studiju kursa “Angļu valoda ekonomistiem” 
saturs jāpilnveido atbilstoši darba tirgus 
tendencēm, lai nodrošinātu konkurētspējīgu 
zināšanu līmeni starptautiskajā tirgū. 

Studiju kursa programmu pilnveidot, 
atbilstoši eksperta ieteiktajam. 

Studiju kursā “Ekonomiskie pētījumi” saturu 
papildināt ar izmaksu-ieguvumu analīzi un 
sociālekonomisko ieguvumu un izmaksu analīzes 
metodēm. Iekļaut reālus aprēķinus, izmantojot 
minētās metodes. 

Studiju kursa programmu pilnveidot, 
atbilstoši eksperta ieteiktajam. 

Studiju kursā “Klientu attiecību vadība” vairāk 
akcentēt situāciju analīzi ar praktiskiem 
uzdevumiem un lomu spēli. 

Studiju kursa programmu pilnveidot, 
atbilstoši eksperta ieteiktajam. 

Studiju kursos atjaunot literatūru.  
Studiju projektu un bakalaura darba programmās 
literatūras avotu skaits un kvalitāte ir 
nepietiekama. Jāpapildina ar starptautiskām 
specifiskām datu bāzēm. 

Atjaunot studiju kursos izmantotās 
literatūras sarakstu. 

Nodrošināt studentiem piekļuvi specifiskajām 
datu bāzēm vai publikācijām. 

Studentiem ir nodrošināta piekļuva datu 
bāzēm un zinātniskajai literatūrai. 

Dynamic University ieteikumi 
Lai celtu speciālistu kvalifikāciju un veicinātu to 
pieprasījumu darba tirgū, darba devēji iesaka 
studiju programmām veidot specializāciju 
virzienus, izstrādājot starpdisciplināras 
programmas 

Bakalaura studiju programmā Ekonomika ir 
izveidoti pieci specializācijas virzieni, lai 
nodrošinātu starpdisciplināras zināšanas 

Paredzams, ka vairāk nekā puse darba vietu līdz 
2030. gadam prasīs augsti kvalificētus 
speciālistus. 
LLU sociālo zinātņu programmu saturam ir 
specifiska ievirze, kas saistīta ar reģionālo 
attīstību un bioekonomiku, līdz ar to LLU 
iegūstamās zināšanas ir specifiskas un pieprasītas. 
Dažāda līmeņa vadītāji, kas plāno un vada virkni 
organizācijas funkciju – finanses, cilvēkresursus, 
stratēģiju, attīstību, pārdošanu, komunikāciju – 
ES ir starp TOP 25 profesijām, pēc kurām 
pieprasījums aizvien pieaug. 

Studiju programmā ir iekļauti studiju kursi 
Bioekonomika, Reģionālā ekonomika, kā 
arī izveidotie specializācijas virzieni 
nodrošina selektīvu zināšanu un prasmju 
ieguvi, ko nosaka darba tirgus prasības. 



Iesaka akcentēt studiju procesā zināšanas un 
prasmes, ko iesaka darba devēji:  
1. Starpdisciplinārās zināšanas 
2. Komunikācijas prasmes, komandas darbs 
3. Analītiskā domāšana, loģika 
4. Digitālās prasmes 
5. Lēmumu pieņemšanas prasmes stresa un 

mainīgās situācijās (“agile” princips) 

Studiju programmā iekļauti vairāki 
starpdisciplinārie un ilgtspējīgas attīstības 
studiju kursi. 

 
Studiju plānā vēl papildus iekļaut studiju 
kursus, kas nodrošina šādas prasmes – 
komandas darbs, digitālās prasmes, 
analītisko domāšanu. 
“Agile” principi tiek jau iekļauti studiju 
kursos, bet ir iespēja vēl tos akcentēt. 

 
Akadēmiskā maģistra studiju programmas “Ekonomika” 

 
Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un 

argumentācija 

Nozares un ārvalstu ekspertu dotie ieteikumi 

Atsevišķu kursu prasmes (“Pilsētas vides 
plānošana”) neatbilst darba tirgum un biznesa 
tendencēm, nav tēmas par “Smart city”.  
Studiju kursā, “Publiskā pārvalde”, jāietver 
zināšanas par administratīvo slogu uzņēmumiem 
un iedzīvotājiem.  
Studiju kursā “Projektu finanšu vadība” aktualizēt 
tēmas, iekļaujot informāciju par privātajiem 
kapitāla fondiem, mezanīna aizdevumiem. 
Studiju kursā “Projekta vadīšana” jāpapildina 
tēmas ar dažādu konflikta situāciju risināšanas 
mehānismiem. 
Aktualizēt studiju kursu saturu nepārtraukti, lai 
studiju kursi atbilstu šī brīža jaunākajām 
tendencēm. 

Šī informācija nodota atbilstošajam 
studiju kursa mācībspēkam.  
Aktualizēt studiju kursa tēmas 1 reizi 
studiju gadā.   

Praktizēt dažādas lomu spēles studiju kursos, lai 
studentiem būtu kompetences un praktiskās 
iemaņas kādas tiek sagaidītas darba tirgū. 
 
 
 
Piesaistīt vairāk vadības līmeņa pārstāvjus no 
privātā sektora. 

Organizējot studiju kursa programmu 
pilnveidi 2019./2020.studiju gadā, 
pievērsta, papildus uzmanība studiju 
kursos izmantoto metožu apjomam un 
dažādībai, tas aktualizēts studiju kursu 
programmās. 
Realizēts piesaistot vieslektorus, 
speciālistu, savas jomas profesionāļus. 

Studiju kursos jāskatās ne tikai no darba ņēmēja, 
bet arī no jaunā uzņēmēja perspektīvas. 

Realizēts organizējot Absolventu nedēļas 
pasākumus, 2019./2020.studiju gadā šis 
pasākums tieši bija vērsts uz jauno ESAF 
absolventu piesaisti, vieslekciju 
organizēšanu. 

Atsevišķos kursos (“Pilsētas vides plānošana”, 
“Publiskā pārvalde”, “Starptautiskais 
menedžments”, “Finanšu investīciju vadība”) 
novecojusi literatūra, pirmskrīzes vai krīzes laika 
literatūras avoti, šobrīd pasaulē šajās jomās daudz 
kas ir ļoti mainījies. 
Atsevišķos kursos ieteikta literatūra, kurā nav 
atrodamas padziļinātas specifiskas zināšanas. 

Šī informācija nodota atbilstošajam 
studiju kursa mācībspēkam.  
Aktualizēt literatūras avotus 1 reizi studiju 
gadā.   
Organizējot studiju kursa programmu 
pilnveidi 2019./2020.studiju gadā, tam 
tika pievērsta papildus uzmanība, 
izpildīts. 



Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un 

argumentācija 

Palielināt studentiem pieejamos resursus priekš 
studiju noslēguma darbiem, palielināt to skaitu un 
kvalitāti (t.sk. augstas kvalitātes datu bāzes vai 
publikācijas, arī tās, kas ir par maksu). 

Sadarbība ar LLU bibliotēku, citām LLU 
fakultātēm.   
Taču nepietiekama finansējuma dēļ 
izpildīts tikai daļēji. 

Dynamic University ieteikumi 

Nepieciešamas sadarbības un komunikāciju 
prasmes. IT prasmes. Empātijas, motivēšanas 
prasmju attīstība. Lēmumu pieņemšanas, 
plānošanas prasmju attīstība. 
 
Komandas darbam labvēlīgas vides radīšana. 

Pilnveidot studiju plānu. Nepieciešams 
vairāk ietvert programmā zināšanas par 
digitalizāciju, tās izmantošanu. Norādes 
šobrīd nav izpildītas, plānots veikt 
izmaiņas sākot ar 2021./2022.studiju 
gadu. 

 
Doktora studiju programma “Agrārā un reģionālā ekonomika” 

 

Rekomendācija Izpildes apraksts un argumentācija 

Nozares un ārvalstu ekspertu dotie ieteikumi 
Ārvalstu eksperts iesaka pagarināt studiju 
ilgumu no 3 gadiem uz 4 gadiem 

Šāds priekšlikums var tikt ņemts vērā 
kontekstā ar jauno doktorantūras modeli un 
doktorantūras skolu darbību LLU 

Pēc nozares eksperta domām šī studiju 
programma ir veiksmīgi pozicionēta aktuālā 
un pieprasītā nišā. Vispirms tam ir 
aktualitāte vietējā mērogā, jo ņemot vērā 
Latvijas reģionu krasi atšķirīgo dzīves 
līmeni, kā arī gadu desmitiem ilgstošo 
reģionālo reformu un tās vairākkārtējas 
izmaiņas, reģionālās ekonomikas jautājumi 
arī turpmāk Latvijā paliks aktuāli. Pēc 
eksperta vērtējuma šī studiju programma 
spēj sevi vislabāk pasniegt un pozicionēt kā 
mūsdienīgu un atraktīvu studiju 
programmu. 

Programmā piešķiramais grāds: Zinātnes 
doktors (Ph.D.) ekonomikā un 
uzņēmējdarbībā, arī turpmāk varētu būt 
pieprasīts. Turklāt programma veidota 
starpdisciplināra, kas apliecina programmas 
konkurētspēju. 

Ārvalstu eksperts iesaka nostiprināt studiju 
rezultātus, kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību 
un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

Ņemot vērā ieteikumu - uzmanība jāpievērš un 
jāpilnveido studiju kursu programmas. 

Nozares eksperts atzīmē, ka studiju 
programmas piedāvātās zinātnes 
(Biozinātne, inženierzinātne, sociālās 
zinātnes) un to saturs ir aktuāls ne tikai 
Latvijā bet Eiropā Un papildus tam atzīmē, 
ka lielākā daļa doktora studiju programmas 
tēmu ir aktuāli jautājumi. 
Nozares eksperts piezīmē, ka atsevišķās 
studiju kursu programmās būtu jāskatās,  lai 
šīs tēmas vairāk sasaistītos ar pašas studiju 
programmas “Agrārā un reģionālā 
ekonomika” izvēlēto nišu. 
Ārvalstu eksperts iesaka palielināt 
ekonomikas teorijas un pētījumu metožu 

Ņemot vērā ieteikumu - uzmanība jāpievērš un 
jāpilnveido studiju kursu programmas. 
Šobrīd programmā 12 KP tiek atvēlēts 
pētījumu metožu un ekonomikas teorijas 
studiju kursiem. Taču kļūstot aizvien 
aktuālākām datu apstrādes un metožu 
pielietojumam, studiju programma var tikt 
spēcināta ar studiju kursiem, kas paredz 
metožu apguvi. 



Rekomendācija Izpildes apraksts un argumentācija 

(ekonometrijas, statistikas, skaitļošanas) 
studiju kursu daudzumu. 
Samazināt promocijas darbam 
nepieciešamo publikāciju skaitu uz trijām, 
bet ar augstākām kvalitātes prasībām -  
publicētām akadēmiskajos žurnālos, kas 
indeksēti Web of Science vai Scopus. 

Šobrīd tiek rekomendēts, ka promocijas darba 
aprobācija jānotiek un rekomendēto 
publikāciju skaits ir _piecas. Jau arī šobrīd 
doktorantam tiek rekomendēts publicēt 
pētījumu žurnālos, kas indeksēti WoS un 
Scopus. Vairāki doktoranti šādu iespēju arī 
izmanto. 

Nozares eksperts iesaka aktivizēt 
ERASMUS+ iespējas. 
 

Turpināt un aktivizēt doktorantus ņemt dalību 
ERASMUS aktivitātēs. 
 

Sadarbība ar industriju studiju virziena 
ietvaros ar mērķi palielināt līgumprojektu 
skaitu. It īpaši svarīgi šos pētījumus vai 
līgumus veikt pēc iespējas vairāk priekš 
privātā sektora. 

Turpināt uzsākto pieredzi sadarbībai ar privāto 
sektoru. Būtisks aspekts šajā jomā varētu būt 
doktorantūras skolu darbība LLU un jaunais 
doktorantūras modelis, kas paredz doktoranta 
lielāku pašiniciatīvu šādu pētījumu veikšanā 

Dynamic University ieteikumi 
Paredzams, ka vairāk nekā puse darba vietu 
līdz 2030. gadam prasīs augsti kvalificētus 
speciālistus. 
LLU sociālo zinātņu programmu saturam ir 
specifiska ievirze, kas saistīta ar reģionālo 
attīstību un bioekonomiku, līdz ar to LLU 
iegūstamās zināšanas ir specifiskas un 
pieprasītas. 

Programmā piešķiramais grāds: Zinātnes 
doktors (Ph.D.) ekonomikā un 
uzņēmējdarbībā, arī turpmāk varētu būt 
pieprasīts. Turklāt programma veidota 
starpdisciplināra, kas apliecina programmas 
konkurētspēju. 

Vērst uzmanību uz prasmju apguvi: 
Pamatprasmes: komunikāciju, problēmu 
risināšanu, sadarbību, plānošanu un 
rakstpratību (literacy), digitālās prasmes, jo 
īpaši prasmi apkopot, analizēt datu masīvus 
(big data), pielietot jaunās tehnoloģijas 
organizāciju attīstības kontekstā 
(automatizācija, datubāzes, digitālais 
mārketings). programmēšanas valodu 
pārzināšana.  

 
Vispārējās prasmes - pieaugot globālai 
konkurētspējai, organizāciju vadības 
speciālistiem ir jāīsteno efektīva resursu 
plānošana, komandas motivēšana, 
atgriezeniskās saites sniegšana, lēmumu 
pieņemšana stresa situācijās, pārmaiņu 
ieviešana, un jāpārzina svešvalodas.  
 

Vairums no ekspertu ieteiktajām prasmēm  
tiek nodrošināts ar esošiem studiju kursiem, 
taču programmā būtu jāpiestrādā pie digitālo 
prasmju attīstošiem studiju kursiem 
Ņemot vērā ieteikumu - uzmanība jāpievērš un 
jāpilnveido studiju kursu programmas. 

 
Studiju programmu pilnveide izstrādāta ESF projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 “Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” ietvaros. 



4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana  

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika” studiju plānā nav veiktas 
izmaiņas.  

 
Akadēmiskā maģistra programmā “Ekonomika” izmaiņas studiju plānā nav veiktas. 
 
Doktora studiju programmas “Agrārā un reģionālā ekonomika” studiju plānā izmaiņas nav 

veiktas. 
 
Izmaiņas studiju virziena “Ekonomika” plānos netika veiktas un nevarēja tās veikt sakarā ar 

studiju virziena akreditācijas ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu, kas bija pārskata perioda 
ietvaros. Taču visās programmās tika izstrādāti pilnveidoti studiju kursu apraksti studentorientētai 
apmācībai. 

 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika” 2019./2020. studiju gadā, jauni 
studiju kursi netika izveidoti, bet aktualizēta informācija LLU IS un e-studijās. 

Akadēmiskā maģistra programmā “Ekonomika” jauni studiju kursi nav izveidoti. 
Doktora studiju programmā tika aktualizēta informācija LLU IS un e-studijās, bet jauni 

studiju kursi pārskata periodā nav veidoti. 
 

4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi 

2019./2020.studiju gadā ESAF iegādātas grāmatas un mācību materiāli 2704.94 EUR 
vērtībā.  

Iegādātie un saņemtie informācijas resursi, izmantojami dažādu studiju programmu un 
studiju kursu apguvē un apkopoti tabulā. 

 
Resursa nosaukums Studiju kurss, kurā resurss izmantojams 

1. Jurušs M. Nodokļi. Rīga: RTU Izdevniecība, 
2019.176 lpp. ISBN 978-9934-22-196-5  

• Nodokļu plānošana 
• Nodokļu uzskaite 
• Finanses un nodokļi 

2. Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. 
Zinātniskā monogrāfija / zinātniskā redaktore Karine 
Oganisjana. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019.  148 lpp. 

      ISBN: 978-9934-22-228-3 

• Inovācijas un kreativitāte 
• Sociālā uzņēmējdarbība 
• Inovācija uzņēmējdarbībā 

3. Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas 
izaicinājumi. Monogrāfija / zinātniskie redaktori 
Juris Krūmiņš un Zaiga Krišjāne. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2019. 300 lpp. ISBN: 978-
9934-18-410-9  

• Makroekonomika 
• Reģionālā ekonomika 
• Ekonomiskie resursi 
• Socioloģija 

4. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. 
Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu 
nosargāšana Latvijā. Galv. red. Inta Mieriņa. Rīga: 
LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2019. 164 
lpp. ISBN: 978-9934-18-435-2  

• Makroekonomikas analīze 
• Makroekonomika 

5. Īsi par demokrātiju: rakstu krājums. Rīga: Latvijas 
Nacionālā bibliotēka.  2017. 191 lpp. 

      ISBN: 978-9984-850-54-2  
• Publiskā pārvalde 



Resursa nosaukums Studiju kurss, kurā resurss izmantojams 

6. Zelmenis D. Valsts loma tirgus ekonomikā. 
Zinātniska monogrāfija. Rīga: RSU, 2019. 317 lpp.  
ISBN 978-9934-563-34-8  

• Publiskā pārvalde 
• Makroekonomikas analīze 
• Agrārā un reģionālā ekonomika 
• Makroekonomika 

7. Hofs K. G. Biznesa ekonomika. 3 izdevums. Rīga: 
RTU, 2019. 604 lpp.  ISBN: 978-9934-19-252-4  

• Uzņēmuma vadīšana 
• Uzņēmējdarbība 
• Saimnieciskās darbības analīze 

8. Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures 
kontekstā. Autoru kolektīvs prof. T. Jundža 
zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017. 472 lpp. 

• Socioloģija 
• Tiesību pamati 

9. Akadēmiskie raksti 2 sējumos “Latvija un latvieši”, 
1 sējums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 
864 lpp.  

• Ekonomiskie resursi 
• Saimniekošanas mācība 
• Socioloģija 

10. Akadēmiskie raksti 2 sējumos “Latvija un latvieši”, 
II sējums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 
736 lpp 

• Ekonomiskie resursi 
• Saimniekošanas mācība 
• Socioloģija 

11. Rossiter J.R., Persy L., Bergkvist L. Marketing 
Communications: Objectives, Strategy, Tactics. Los 
Angeles: Sage, 2018. 566 p. ISBN: 978-1-5264-
3865-2  

• Integrētā mārketinga komunikācija 
• Mārketinga pētījumi un tirgus 

prognozēšana 
• Tirgzinība 

12. James S., Nobes C. The Economics of Taxation. 18 
th edition, Birmingham: Fiscal Publications, 2018. 
326 p. ISBN: 978-1-906201-42-5  

• Nodokļu plānošana 
• Budžeta un nodokļu politika 
• Finanses un nodokļi 

13. Mitra J. Entrepreneurship, Innovation and Regional 
Development: An Introduction 2nd edition. London: 
Routledge, 2019. 504 p. ISBN: 978-1-138-68562-8  

• Uzņēmējdarbības sistēmanalīze 
• Reģionālā ekonomika un politika 
• Reģionālā ekonomika 
• Reģionālās attīstības plānošana 

14. Sweeting P. Financial Enterprise Risk Management, 
2nd edition. UK: Cambridge University, 2017. 601 p. 
ISBN: 978-1-107-18461-9   

• Riski vadības process 
• Uzņēmējdarbība 

15. Brooks R. Financial Management: Core Concepts 
third edition. Boston: Pearson, 2016. 643 p. ISBN: 
978-1-292-10142-2  

• Uzņēmējdarbības finanses  
• Starptautiskais menedžments 
• Finanses un nodokļi 

16. WinklerPrins Antoinette M.G.A. Global Urban 
Agriculture. Boston, MA: CABI, 2017. 255 p. 
ISBN:978-1-78064-732-6  

• Investīcijas teritorijas attīstībā 
• Bioekonomika 

17. Salvatore D. Managerial Economics. Principles and 
Worldwide Applications 8th Revised edition, New 
York, Oxford: Oxford University, 2015. 681 p. 
ISBN: 978-0-19-939715-0  

• Makroekonomikas analīze 
• Vadīšana  

18. Wang S. Microeconomics Theory Fourth Edition. 
Singapore: Springer Verlag, 2018. 461 p. ISBN: 978-
981-13-0040-0  

• Mikroekonomikas analīze 
• Mikroekonomika 

19. Malachowsky S. Project Team Leadership and 
Communication. Rochester: Lintwood Press, 2018. 
233 p. ISBN: 978-1-7323789-0-2  

• Projektu finanšu vadība 
• Projektu vadīšana 
• Komandas menedžments 

20. The Standard for Portfolio Management 4 th Revised 
edition. USA: Project Management Institute, 
2017.127 p. ISBN: 978-1-62825-197-5  

• Ilgtspējīga sadarbības vadība 
• Projektu vadīšana 

21. Richardson N. Sustainable Marketing Planning. 
London; New York: Routledge, 2019. 271 p. ISBN: 
978-0-367-02521-2   

• Mārketinga pētījumi un tirgus 
prognozēšana 

• Ilgtspējīga attīstība 



Resursa nosaukums Studiju kurss, kurā resurss izmantojams 

22. Woeppel M.J. Visual Project Management: 
Simplifying Project Execution to Deliver On Time 
and On Budget. USA: Pinnacle Americas, 2015. 278 
p. ISBN: 978-0-692-42325-7  

• Projektu vadīšana  
• Projektu finanšu vadība 

23. Hacioglu U. Digital Bisiness Strategies in 
Blockchain Ecosystems: Transformational Design 
and Future of Global Business. Switzeland: Springer 
Nature, 2020. 647 p.ISBN: 978-3-030-29738-1   

• E – biznesa sistēmas  
• Transporta un loģistikas sistēmu 

menedžments 
• E-komercija 

24. Smith PR, Zook Ze. Marketing Communications: 
Integrating Online and Offline, Customer 
Engagement and Digital Technologies. UK: Kogan 
Page, 2020. 647 p. ISBN: 978-0-7494-9864-1  

• Integrētā mārketinga komunikācija  
• E – biznesa sistēmas 
• Tirgzinība 

25. Kovacic Z., Strand R., Völker T. The Circular 
Economy in Europe: Critical Perspectives on 
Policies and Imaginaries.London; New York: 
Routledge, 2020.187 p.  ISBN: 978-0-367-
18358-5  

• Teritoriju ilgtspējīga attīstība 
• Vides ekonomika 
• Ekonomikas resursi 
• Iepakojuma ilgtspēja 
• Bioekonomika 

26. Sloman J., Garratt D, et. al. Economics for Business, 
8th Edition. Harlow, England, London; New York: 
Pearson. 2019. 690 p. ISBN: 978-1-292-23927-9     

• Biznesa novērtēšana 
• Uzņēmuma vadīšana 
• Mārketinga pētījumi un tirgus 

prognozēšana 

27. Krause H.U., Arora D. Key Performance Indicators 
for Sustainable Management: A Compendium Based 
on the “Balanced Scorecard Approach”. Berlin/ 
Boston: De Guyter, 2020. 372 p. ISBN: 978-3-11-
058908-7  

• Starptautiskais menedžments 
• Vides ekonomika 
• Eko uzņēmējdarbība 
• Bioekonomika 

28. Carstens D.S., Richardson G.L. Project Management 
Tools and Tehniques: A Practical Guide, Second 
Edition. Boca Raton: CRC Press, 2019. 446 p. ISBN: 
978-0-367-20137-1  

• Projektu vadīšana  
• Projektu finanšu vadība 

29. Green M. C., Keegan W.J. Global Marketing. Global 
Edition, 10th edition. London: Pearson Education, 
2020. 627 p. ISBN: 978-1-292-30402-1  

• Mārketinga pētījumi un tirgus 
prognozēšana 

• Starptautiskais menedžments 
• Tirgzinība 
• Starptautiskie ekonomiskie sakari 

30. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu 
dzīvotspējai: autoru kolektīva monogrāfija /galvenā 
redaktore un ievada autore Dr. habil. oec Baiba 
Rivža; zinātniskie recenzenti: M. Pūķis, Ņ. Linde; 
literārā redaktore A. Mukāne; priekšvārda autors G. 
Kaminskis. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 
325 lpp. ISBN: 978-9934-8844-0-6  

• Teritoriju ilgtspējīga attīstība 
• Tūrisma ekonomika 
• Agrārā un reģionālā ekonomika 
• Ekonomiskie resursi 
• Saimniekošanas mācība 
• Agrārā un vides politika 

31. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. 
Atkārtots un atjaunots 9. izdevums. Rīga: Lietišķās 
informācijas dienests, 2020. 147 lpp. ISBN: 978-
9984-895-23-6  

• Finanšu grāmatvedība 
• Nodokļu plānošana 
• Grāmatvedības pamati 

32. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., 
Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Atkārtots un 
atjaunots 2. izdevums, 2020. 318 lpp. ISBN: 978-
9984-896-18- 

• Finanšu menedžments 
• Vadības grāmatvedība 
• Finanšu grāmatvedība 

33. Leibus I. Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna 
Leibus, Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, 
Anastasija Svarinska Rīga: Lietišķās informācijas 
dienests, 2019. 195 lpp. ISBN 9789984896205. 

• Datorgrāmatvedība 
• Vienkāršā grāmatvedība 
• Grāmatvedības pamati 
• Finanšu grāmatvedība 



Resursa nosaukums Studiju kurss, kurā resurss izmantojams 

34. Zaiga Krišjāne, Juris Krūmiņš (zin. redaktori) 
Izaicinājumi un risinājumi ilgtspējīgas sabiedrības 
attīstībai Latvijā. Reģionālo ideju darbnīcu rezultātu 
apkopojums Rīgā, Pierīgā, Vidzemē, Kurzemē, 
Zemgalē, Latgalē. Rīga: LU, 2020. 57 lpp.  

• Teritoriju ilgtspējīga attīstība  
• Publiskā pārvalde 
• Ilgtspējīga attīstība 
• Reģionālā ekonomika 
• Reģionālās attīstības plānošana 

 
Studiju procesa nodrošināšanai pārskata periodā iegādāta arī periodika 720.20 EUR vērtībā. 
 

• iFinanse (interneta un drukātais žurnāls). Rīga. iŽurnāli. ISSN 2255-985x 
• Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. 

 Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 1407-5709 
• Ir Nauda. Rīga: Cits medijs. ISSN 2255-9280 
• Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls. Rīga: Saimnieks LV. ISSN 1691-1598  
• Praktiskais Latvietis. Rīga: AS Latvijas mediji. ISSN 1407-3358 
• Dienas Bizness. Rīga: Dienas Bizness. ISSN 1407-2041 
• Kapitāls. Rīga: Jaunais Kapitāls. ISSN: 1407-2505   
• The Economist.  
• Harvard Business Review. 

 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

Bakalaura studiju programmā “Ekonomika” 2019./2020.studiju gadā bija 41 absolvents – no 
tiem 37 pilna laika studijās, bet 4 nepilna laika studijās. Attiecīgi pa specializācijas virzieniem: 

• Agrārā un vides ergonomikas – 5 studenti jeb 12.2%; 
• Biznesa procesu vadība – 10 studenti jeb 24.4%; 
• Grāmatvedība un finanses – 15 studenti jeb 36.6%; 
• Reģionālā attīstība un pārvalde – 3 studenti jeb 7.3%; 
• Tiesību zinātnes – 8 studenti jeb 19.5%. 

 
VEK ieteikumi – izstrādātajos bakalaura darbos: 
• Lielāku uzmanību pievērst patērētājiem, to viedoklim. Vēlams pētīt sabiedrības 

iesaistīšanās nepieciešamību vairāku jautājumu risināšanā.  
• Lielāku uzmanību pievērst aptauju respondentu izvēlei, lai tā ir ciešāk saistīta ar tēmu. 

Rūpīgāk pārdomāt respondentiem uzdotos jautājumus.  
• Pievērst lielāku uzmanību terminu korektai lietošanai.  
• Priekšlikumi izvirzāmi konkrētāki, savukārt secinājumus virzīt uz konkrētāku pētījumu 

bāzi. Dažos darbos ne visiem izvirzītiem priekšlikumiem tika korekti norādīti adresāti. 
• Specializācijas virzienā Tiesību zinātnes pētījumos vairāk iekļaut ekonomiskos aprēķinus.  
• Anketu rezultātu analīzē vairāk izmanot matemātiski statistiskās metodes.  
• Darbus satura veidošanā un pētāmo problēmu risinājumā vēlama dziļāka analīze, 

vienlaikus nepazaudējot pētījuma priekšmeta elementu kopsakaru.  
• Loģiskā domāšana, plašāks skats uz lietām, kritiskā domāšana ir svarīgas nākamo 

absolventu īpašības, uz kuru sasniegšanu jāvirza studiju process. 
 
Maģistra programmā “Ekonomika” noslēguma darbu kvalitāte kopumā tiek novērtēta kā laba. 

Maģistra darbi sagatavoti labā kvalitātē, atbilstoši specializācijas virzieniem, un atbilst maģistra 
darbu izvirzītajām prasībām. Maģistra darbos plaši izmantotas matemātiskās statistikas metodes. 
Daži ieteikumi, kam jāpievērš uzmanība: 

• pētījuma hipotēzes formulējumam, lai maģistra darba pētījumā to varētu pierādīt vai 
noraidīt, hipotēzei jābūt saistītai ar aizstāvamajām tēzēm; 



• dažos darbos nav pilnībā izpildītas prasības, kas norādītas maģistra darbu izstrādes 
Metodiskos norādījumos; 

• priekšlikumiem būtu jābūt pārdomātiem un atbilstošiem reālajai situācijai. 
 
Doktora studiju programmā pārskata periodā nebija absolventu. 
 

5. Mācībspēki un pētnieki  

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 10 mācībspēki. 

 
ESAF institūts Mācībspēks 

EKRA  L.Proškina, V.Tetere, L.Griņēviča 
UZVA A.Auziņa, S.Cīrule 
FIGR  I.Leibus, A.Kreicberga 
SOHU J.Vuguls, K.Kirila, B.Miltoviča 

 
Pārskata periodā kvalifikāciju angļu valodas kursos paaugstināja 8 mācībspēki: 
EKRA institūta mācībspēki: K.Naglis-Liepa - Angļu valoda Intermediate: B1 (CEFR) un 

A.Lēnerts - Angļu valoda Pre Intermediate: A2 (CEFR);  
FIGR institūta mācībspēki – I.Leibus - Angļu valoda Intermediate: B1 (CEFR), I.Soopa - 

Angļu valoda Intermediate: B1 (CEFR) un B.Mistre - Angļu valoda Pre Intermediate: A2 (CEFR); 
SOHU institūta mācībspēki – L.Paula - Angļu valoda Upper Intermediate: B2 (CEFR), 

J.Millere, Ž.Krūzmētra - Angļu valoda Intermediate: B1 (CEFR). 
 
Mācībspēki savu kvalifikāciju paaugstina, arī piedaloties LLU Akadēmiskajā konferencē. 

2019./2020. studiju gadā konference tika veltīta studiju virzienu akreditācijas jautājumiem LLU. 
Pārskata periodā konferencē kvalifikāciju paaugstināja 27 studiju virzienā iesaistītie mācībspēki.  

 
ESAF institūts Mācībspēks 

EKRA  L.Griņēviča, G.Grīnberga-Zālīte, B.Kizika, K.Naglis-Liepa, M.Pelše, 
I.Pilvere, B.Rivža 

UZVA  A.Zvirbule, A.Auziņa, A.Dobele, M.Dobele, I.Jurgena, A.Muška 
FIGR  
 

I.Grundšteina, I.Jakušonoka, A.Jesemčika, A.Jurevica, A.Kreicberga, 
I.Leibus, G.Mazūre, B.Mistre, A.Vītiņa 

SOHU  S.Dobelniece, D.Kaufmane, K.Kirila, J.Ķusis, L.Leikums 
 
A.Zvirbule uzstājās ar referātu “Izaicinājumi un ieteikumi SV pašnovērtējuma ziņojuma 

sagatavošanā”. 
Pārskata periodā papildus LLU piedāvātajām iespējām profesionālajā pilnveidē studiju 

virziena Ekonomika mācībspēki aktīvi apmeklējuši citu institūciju (piemēram, Zemgales reģiona 
Kompetenču attīstības centrs, Sabiedrības integrācijas fonds, nodibinājums "Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parks", DVS Namejs Lietotāju atbalsta centrs, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, 
LU Open Minded u.c.) 

 
 



5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana 

Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata 

periodā 
Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of 
Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs 

13 

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

20 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas 2 
Citas zinātniskās publikācijas 14 
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 24 
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 80 
Referātu saraksts pārējās konferencēs 10 
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas - 
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 
(know-how) skaits 

- 

Zinātniskie projekti 25 
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti 3 

 
Izvērstais publikāciju saraksts dots 1. pielikumā; dalība konferencēs – 2.pielikums un dalība 

zinātniskajos projektos – 3.pielikumā. 
 

5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.  

 
Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. skaits 

Profesore Irina Pilvere  18 
Profesore Baiba Rivža  23 
Profesore Modrīte Pelše  3 
Profesore Andra Zvirbule  19 
Profesore Aina Dobele  10 
Profesore Ingrīda Jakušonoka  17 
Profesors Vulfs Kozlinskis 
(emeritus) 

4 

Profesore Inguna Leibus  6 
Profesore Aija Eglīte  6 
Profesore Gunta Grīnberga-Zālīte  5 
Asociētā profesore Dina Popluga  1 
Asociētā profesore Ingūna Gulbe  2 
Asociētā profesore Anita Auziņa  7 

Asociētā profesore Gunita Mazūre  16 
Asociētais profesors Jānis Ķusis  6 
Asociētā profesore Signe 
Dobelniece  

5 

Asociētā profesore Dina Bite  7 
Docente Sandija Zēverte-Rivža  1 
Docente Anna Jesemčika  5 
Docente Dace Kaufmane  2 
Docents Juris Vuguls  1 
Docente Kitija Kirila 2 
Docente Līga Paula 8 

 



5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

2019./2020. studiju gadā studiju kursu īstenošanā tika iesaistīta 6 doktoranti. 
 
Vārds, uzvārds Studiju kurss (studiju līmenis, kam nolasīta lekcija) 

Mairita Stepiņa  
(1.k. doktorante) 

Eiropas Savienības projektu vadīšana (Ekon3100) profesionālā bakalaura 
studiju programma “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”; 
Projektu tiesiskie aspekti (JurZ4031) profesionālā maģistra studiju 
programma “Projektu vadība”. 

Linda Groma 
(1.k. doktorante) 

Vadīšanas pamati (VadZ2005) TF bakalaura studiju programmām; 
Dokumentu pārvaldība (VarZ3035) akadēmiskā bakalaura studiju 
programma “Ekonomika”; 
Vadīšana (VadZ4010) akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Ekonomika”. 

Madara Dobele  
(2.k. doktorante) 

Saimniekošanas mācība (VadZ2028) profesionālā bakalaura studiju 
programma “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”; 
Komandas menedžments (VadZ3017) akadēmiskā bakalaura studiju 
programma “Ekonomika”, KUV, “Komerczinības” u.c. 
Konkurētspēja uzņēmējdarbībā (VadZ3021) akadēmiskā bakalaura studiju 
programma “Ekonomika”, KUV; 
Riska vadība (VadZ4054) profesionālā bakalaura studiju programma 
“Komercdarbība un uzņēmuma vadība”. 

Jānis Ezers 
(2.k. doktorants) 

Starptautiskais mārketings un loģistika (Ekon5147) akadēmiskā bakalaura 
studiju programma “Ekonomika”; 
Tirgzinība (Ekon3108) akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Ekonomika”. 

Svetlana Polovko 
(3.k. doktorante) 

Mikroekonomika (Ekon1012) akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Ekonomika”; 
Ekonomikas teorija (Ekon2084) VMF profesionālā maģistra studiju 
programma “Veterinārmedicīna”; 
Ekonomika (Ekon2118) akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Ekonomika”; 
Ekonomikas teorija un grāmatvedība (Ekon2136) MF bakalaura studiju 
programma “Mežinženieris”; 
Ekonomikas teorijas pamati (Ekon3084) akadēmiskā bakalaura studiju 
programma OSPS. 

Mihails Šilovs 
(3.k. doktorants) 

Makroekonomikas analīze (Ekon5089) akadēmiskā maģistra studiju 
programma “Ekonomika”. 

 
 

6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Nozares vieslektoru piesaiste  

 

Studiju virziens Ekonomika 2019./2020. studiju gadā turpināja mērķtiecīgi īstenot dažādus 
pasākumus, kas vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar ieinteresētajām pusēm. Studiju procesa 
kvalitātes uzlabošanas nolūkos studiju virziena praktiskajā realizācijā, kā vieslektori tika 
pieaicināti 10 nozares pārstāvji, darba devēji, t.sk. absolventi.   
 

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Mehmet Demiral Niğde Ömer Halisdemir University, Turcija, profesors 

Ausma Kalniņa Rika ZOO, tūrisma menedžere 
Inese Allika Latvijas Banka, ekonomiste  
Salvis Roga Biedrība “Zaļo un Viedo tehnoloģiju klasteris”, valdes loceklis 



Katarina Jeremeičika BIGBANG, vadītāja 
Armands Vēvers Agrāro resursu zinātniskais institūts 
Salvis Roga Biedrība “Zaļo un Viedo tehnoloģiju klasteris”, valdes loceklis 
Roberts Ardavs SIA “Latio”, Vērtēšanas daļas vadītājs 
Jānis Abāšins Latvijas apdrošinātāju asociācija, prezidents 
Kaspars Sausais AS Swedbank privātpersonu kreditēšanas segmenta vadītājs 

 

Mācību ekskursijas 

Papildus aktivitāte, kas tiek īstenota studiju virzienā, lai stiprinātu sadarbību ar 
ieinteresētajām pusēm, ir mācību ekskursijas. 2019./2020. studiju gadā studiju virziena Ekonomika 
studentiem tika organizētas 14 mācību ekskursijas. 

 
Uzņēmums, iestāde, 

organizācija 
Datums Bak., maģ. studiju progr., kurss 

Jelgavas novada dome, tikšanās 
ar domes izpilddirektori Līgu 
Lonerti 

10.09.2019. 
4. kurss, Reģionāļā attīstība un pārvalde. 
Profesore, Dr. hab.oec. Baiba Rivža 

Dalīto atkritumu laukums 
Jelgavā, Ganību ielā un 
atkritumu poligons “Brakšķi” 

17.09.2019. 

4. kurss studiju kursā Ilgtspējīgā attīstība ar 
“Agrārā un reģionālā ekonomika”, “Ilgtspējīga 
attīstība”.  
Profesore, Dr. oec. M. Pelše 

Latvijas Bankas zināšanu centrs 
„Naudas pasaule” 

01.10.2019. „Ekonomika” PL 4.kursa 2.gr. studentiem studiju 
kursā „Norēķini starptautiskajā tirdzniecībā” par 
tēmu „Naudas attīstība un norēķinu veidi 
starpbanku vidē” (G.Mazūre) 

Abgunstes muiža,  
SIA “Fortum” 

08. 10.2019. 

4. kurss studiju programma “Ekonomika”, 
apakšprogramma “Agrārā un vides ekonomika”, 
“Reģionālā attīstība un pārvalde”. Mācībspēki – 
prof., Dr. oec. M. Pelše un doc., Dr. oec. Z. 
Vītoliņa. 

Valsts ieņēmumu dienests 15.10.2019. 
„Ekonomika” PL 2.kursa studentiem studiju kursā 
„Finanses un nodokļi” (B.Mistre, A.Kreicberga) 

Pašvaldības operatīvās 
informācijas centrs 

29.10.2019. 
“Ekonomika” bak., 3. kurss, specializācijas 
virziens "Reģionālā attīstība un pārvalde" st.kurss 
“Pašvaldību darbība”, organizēja J.Ķusis 

LLKC 30.10.2019. 
“Ekonomika” PL 2.k. – Studiju kurss 
“Saimniekošanas mācība” (A.Dobele) 

Zemgales apgabaltiesa 31.10.2019. 
Studiju kurss “Civilprocess”, 4. kurss,  
Mācībspēks – vieslekt., Mg. paed., Mg. iur. Ā. 
Vitte 

Zemgales apgabaltiesa 13.11.2019. 
Studiju kurss “Kriminālprocess”, 4. kurss,  
Mācībspēks – vieslekt., Mg. paed., Mg. iur. Ā. 
Vitte 

Jelgavas pilsētas Dome 28.11.2019. 
“Ekonomika” bak., 3. kurss, specializācijas 
virziens "Reģionālā attīstība un pārvalde" st.kurss 
“Pašvaldību darbība”, organizēja J.Ķusis 

Jelgavas reģionālā vides 
pārvalde. Tikšanās ar vides 
dienesta direktora vietnieci 
Jolantu Ližus 

03.12. 2019. 

4. kurss, bakalauri, studiju programma 
“Ekonomika”, specializācijas virzieniem: 
“Reģionālā attīstība un pārvalde”, “Agrārā un vides 
ekonomika”.  Mācībspēki –M. Pelše, S. 
Pokotinskis 

Jelgavas TIC 11.12.2019. 
“Tūrisma Ekonomika”, maģistranti, 1. kurss,  
Mācībspēks –M.Stepiņa 

LLU Tehnoloģiju un zināšanu 
pārneses nodaļa (TEPEK) 

03.03.2020.  ”Ekonomika” bak. PL 1.kurss, mācībspēks - B. 
Kizika 



LLU (Jelgavas pils muzejs un 
kapenes) 

12.03.2020. “Ekonomika”, ārvalstu studenti, 1.sem., st.kurss 
“Ievads studijās” (organizēja L. Groma) 

 
 

Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem  
 

Pārskata periodā studiju virzienā iesaistītie mācībspēki ir lasījuši lekcija vai vadījuši seminārus 32 
gadījumos (4.pielikums). Šajās aktivitātēs iesaistījās trīs mācībspēki no FIGR institūta un2 mācībspēki no 
EKRA institūta. Visaktīvāk savu darbu veica FIGR institūta mācībspēki. 
 

Institūts Mācībspēku skaits Pārstāvētā organizācija u.tml. skaits 

FIGR 3 30 
EKRA 2 2 

 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras 

skolas utt.) un vieslektori: 
 
Studiju virzienā Ekonomika 2019./2020. studiju gadā turpinājās starptautiskā mobilitāte. 

Šajā laika periodā visaktīvāk studenti izmantoja ERASMUS+ iespējas, taču BOVA aktivitātes nav 
notikušas. ERASMUS+ programmās ārvalstīs studēja 14 bakalaura līmeņa studenti un viens 
maģistrants. Informācija apkopota tabulās. 

 
LLU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Ekonomika, a(b) PL 14 - - 
Ekonomika, a(m) PL 1 - - 

SMS – mobilitātes studijas 
SMP – mobilitātes prakse 
 
Visvairāk studiju virziena studenti devušies uz studijām Bulgārijā Nacionālās un pasaules 

ekonomikas universitātē 3 studenti un viens Sv. Klementa Ohridski Sofijas universitātē divi 
studenti studējuši Portugālē, divi Čehijā, pa vienam studentam piedalījušies ERASMUS+ 
apmaiņas programmā Itālijā, Grieķijā, Polijā un Spānijā. Maģistrantūras studente studēja Čehijas 
Dzīvības zinātņu universitātē. 

 
Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās 

vasaras skolas utt.) un vieslektori: 
Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

Baltkrievija 2 - 
Ukraina 1 - 
Turcija 2 - 
Čehija 3 - 
Rumānija 1 - 

 
ERASMUS+  2019./2020.studiju gadā ESAF studiju virzienā Ekonomika studēja 9 ārvalstu 

studenti, visvairāk studenti mobilitātē bija no Čehijas, pa diviem no Baltkrievijas un Turcijas. 
Ārvalstu vieslektoru iespēja lasīt lekcijas studiju virziena studentiem ERASMUS+ ietvaros 
pagājušajā studiju gadā tika atcelta, sakarā ar Covid-19 pandēmiju un ārkārtas situācijas 
izsludināšanu valstī, tika atcelta iecerētā starptautiskā nedēļa 2020.gada maijā. 

 



LLU mācībspēku mobilitāte 

 

Institūts 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

EKRA 1 - - - 
SOHU 2 - 1 - 
UZVA 2  1 1 - 

 
2019./2020. studiju gadā 5 studiju virziena Ekonomika mācībspēki lasīja lekcijas ārvalstu 

augstskolās, un viens mācībspēks bija pieredzes apmaiņā (5.pielikums). ERASMUS+ mobilitātē 
mācībspēki devās uz šādām valstīm: Igaunija, Bulgārija un Nīderlande. Papildus tam 2 mācībspēki 
BOVA intensīvo maģistra studiju krusu ietvaros devās vieslekcijās uz Igauniju. 
 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas  

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2019 

Studējošo skaits 

01.10.2020 

Absolventu skaits 

Pamatstudijas    
Ekonomika (a) 257 267 41 
Maģistra studijas    
Ekonomika (a) 98 91 33 
Doktora studijas    
Agrārā un reģionālā 
ekonomika 

31 31 - 

 
Studējošo skaits studiju virzienā “Ekonomika” 2020. gadā, salīdzinājumā ar 2019. gadu ir 

palielinājies par trim studentiem. Studējošo skaits ir palicis nemainīgs doktora studēji programmā, 
bet palielinājies bakalaura studiju programmā par 10 studentiem jeb 3.4%. To ietekmēja pilna laika 
studentu skaita pieaugums.  

7.2. Mācībspēku skaits  

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

 

Amats 2018./ 2019. 2019./ 2020. 

Profesori 18 19 
Asociētie profesori 13 18 
Docenti 21 19 
Lektori 47 39 
Asistenti - - 
Vadošie pētnieki - - 
Pētnieki - - 
Kopā 97 95 

 
2019./2020.studiju gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu, studiju virzienā iesaistīto 

mācībspēku skaita un sastāvā nav notikušas būtiskas izmaiņas. Ir palielinājies kvalifikācijas 
līmenis, jo profesori, asociētie profesori un docenti pārskata periodā sastādīja 58.9%, kas ir par 
7.4% punktiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. 



Pārskata periodā studiju virziena studiju procesā tika iesaistīti 95 mācībspēki (6.pielikums) 
– profesori 19 jeb 20% (visi ievēlēti LLU), asociētie profesori 18 jeb 19.% (no tiem 17 ievēlēti 
LLU), docenti 19 jeb 20% (no tiem 14 ievēlēti LLU), lektori 39 jeb 41% (no tiem 16 ievēlēti LLU).  

Studijās starpdisciplinārās zināšanas nodrošina 29 citu fakultāšu mācībspēki, kas ir 30.5% 
no visiem studiju procesā iesaistītajiem mācībspēkiem. 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas  

Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remonts, aprīkojums) 

 

Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

123. auditorija ESAF FIGR Veikts kosmētiskais remonts, uzstādīts jauns 
apgaismojums. Iegādāts TV. Iegādātas 
jaunas mēbeles (galdi un krēsli). 

105. auditorija ESAF FIGR Veikts kosmētiskais remonts. Iegādāts TV. 
Iegādātas jaunas mēbeles (galdi un krēsli). 

106. auditorija ESAF FIGR Iegādātas jaunas mēbeles (galdi). 
132. auditorija ESAF FIGR Veikts kosmētiskais remonts. Iegādātas 

jaunas mēbeles (galdi un krēsli). 
306. auditorija ESAF EKRA Iegādātas jaunas mēbeles (galdi). 
305. auditorija ESAF EKRA Atjaunoti galdi. 
Kopējais ESAF aprīkojums un datortehnika: 

SPSS licences – 2 stacionārie datori aprīkoti ar 
brīvpieeju.  

ESAF Studiju un zinātnes informācijas 
centrs 

Datori stacionārie: 7  
(Intel Core i5-9400, 16GB DDR4 (2x8GB), 512GB SSD, 
Windows 10 Pro, Pele + klaviatūra, 5 gadu garantija) 

ESAF  

Stacionārā datora monitors: 5  
(23’’ FHD monitors ar regulējamu augstumu) 

ESAF 

Datori (pārnēsājamie) ar iebūvētu kameru un 
mikrofonu: 10  
(Portatīvais dators: 15.6’’ FHD, Intel Core i5-10210U, 
8GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10 Pro, 5 gadu 
garantija) 

ESAF institūti 

Offisa programmatūra: 17 
Microsoft Office 2019 Pro OLP licence  

ESAF 

Mikrofoni: 2  ESAF zāle 
Kameras : 1 (Owl kamera videokonferenču 
translēšanai) 

ESAF 

Kameras : 3 (webkameras) ESAF 
 

8. Citas izmaiņas 

 
Nav notikušas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI  

 
Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 
 

 


