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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2019./2020. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" ir akreditēts 
līdz 2021. gada 30. jūnijam (Augstskolu likums 2020. gada 24. aprīļa grozījumi) 

 
Studiju virzienā ietilpstošās programmas: 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP 
Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. Komerczinības, 1.līm. Pilns laiks 
Nepilns laiks 

80 Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) speciālists 

2. Komercdarbība un 
uzņēmuma vadība, 
p(b) 

Pilns laiks 
Nepilns laiks 

160 (4) 
160 

Profesionālais bakalaurs 
komercdarbībā un uzņēmuma 
vadībā un vadītājs 

3. Projektu vadība, p(m) Pilns laiks (1.5 g.)- 62 
(2 g.) – 82 

Profesionālais maģistrs 
projektu vadībā un projekta 
vadītājs 

4. Uzņēmējdarbības 
vadība, p(m) 

Pilns laiks (1.5 g.)- 60 
(2 g.) – 80 

(1.5) Profesionālais maģistrs 
uzņēmējdarbībā un vadīšanā 
(2) Profesionālais maģistrs 
uzņēmējdarbībā un vadīšanā un 
uzņēmumu un iestāžu vadītājs 

5. Lauksaimniecības un 
pārtikas biznesa 
vadīšana a(m) 
(starpvalstu LV, LT, 
EST kopīgā studiju 
programma) 

Pilns laiks (2 g.) – 80 Sociālo zinātņu maģistrs 
vadībzinātnēs 

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 
 
Slēgta profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrības pārvalde” (IKK46345) sakarā ar 
nepietiekamo studējošo skaitu jau ilgākā laika periodā, un uz slēgšanas brīdi studiju programmā 
nebija studējošo. (lēmumi: 28.08.2019 ESAF Domes lēmums Nr.2.1.-2-36/10; LLU Senāta lēmums 
2019. gada 9. oktobrī Nr. 10 – 38).  
 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Pārskata periodā būtiskas stratēģijas izmaiņas nav notikušas, taču ir precizēts virziena 
kopējais mērķis un tā sasaiste ar LLU stratēģiju un mērķiem. 

Balstoties uz studiju un pētniecības integrāciju ražošanas procesu efektivitātes un 
uzņēmumu, bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomikas un teritoriju ilgtspējīgas 
attīstības iespēju izpētē, studiju un mūžizglītības internacionalizācijas tālāku izvēršanu, studiju 
procesā iesaistīto pušu mērķu un interešu saskaņošanu, studiju virziena mērķis ir nodrošināt 
starptautiski konkurētspējīga, augsta profesionāla līmeņa vadīšanas speciālistu sagatavošanu 
komerczinību, komercdarbības, uzņēmējdarbības, projektu vadības, kā arī lauksaimniecības un 
pārtikas biznesa vadīšanas jomā.  

Universitātes stratēģijas kontekstā vadībzinātņu speciālisti kļūst par inovāciju ieviesējiem ne 
vien Zemgales reģiona, bet visas Latvijas uzņēmumos. Tā kā LLU specializācija ir saistīta ar 
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pētījumiem bioekonomikā, tad arī vadībzinātņu virziena studiju programmu realizācijā ietverts 
bioekonomikas aspekts. Studiju virziena mijiedarbība ar citiem LLU studiju virzieniem nodrošina 
starpdisciplināru pieeju mūsdienu Latvijas tautsaimniecības komplekso problēmu zinātniskai 
izpētei un praktiskai risināšanai, kas nav iespējama bez mūsdienīgu vadībzinātņu devuma 
situācijas analīzē, lēmumu pieņemšanā un to īstenošanas organizācijā.  
Studiju virziens ir orientēts uz tādu speciālistu sagatavošanu, kuri spēj pielāgoties mainīgiem darba 
tirgus apstākļiem, spēj strādāt gan ar standarta vadīšanas metodēm, gan īstenot specifiskus 
uzdevumus vadīšanas jomā. Zināšanu apguve saistīta ar ES kopējo stratēģiju īstenošanu un 
Latvijas uzdevumiem šo stratēģiju kontekstā, t.i., bioekonomikas un ilgtspējīgas reģionālās 
attīstības pārvaldības jautājumiem. Studiju virziena programmas veidotas saskaņā ar Latvijas 
Nacionālo attīstības plānu 2020, kas paredz tautsaimniecības izaugsmi un reģionālās 
nevienlīdzības mazināšanu. 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde  

Tabulā 3.1. ietvertas akreditācijas ekspertu ieteiktās rekomendācijas studiju virzienam 
(2013) un tālāk apkopotas LLU projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 “Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes pārvaldības pilnveide” ietvaros saņemtās darba devēju rekomendācijas (2019-2020).  

 
3.1.tabula 

Akreditācijas ekspertu ieteiktās rekomendācijas studiju virzienam (2013) 
 

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

Pastiprināt sadarbību ar darba 
devējiem; darba devējus un 
absolventus vairāk iesaistīt 
lēmumu pieņemšanas procesā.  

Katru gadu tiek noslēgti sadarbības līgumi starp ESAF un darba 
devējiem.  
Ciešākas sadarbības veicināšanai starp ESAF un tās 
absolventiem, t.i., darba devējiem un profesionālām 
organizācijām, 2013. gadā tika nodibināta un darbojas biedrība 
„LLU Ekonomistu Klubs”. 
Katru gadu oktobra mēnesī tiek organizēta Absolventu nedēļa, 
kuras ietvaros studējošie tiekas ar absolventiem – nozares 
speciālistiem, kuri iepazīstina studējošo ar savu profesionālo 
pieredzi un ar aktualitātēm Nozaru speciālisti kā vieslektori 
vada lekcijas arī konkrētu studiju kursu ietvaros. 
Studiju procesā tiek iesaistīti studiju programmu absolventi kā 
vieslektori (papilddarbs LLU) – nozares profesionāļi. 
Darba devēji ir iesaistīti studiju noslēguma darbu pārbaudījumu 
komisiju darbā, kā arī studiju virzienā ietilpstošu studiju 
programmu izvērtēšanā un pilnveidošanā. Darba devēji vērtē 
un raksta atsauksmi par uzņēmumā praksē esošu studējošo. 
Katru gadu tiek veikta darba devēju un absolventu aptaujas 
un/vai intervijas, lai noskaidrotu apmierinātību un 
nepieciešamos uzlabojumus studiju programmās. 
Tiek organizētas studējošo mācību ekskursijas pie darba 
devējiem un pieredzes apmaiņas braucieni mācībspēkiem. 
Savukārt ESAF mācībspēki pārstāv fakultāti uzņēmumu 
padomēs un komisijās, profesionālās asociācijās.  

Uzlabot pētniecības un studiju 
sasaisti  

Tiek veicināta mācībspēku iesaistīšanās pētniecības projektos 
atbilstoši viņu akadēmiskajai kompetencei, kā arī mācībspēku 
un privātā sektora pārstāvju kopējās publikācijas. 
Studējošie tiek iesaistīti zinātnisko projektu realizācijā, 
piemēram, Valsts pētījumu programmā "Ilgtspējīgas un 
saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi 
demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem", 2018-2021. 
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Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

Profesionālās bakalaura studiju programmas studente iesaistīta 
: Central Baltic Interreg programmas projektā ActiveMoms 
(CB806). 

Rast iespēju svešvalodas 
pilnveidošanai mācībspēkiem 

LLU Valodu centrs mācībspēkiem piedāvā angļu valodas 
pilnveides kursus. 
LLU projekta 8.2.2.0/18/A/014 “LLU akadēmiskā personāla 
pilnveidošana” ietvaros fakultātes mācībspēki apgūst angļu 
valodu un iegūst starptautiski atzītu sertifikātu.  
Tiek veicināta mācībspēku mobilitāte ERASMUS programmas 
ietvaros. Tiek veicināta mācībspēku dalība un uzstāšanās 
starptautiskās konferencēs. 
Studiju kursus vadībzinātnēs angļu valodā piedāvā arī ESAF 
sadarbības partneris SSE Riga. 

Starptautiski citējamu 
publikāciju uzlabošana 

LLU izstrādāta un darbojas mācībspēku motivācijas sistēma, 
kas veicina publicēšanos izdevumos, kas iekļauti SCOPUS un 
Web of Science datu bāzēs. 

Rekomendējums par 
starptautiskas pieredzes 
pārneses aktivizēšanu  

Studiju virziena realizācijā iesaistītie mācībspēki vada lekcijas 
BOVA un ERASMUS+ ietvaros, kā rezultātā veidojas kontakti 
starp ārvalstu augstskolu mācībspēkiem. 
Katru gadu Starptautiskās nedēļas ietvaros studējošiem lekcijas 
vada ārvalstu augstskolu vieslektori. 
Tiek veicināta starptautisko zinātnisko publikāciju 
sagatavošana ar ārvalstu līdzautoriem. 

Paplašināt studiju kursu 
piedāvājumu angļu valodā 

24 mācībspēki piedāvā 52 studiju kursus angļu valodā 
ERASMUS un ārvalstu studējošajiem 
(http://www.llu.lv/en/course-annotation/ESAF?page=0). 
Angļu valodā tiek īstenotas maģistra studiju programmas: 

- „Uzņēmējdarbības vadība”; 
- “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” 

Studiju programma “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa 
vadīšana” tiek īstenota trijās Baltijas valstīs. 
Studiju virziena realizācijā iesaistītie mācībspēki vada lekcijas 
BOVA un ERASMUS+ ietvaros. 

Studējošo skaita dinamikas 
uzlabošana 

Kopš 2015. gada maģistra studiju programmās “Projektu 
vadība” un “Uzņēmējdarbības vadība”, kā arī bakalaura studiju 
programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” ir valsts 
finansētas budžeta vietas, kas paaugstina programmu 
popularitāti. 
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” un 
“Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” tiek 
realizētas angļu valodā, piesaistot ārvalstu studējošos. 

Plašāk lietot Moodle sistēmu 
studiju procesā 
 

LLU kopš 2009. gada ir pieejama e-studiju vide. Docētāji 
izmanto e-studiju vidi savos vadītajos studiju kursos, lai 
komunicētu ar studējošajiem, liktu vērtējumus, izvietotu 
uzdevumu aprakstus, kā arī obligātos un ieteicamos studiju 
materiālus. Kopš 2018./19. studiju gada studiju noslēguma 
darbi tiek augšupielādēti e-studijās pirms darbu 
priekšaizstāvēšanas institūtos. 
Saistībā ar Covid-19 izraisīto krīzi un pāreju uz attālinātām 
studiju formām, kopš 2020. gada marta Moodle sistēmā tiek 
ievietoti lekciju materiāli, uzdevumi praktiskajām nodarbībām, 
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Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

notiek tiešsaistes lekcijas, diskusijas utml. T.i., e-studijas 
kļuvušas par obligātu studiju procesa sastāvdaļu.  
 

Sekmēt partnerinstitūciju 
mācībspēku un darba devēju 
kopīgus starpvalstu pētījumus 
un publikācijas 

Pārskata periodā izstrādātas un publicētas sešas kopīgas 
partneruniversitāšu mācībspēku publikācijas. LLU īstenoto 
starptautisko projektu ietvaros izveidota sadarbība starp 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem, kas ir 
programmas absolventu potenciālie darba devēji. 

 
LLU projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības 
pilnveide” ietvaros saņemtās darba devēju rekomendācijas (2019-2020). 
 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”  

Rekomendācija Izpildes apraksts un argumentācija 

Nozares un ārvalstu ekspertu dotie ieteikumi 
Ārvalstu eksperts iesaka studiju programmu 
piedāvāt angļu un krievu valodā. 

Saskaņā ar Augstskolu likuma 56. pantu 
studiju programmu nevar realizēt krievu 
valodā. Studiju programmu nākotnē varētu 
piedāvāt arī angļu valodā. 

Nozares eksperti iesaka popularizēt 
komercdarbības un uzņēmuma vadības profesijas 
prestižu un ar to iegūstamo spēju patstāvīgi domāt 
un analizēt dažādas dzīves situācijas. Ārvalstu 
eksperts iesaka reklāmu koncentrēt uz potenciālo 
studētgribētāju vecākiem. 

Ņemt vērā ieteikumus, izstrādājot 
komunikācijas plānu. 

Nepieciešams attīstīt IKT un digitālās prasmes. Studiju programmā iekļautie studiju kursi 
nodrošina lielāko daļu no nepieciešamajām 
prasmēm un kompetencēm, bet ir prasmes, 
kuras nepieciešams attīstīt vai stiprināt. 
Studiju programmas satura pilnveidošana 
nodrošinās un stiprinās studējošo caurviju 
prasmju apguvi. 

Programma veidota atbilstoši LR “Augstskolu 
likumam”, likumam “Par reglamentētajām 
profesijām un profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu” un Ministru kabineta noteikumiem. 
Programma sastāv no vispārizglītojošiem, 
teorētiskajiem, profesionālās specializācijas un 
brīvās izvēles studiju kursiem, kuri programmā 
izkārtoti loģiskā secībā atbilstoši studiju kursu 
pēctecības principam. 
Ņemot vērā globālo tirgu, kurā ievērojamu vietu 
ieņem krievu valodā runājoši uzņēmēji, izskatīt 
nepieciešamību studējošajiem apgūt lietišķās 
krievu valodas kursu, līdzvērtīgi angļu un vācu 
valodu kursiem. 

Nepieciešams realizēt šo ieteikumu. 

Palielināt praktisko nodarbību īpatsvaru. Veikt pārrunas ar mācībspēkiem par 
nepieciešamību palielināt praktisko darbu 
īpatsvaru. Veicināt vēl lielāku e-studiju 
izmantošanu studiju procesā. 
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Ārvalstu eksperts iesaka izmantot ERASMUS + 
mobilitātes iespējas praksei. 

Informēt par prakses iespējām ERASMUS+ 
mobilitātes programmas ietvaros. 

Dynamic University ieteikumi 
Starpdisciplinārās prasmes (visām pētītām 
grupām): 
1. IKT prasmes; 
2. Vadīšanas un komunikācijas prasmes; 
3. Pašorganizācijas prasmes; 
4. Mārketinga un grāmatvedības prasmes; 
5. STEM prasmes; 
6. Spēja un gatavība mācīties; 
7. Sociālās prasmes – emocionālā inteliģence, 

sarunu vadīšana un pārliecināšana, augsta 
apkalpošanas kultūra, mācīšanās un 
mācīšanas prasmes, argumentēšana, retorika; 

8. Sistēmiskā domāšana – lēmumu pieņemšana, 
sistēmu analīze; 

9. Kompleksu problēmu risināšana; 
10. Resursu vadība – laika, finanšu un cilvēku 

plānošana un vadība, projektu vadība, 
komandas vadība, digitālie rīki laika 
plānošanā un uzskaitē vadīšana; 

11. Tehniskās prasmes – programmēšana, 
kvalitātes kontrole, pakalpojumu dizains u.c. 

12. Starpkultūru prasmes un svešvalodu 
zināšanas; 

13. Dokumentu veidošanas prasmes – projektu 
rakstīšana, dokumentu noformēšana, 
orientēšanās lielā informācijas klāstā, t.sk. 
normatīvajos aktos. 

Dažādu nozaru speciālistu izpratne par ietekmi uz 
vidi, resursu atkārtotu lietošanu un koplietošanu 
u.tml. 

 
Darba devēju skatījumā pieprasītākās 
zināšanas un prasmes (vispārīgs skatījums): 
1. Nozarei atbilstošā izglītība un zināšanas; 
2. Komunikācijas prasmes un darbs komandā; 
3. Godīgums, atbildība, precizitāte; 
4. Datorprasmes, IT, datorprogrammas; 
5. Valodu zināšanas; 
6. Profesionalitāte, tirgus pārzināšana; 
7. Organizēšanas, plānošanas, vadības prasmes; 
8. Analītiskā domāšana, loģika. 

 
Tā kā studiju programmā ir specializācijas 
virziens „Lauku tūrisma vadība”, tika pētīti 
ieteikumi arī „Pakalpojumu” studiju programmu 
grupā, tas ir, Viesnīcu un restorānu serviss, 
tūrisma un atpūtas organizācija. 
Tūrismā un viesmīlībā pieprasītās prasmes: 
1. Spēja pastāvīgi izglītoties un pielāgoties, lai 

izdzīvotu arvien blīvākā tirgū; 

Studiju programmā iekļautie studiju kursi 
nodrošina lielāko daļu no nepieciešamajām 
prasmēm un kompetencēm, bet ir prasmes, 
kuras nepieciešams attīstīt vai stiprināt 
Studiju programmas satura pilnveidošana 
nodrošinās un stiprinās studējošo caurviju 
prasmju apguvi. 
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2. Radošums, kritiskā domāšana, sadarbība un 
starpkultūru prasmes; 

3. Valodu prasmes, starppersonu komunikācijas 
prasmes, IT prasmes. 

Intervēto ekspertu skatījumā (fokusgrupas 
diskusija) studiju procesa laikā tūrisma un atpūtas 
organizācijas nozarē jāattīsta personiskās prasmes 
(soft skills): motivācija, atbildīgums, elastība, 
spēja strādāt, komunikācijas prasmes. Jāattīsta 
speciālistu spēja pamanīt un analizēt nozares 
tendences, saskatīt kopsakarības, plānot attīstību, 
reaģēt uz pieprasījuma izmaiņām. Jāattīsta 
zināšanas servisa dizainā, pakalpojumu 
plānošanā, dizaina domāšanā, riska vadībā. No 
profesionālām prasmēm aizvien nozīmīgākas 
kļūst digitālās prasmes (digitālais mārketings, 
spēja veidot komunikācijas stratēģijas, izvēlēties 
komunikācijas kanālus). 

 
Komerczinību, uzņēmējdarbības un 
organizācijas vadītāju pamatprasmes ietver: 
1. Efektīva komunikācija, komandas 

motivēšana, atgriezeniskās saites sniegšana, 
sadarbība, lēmumu pieņemšana stresa 
situācijās, pārmaiņu ieviešana; 

2. svešvalodas; 
3. problēmu risināšana, resursu plānošana, 

rakstpratība (literacy), digitālās prasmes 
(t.sk. prasme apkopot, analizēt datu masīvus, 
pielietot jaunās tehnoloģijas organizāciju 
attīstības kontekstā (automatizācija, 
datubāzes, digitālais mārketings); 

4. Cilvēkresursu vadības zināšanas, jaunu 
uzņēmumu dibināšana. 

Ekspertu skatījumā (fokusgrupas diskusija) 
studiju procesa laikā topošajiem vadītājiem 
jāattīsta personiskās prasmes (soft skills): prasme 
sadarboties, empātija, komandas motivēšana, 
komandas darbam labvēlīgas vides radīšana, 
lēmumu pieņemšana stresa un mainīgās situācijās 
(„agile” princips). 

 
Darba tirgū pieprasītās prasmes un zināšanas 
darba devēju skatījumā komercdarbībā un 
vadībzinībās: 
1. Nozarei atbilstošā izglītība un zināšanas; 
2. Komunikācijas prasmes, darbs komandā, 
3. Datorprasme, IT, datorprogrammas; 
4. Analītiskā domāšana, loģika; 
5. Organizēšanas, plānošanas, vadības prasmes; 
6. Valodu zināšanas; 
7. Finanses un nodokļi; 
8. Godīgums, atbildība, precizitāte; 
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9. Likumu, tieslietu zināšanas; 
10. Gatavība apgūt jauno, pilnveidoties. 
Lai celtu speciālistu kvalifikāciju un veicinātu to 
pieprasījumu darba tirgū, darba devēji iesaka 
studiju programmā veidot specializācijas 
virzienus, izstrādājot starpdisciplināras 
programmas (piemēram, tūrisma 
uzņēmējdarbība, viesmīlības nozares vadība, 
pārtikas ražošanas vadība, būvniecības 
uzņēmuma vadība u. tml.). 
Izmantojot LLU specializācijas virzienus, var 
veidot modulāru mācību pieeju, kas nodrošina 
individualizētu un starpdisciplināru studiju 
veidošanu (A1). To iespējams sekmēt arī veidojot 
kopīgus studiju projektus (A4) vai pat 
specializācijas virzienus (A6) sadarbībā ar citām 
studiju programmām. 
Kā alternatīvs attīstības virziens tiek rekomendēta 
pieeja studiju saturam, kurā jauno speciālistu 
zināšanas ir nevis vispārīgas un visaptverošas, bet 
gan padziļinātas atsevišķās funkcionālās jomās, 
piem., mārketingā, personālvadībā u.c. (A2) 

Studiju programmā ir izveidots 
starpdisciplinārs specializācijas virziens 
„Lauku tūrisma vadība”. Mūsdienu 
studējošais pamatstudiju līmenī dod 
priekšroku visaptverošiem studiju kursiem 
un vispārīgākam specializācijas virzienam, 
nevis šaurai specializācijai. 

Resursu koplietošana Iespēju robežās jau tiek realizēts. 
 
Profesionālā maģistra studiju programma “Projektu vadība” 
 

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un 

argumentācija 

Nozares un ārvalstu ekspertu dotie ieteikumi 
Dažus studiju kursus ieviest e-studiju formā.  Tālmācība tika realizēta kopš 2020. gada 

marta (saistībā ar COVID-19 noteiktajiem 
ierobežojumiem), 2019./2020. gada 
2.semestra studiju kursi ir izstrādāti e-
studijās. Nepieciešams izstrādāt 
1.semestrī ieplānotos studiju kursus. 

Nostiprināt IT rīku apguvi projektu vadībā.  
Orientēties uz prasmju apguvi, pilnvērtīgu prakšu 
organizēšanu. 

Aktualizēt studiju kursu saturu, lai tas 
atbilst aktuālajām darba tirgū 
pieprasītajām zināšanām, prasmēm, 
kompetencēm. 
Palielināt KP skaitu kursā “Informācijas 
tehnoloģijas projektu vadīšanā” (no 3KP 
uz 4KP). 
Apsvērt projektu vadības un citu LLU 
programmu studējošo sadarbību, kopīgu 
projektu izstrādi.  
Tiek piesaistīti jauni docētāji projektu 
vadībā. 

 sekojot aktualitātēm projektu vadības jomā, 
ieviest studiju kursu ilgtspējīgā projektu 
vadībā; 

 iekļaut reālu projektu attīstīšanu sadarbībā 
ar uzņēmējiem.  

Studiju kurss “Ilgtspējīga projektu 
vadība” ir izstrādāts un iekļauts studiju 
plānā no 2020/2021 studiju gada; 
Darba devēji ir iesaistīti VPK. Var 
apsvērt ciešāku sadarbību ar atsevišķiem 
darba devējiem prakšu organizēšanā. 
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Modulāra mācību pieeja; 
Atbilst citām līdzīgām programmām Eiropā, bet 
jācenšas veidot apjoma ziņā lielākus studiju kursus. 

Pēc studiju kursu satura aktualizēšanas 
veidot studiju moduļus ar vairāk KP. 
Piemēram, apvienot studiju kursus 
“Projektu tiesiskie aspekti” un “Projektu 
iepirkumu procedūra”, studiju kursu 
“Projektu portfeļu vadība” pārcelt uz 
2.semestri. 

Nav informācijas, kādas jaunas metodes un rīkus 
docētāji izmanto studiju procesā. Jāuzsver jaunu 
metožu (aplikāciju, programmu, spēļu) 
izmantošana. Ieteikums docētājiem lietot īsas 
lekcijas, papildinot tās ar lomu spēlēm, gadījumu 
izpēti, stratēģiskām simulācijām u.c. 

Pašreiz izstrādātajām kursu programmām 
ir precīzi definēti gan patstāvīgie darbi, 
gan studiju rezultāti; 
Iespēju robežās jādiversificē lekciju un 
semināru norise; 
Nepieciešams organizēt seminārus, kur 
apspriest jaunāko mācīšanas metožu 
izmantošanu. 

Veicināt studējošo iesaistīšanos ERASMUS 
mobilitātē. 
Veicināt jaunu mācībspēku piesaisti projektu 
vadībā. 

Studējošie tiek regulāri informēti par 
mobilitātes iespējām, katru studiju gadu 1-
2 studējošie šīs iespējas izmanto; 
No 2020/2021 studiju gada tiks piesaistīts 
1 jauns docētājs. 

Ieviest IT risinājumus studiju procesā (Big Data, 
SAP ERP, Qualtrics, Marketing Engineering for 
Excel/Enginius, @Risk, Precision Trees); 
Integrēt studiju programmas realizāciju vienotā 
kvalitātes vadības plānā, sadarboties ar 
starptautiski atzītām projektu vadības 
organizācijām studiju kvalitātes nodrošināšanai. 

Uzsākta sadarbība ar LLU ITF. 

Dynamic University ieteikumi 
EM ilgtermiņa prognozēs pieprasījums pēc 
speciālistiem ar augstāko izglītību komerczinību un 
administrēšanas, kā arī tiesību zinātnēs 
palielināsies; šajās jomās sagaidāms arī lielākais 
darbaspēka pārpalikums Latvijā absolūtos skaitļos. 
Tomēr 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.  

Studiju programmas specializācija ir 
saistīta ar bioekonomiku un ilgtspējīgu 
attīstību. 

Attīstīt sadarbību ar universitātēm, kas realizē 
līdzīgu studiju programmu. 

Sadarbība tiek attīstīta ar LU un RISEBA 
programmu direktoriem caur LNPVA. 

Pieaugošs pieprasījums pēc digitālām un 
dokumentu veidošanas prasmēm;  
Projektu vadība kā caurviju prasme 
inženierzinātnēs u.c. jomās (izskatīt iespēju veidot 
specializācijas profilus sadarbībā ar citām studiju 
programmām); 

 padziļinātas zināšanas atsevišķās 
funkcionālās jomās, piemēram, risku 
vadībā; 

 spēja apkopot un analizēt informāciju par 
nozaru attīstību; 

 uzņēmējdarbības gara un jaunrades spēju 
attīstīšana, pamatprasmju (komunikāciju, 
problēmu risināšanu, sadarbību, plānošanu) 

Aktualizēt studiju kursu saturu, lai tas 
atbilst aktuālajām darba tirgū 
pieprasītajām zināšanām, prasmēm, 
kompetencēm. 
Palielināt KP skaitu kursā “Informācijas 
tehnoloģijas projektu vadīšanā” (no 3KP 
uz 4KP). 
Apsvērt projektu vadības un citu LLU 
programmu studējošo sadarbību, kopīgu 
projektu izstrādi.  
Tiek piesaistīti jauni docētāji projektu 
vadībā. 

 
 



11 

papildināšana ar jaunām zināšanām – 
efektīva resursu plānošana, komandas 
motivēšana, atgriezeniskās saites 
sniegšana, lēmumu pieņemšana stresa 
situācijās, pārmaiņu ieviešana, t.s. AGILE 
pieeja, svešvalodu pārzināšana; 

 izmaiņas darbaspēka struktūrā pieprasa 
papildu cilvēkresursu vadības zināšanas – 
sadarbība ar Y un Z paaudzēm, zināšanu 
pārnese no vecākiem uz jaunākiem / 
pieredzējušiem speciālistiem un 
jaunatnācējiem. 

Kopīgi sadarbības projekti ar citām augstskolām; 
Iesaistīt darba devējus patstāvīgo un zinātniski 
pētniecisko darbu tēmu noteikšanā, vadīšanā un 
vērtēšanā; 
Iekļaut studiju saturā informāciju par saistītajām 
nozarēm un to attīstības tendencēm. 

Studiju kurss “Ilgtspējīga projektu 
vadība” ir izstrādāts un iekļauts studiju 
plānā no 2020/2021 studiju gada.  
Darba devēji ir iesaistīti VPK. Var 
apsvērt ciešāku sadarbību ar atsevišķiem 
darba devējiem prakšu organizēšanā. 

Modulāra mācību pieeja. Pēc studiju kursu satura aktualizēšanas 
veidot studiju moduļus ar vairāk KP. 
Piemēram, apvienot studiju kursus 
“Projektu tiesiskie aspekti” un “Projektu 
iepirkumu procedūra”, studiju kursu 
“Projektu portfeļu vadība” pārcelt uz 
2.semestri. 

Simulācijas uzdevumi studiju procesā Pašreiz izstrādātajām kursu programmām 
ir precīzi definēti gan patstāvīgie darbi, 
gan studiju rezultāti; 
Iespēju robežās jādiversificē lekciju un 
semināru norise; 
Nepieciešams organizēt seminārus, kur 
apspriest jaunāko mācīšanas metožu 
izmantošanu. 

Rast iespēju studentiem lietot jaunās tehnoloģijas 
(automatizācija, datubāzes, datu masīvi, digitālais 
mārketings); 
Tehnoloģiju ienākšana visās nozarēs pieprasa 
attīstītas digitālās prasmes, jo īpaši prasmi apkopot, 
analizēt datu masīvus (big data), pielietot jaunās 
tehnoloģijas organizāciju attīstības kontekstā 
(automatizācija, datubāzes, digitālais mārketings). 

Uzsākta sadarbība ar LLU ITF. 

 
 
Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” 
 
Rekomendācija Izpildes apraksts un argumentācija 

Nozares un ārvalstu ekspertu dotie ieteikumi 
Ārvalstu eksperts iesaka attīstīt prasmes, 
kas nepieciešamas darbam ar datu apjomu 
(Big Data) un dažādiem digitālajiem un IT 
rīkiem. 

Vairums no ekspertu ieteiktajām prasmēm  
tiek nodrošināts ar esošiem studiju kursiem, 
taču programmā būtu jāpiestrādā pie digitālo 
prasmju attīstošiem studiju kursiem. 

Nozares eksperts uzver, ka Programma 
veidota atbilstoši Latvijas Republikas 

Atbilst prasībām. 
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,,Augstskolu likumam”, un Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 5l2,,Noteikumi  
par Otrā  līmeņa profesionālās  augstākas 
izglītības standartu". 
Nozares eksperts uzsver, ka programma 
atbilst LLU stratēģijai un profesiju 
standartam. 

Atbilst prasībām. 

Ārvalstu eksperts iesaka kombinēt 
tiešsaistes kursus (e-vidē) ar klātienes 
lekcijām un praktiskajiem darbiem. 

Ņemt vērā pie studiju procesa organizācijas. 

Ārvalstu eksperts uzsver, ka studijās ir 
nepieciešamas tikšanās ar praktiķiem. 
Nozares eksperts iesaka turpināt uzsākto 
pieredzi ar “vasaras skolu” organizēšanu, 
kas veicina sadarbību ar NVO un vietējo 
kopienu. Nozares eksperts iesaka aktivizēt 
ERASMUS+ iespējas latviešu plūsmas 
studējošo vidū, tai skaitā arī prakses 
iespējas. 

Veicināt praktiķu iesaisti studiju kursu 
realizācijā, kā vieslektorus un lektorus. 
Turpināt iesāktās tradīcijas sadarbībai ar LLU 
absolventu klubu “LLU Ekonomistu klubs”. 
Turpināt un aktivizēt studējošos ņemt dalību – 
absolventu lekciju nedēļā. Turpināt uzsākto 
pieredzi. Pastiprināti informēt par prakses 
iespējām ERASMUS+ mobilitātes 
programmas ietvaros. 

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

Maģistra līmeņa (īsajai) programmai  
specializācijas virziens varētu tikt aizstāts ar 
izvēles kursu stiprināšanu.   

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. 

Programmā piešķiramais grāds–profesionālais 
maģistra grāds un uzņēmuma vadītāja 
kvalifikācija ir aktuāla darba tirgū šobrīd, kā 
arī būs aktuāla nākotnē. 

Izmantojot LLU specializācijas virzienus, 
var veidot modulāru mācību pieeju, kas 
nodrošina individualizētu un 
starpdisciplināru studiju satura veidošanu. 

Ņemt vērā pie studiju procesa organizācijas.  
Taču jau šobrīd studentiem ir iespēja izmantot 
ne tikai LLU piedāvātās iespējas studiju kursu 
apguvei, bet arī BOVA tīklā piedāvāti studiju 
kursi. BOVA iespēju izmantojuši 22 studenti 
(2014.-2019. g.). 

Tiek rekomendēta pieeja studiju saturam, 
kurā jauno speciālistu zināšanas ir nevis 
vispārīgas un visaptverošas, bet gan 
padziļinātas atsevišķās funkcionālajās 
jomās. 
Lai veicinātu studējošo izpratni par 
zināšanu pielietojamību, studiju procesā 
ieteicams pievērst uzmanību prasmei 

Programmā tiek izceltas zināšanas, par  
tautsaimniecības, resursu vadīšanas un 
ekonomiskās sistēmas būtību, to ietekmi uz  
uzņēmējdarbības vidi un nozīmi reģionālā, 
nacionālā un globālā līmenī.  
Kā arī paplašinātas un konceptuālās zināšanas 
par vadīšanas procesiem organizācijās, 
biznesa procesiem uzņēmumos un to 
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apkopot un analizēt informāciju par nozaru 
attīstību. 

ietekmējošiem faktoriem, uz kuriem tiek 
balstīti uzņēmējdarbības vadības un attīstības 
lēmumi. Līdz ar to uzskatāms, ka šis ieteikums 
ir ņemts vērā.   

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.  
Prasmes vispārējai kompetencei:  

 nozarei atbilstoša izglītība un 
zināšanas 

 komunikācijas un sadarbības 
prasmes 

 IT prasmes 
 empātija 
 motivēšana 
 komandas darbam labvēlīgas vides 

radīšana 
 lēmumu pieņemšana 
 plānošana 

Ņemot vērā aizvien pieaugošās prasmes 
“uzņēmējspējas” nozīmi, būtiski veicināt 
studējošo pieredzi jaunuzņēmumu 
veidošanā. 
Darba tirgus pētījumi norāda uz aktuālajām 
sociālo zinātņu speciālistu caurviju 
prasmēm, mudinot AII pārskatīt šo prasmju 
attīstīšanas stratēģijas studiju ietvaros. 

Vairums no ekspertu ieteiktajām prasmēm tiek 
nodrošināts ar esošiem studiju kursiem, taču 
programmā būtu jāpiestrādā pie digitālo 
prasmju attīstošiem studiju kursiem 
Studiju kursā “Zināšanu pārvaldība un 
inovācijas” studentiem ir iespēja mācību 
ekskursijas laikā iepazīties ar Jelgavas Biznesa 
inkubatora darbu un arī ar LLU Tehnoloģiju 
un zināšanu pārneses nodaļu. 
Ņemot vērā ieteikumu - uzmanība jāpievērš un 
jāpilnveido studiju kursu programmas, 
ietverot caurviju prasmes gan pie 
profesionālajām prasmēm, gan vispārējām 
prasmēm. 

 
Profesionālā maģistra studiju programma “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” 

 
Rekomendācija Izpildes apraksts un argumentācija 

Nozares un ārvalstu ekspertu dotie ieteikumi 
Koncentrēties uz praktiskajām zināšanām - 
praktisko kursu / zināšanu īpatsvaram 
studiju programmā jābūt lielākam. 

Akadēmiskā maģistra programmas 
pašreizējais kursu saturs nodrošina 
paplašinātas zināšanas un prasmes par biznesa 
veidošanu, attīstību, mārketingu un ražošanas 
procesu organizāciju, kā arī nodrošina t.s. 
“soft skills” apguvi. Būtu ieteicams izvērtēt 
iespējas atsevišķos studiju kursos (it īpaši 
“hard-skills” attīstošos kursos) pārdalīt 
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nodarbību proporciju, samazinot teorētisko 
lekciju īpatsvaru un palielinot praktiskās 
nodarbības tehnisko un IT prasmju attīstīšanai.  
Globālo ekonomikas krīžu kontekstā, kuras 
izraisījušas epidēmijas un pandēmijas, 
ieteicams papildināt kursu saturu ar krīzes 
vadības jautājumiem dažādu jomu ietvaros. 

Nodarbībās vairāk jāiekļauj aktivitātes e-
vidē, kā arī jāizmanto biznesa spēles. 

Ņemt vērā studiju procesa organizācijā. 

Studiju process vairāk jāīsteno digitālajā 
vidē, jāizmanto jaunākās IT 
programmatūras un spēles. Jāveicina 
sadarbība ar IT uzņēmumiem, lai 
universitāte / fakultāte varētu izmantot 
jaunāko programmu mācību versiju. 

Veikt pārrunas ar programmas mācībspēkiem 
par nepieciešamību un iespējām izmantot 
papildu esošajām programmatūrām un spēlēm 
jaunas, kuru iegādi varētu aktualizēt. 

Sadarbības veicināšana ar darba devējiem, 
piemēram, izveidojot praktiķu konsultatīvo 
padomi, kas tiks iesaistīta studiju 
programmu un izglītības procesa izveidē.  
Sadarbības paplašināšana un 
internacionalizācija. 
Programmas absolventu darbā iekārtošanās 
un programmas absolventu apmierinātības 
pētījumi. 

Iesaistīt praktiķus studiju kursu realizācijā kā 
vieslektorus un lektorus, organizēt 
studējošajiem mācību ekskursijas. 
Pastiprināti informēt studējošos par iespējām 
izmantot BOVA tīkla organizētos  
starptautiskos kursus studentu sadarbības un  
socializācijas veicināšanai starptautiskā vidē. 
Sadarbībā ar VMU un EMU izstrādāt 
programmas absolventu aptauju metodoloģiju 
un anketas, lai noteiktu absolventu 
apmierinātības līmeni ar studiju kvalitāti un 
izzinātu to darbā iekārošanās iespējas pēc 
programmas absolvēšanas. 

Dynamic University ieteikumi 
Īpaši pieprasīti nozarēs ir funkcionālie 
vadītāji, kuriem bez vadīšanas prasmēm ir 
arī izpratne, par kādu noteiktu funkciju 
(piemēram, finanses, mārketings, 
personālvadība) un/vai specifisku nozari 
(piemēram, IT, ražošana, loģistika, u.tml.), 
kā arī vadītāji ar starpdisciplinārām 
prasmēm. 

Maģistra grāds vadībzinātnē nodrošina šīs 
studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās 
kompetences lauksaimniecības un pārtikas 
jomu uzņēmējdarbībā, kas sagatavo vadītājus 
ar starpdisciplinārām prasmēm. 

Studiju procesā  jāizmanto simulācijas “soft 
skills” prasmju attīstīšanai (apzināts 
komandas darbs studiju procesā) 

Ņemt vērā studiju procesa organizācijā. 

Lauksaimniecības nozarē speciālistiem ir 
svarīgi nodrošināt uzņēmējspējas, t.sk. 
zināšanas par biznesa veidošanu, attīstību, 
mārketingu, pārdošanu. Ārvalstu pētījumu 
apkopojuma rezultāti norāda, ka aizvien 
palielinās lauksaimniecības speciālistiem 
nepieciešamās datu uzkrāšanas un analīzes 
prasmes. 
Kompetences, kas būtu attīstāmas 
speciālistiem: 
• nozarei atbilstoša izglītība un zināšanas; 
• godīgums un atbildīgums; 
• tirgus pārzināšana; 

Akadēmiskā maģistra programmas 
pašreizējais kursu saturs nodrošina 
paplašinātas zināšanas un prasmes par biznesa 
veidošanu, attīstību, mārketingu un ražošanas 
procesu organizāciju, kā arī nodrošina t.s. 
“soft skills” apguvi. Būtu ieteicams izvērtēt 
iespējas atsevišķos studiju kursos (it īpaši 
“hard-skills” attīstošos kursos) pārdalīt 
nodarbību proporciju, samazinot teorētisko 
lekciju īpatsvaru un palielinot praktiskās 
nodarbības tehnisko un IT prasmju attīstīšanai.  
Globālo ekonomikas krīžu kontekstā, kuras 
izraisījušas epidēmijas un pandēmijas, 
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• tehniskās un IT prasmes; 
• datu apstrāde un analīze; 
• komandas vadīšana un motivēšana; 
• sadarbības un komunikācijas prasmes; 
• uzņēmējspējas. 
Pārtikas produktu un tehnoloģijas zinātnē 
prognozēts darbaspēka pieprasījuma 
pieaugums.  Ilgtermiņā veidosies speciālistu 
deficīts, īpaši vidēji kvalificētu speciālistu 
segmentā.  
Īpaši pieprasīti ir pārtikas tehnologi, 
pētniecības un attīstības speciālisti, dažāda 
līmeņa vadītāji un cilvēki, kas apvieno 
teorētiskās un praktiskās zināšanas par 
ražošanas procesu. 
Kompetences, kas būtu attīstāmas 
speciālistiem: 
• uzņēmējdarbības spējas; 
• informācijas un komunikācijas; 
• tehnoloģiju prasmes; 
• saskarsmes un komunikācijas prasmes; 
• pārtikas higiēnas normas un normatīvais 

ietvars; 
• krīzes vadība pārtikas nozares 

uzņēmumā krīzes vadības prasmes 
(piemēram, epidēmiju, recesiju, 
darbinieku aiziešanas u.tml. gadījumos), 
kas ir nozīmīgas lieliem pārtikas 
uzņēmumiem. 

• uzņēmējdarbības vadība 
Nākamo 5 – 10 gadu tirgus prognozes 
kopumā vērtējamas drīzāk kā optimistiskas, 
jo īpaši attiecībā uz speciālistiem ar 
augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā, 
tomēr ieteicams veicināt bez vadīšanas 
prasmēm arī izpratni par kādu noteiktu 
funkciju vadīšanu un/vai specifisku nozaru 
vadīšanu. 
Kompetences, kas būtu attīstāmas 
speciālistiem: 
• nozarei atbilstoša izglītība un 

zināšanas; 
• komunikācijas un sadarbības prasmes; 
• IT prasmes; 
• empātija; 
• motivēšana; 
• komandas darba, labvēlīgas vides 

radīšana; 
• lēmumu pieņemšana; 

plānošana. 

ieteicams papildināt kursu saturu ar krīzes 
vadības jautājumiem dažādu jomu ietvaros. 
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4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana  

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Sekojot aktualitātēm projektu vadībā pasaulē un LLU stratēģiskajiem attīstības virzieniem, 
ir notikušas izmaiņas profesionālās maģistra studiju programmas “Projektu vadība” studiju plānā: 

 studiju plāns papildināts ar jaunu izvēles studiju kursu “Ilgtspējīga projektu vadība”; 
 studiju kurss “Projektu iepirkumu procedūra” (VadZ5073) pārcelts no izvēles uz 

obligāto studiju kursu daļu, savukārt studiju kurss “Eiropas Savienības fondi” 
(PolZ5008) – uz izvēles studiju kursu daļu; 

 atjaunināti izvēles daļas kursi no ESAF piedāvātajiem – “Starptautiskais mārketings” 
(Ekon5093) un “Zināšanu pārvaldība un inovācijas” (VadZ5079). 

 
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studiju plānā ir  

precizēts nosaukums profesionālajai praksei: no „Uzņēmējdarbības resursu plānošana un 
organizēšana” uz „Resursu vadīšana” (pamatojums- lai atbilstu angļu valodas un latviešu valodas 
nosaukums). 

 
Pārējo studiju programmu studiju plānos izmaiņas nav notikušas. 
 
Gatavojoties studiju virziena akreditācijai, pārskata periodā ir pārskatītas, atjaunotas un 

papildinātas virzienā ietilpstošo studiju programmu visu studiju kursu programmas. 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Jauns izvēles studiju kurss “Ilgtspējīga projektu vadība” (VadZ5092) tika izveidots un 
iekļauts studiju programmas “Projektu vadība” studiju plānā, sekojot aktualitātēm projektu vadībā 
pasaulē un LLU stratēģiskajiem attīstības virzieniem 

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

Pārskata gadā tika iegādātas vairākas mācību grāmatas un citi informācijas resursi, kā arī 
abonēti dažādi izdevumi un periodika. 

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

Resursa nosaukums Studiju kursi 
Jurušs M. Nodokļi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 176 
lpp. 

− Nodokļu uzskaite (KUV) 

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

− Inovācijas vadīšana (KUV) 
− Zināšanu pārvaldība un inovācijas (PV) 
− Zināšanu pārvaldība un inovācijas (MBA) 

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas 
izaicinājumi. Monogrāfija / zinātniskie redaktori Juris 
Krūmiņš un Zaiga Krišjāne. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2019. 300 lpp. 

− Publiskā pārvalde (PV) 
− Tautsaimniecība un reģionālā ekonomika 

(MBA) 

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. 

− Publiskā pārvalde (PV) 
− Tautsaimniecība un reģionālā ekonomika 

(MBA) 

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

− Publiskā pārvalde (PV) 
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Resursa nosaukums Studiju kursi 
Zelmenis D. Valsts loma tirgus ekonomikā. Zinātniska 
monogrāfija. Rīga: RSU, 2019. 317 lpp. 

− Makroekonomika (KUV) 
− Ekonomiskie resursi (MBA) 

Hofs K. G. Biznesa ekonomika. 3 izdevums. Rīga: 
RTU, 2019. 604 lpp. 

− Uzņēmējdarbības ekonomika (KUV) 
− Tūrisma analīze un ekonomika (KUV) 
− Uzņēmējdarbības plānošana (KUV, PV) 
− Uzņēmējdarbības plānošana un 

kontrolings (MBA) 
Rossiter J.R., Persy L., Bergkvist L. Marketing 
Communications: Objectives, Strategy, Tactics. Los 
Angeles: Sage, 2018. 566 p. 

− Tirgvedība (KUV, KomZ) 
− Reklāmas veidošana (KUV) 
− Starptautiskais mārketings (PV) 
− Lauksaimniecības un pārtikas biznesa 

integrētā mārketinga komunikācija 
(LPBV) 

− Starptautiskais mārketings (MBA) 
James S., Nobes C. The Economics of Taxation. 18 th 
edition, Birmingham: Fiscal Publications, 2018. 326 p. 

− Nodokļu uzskaite (KUV) 

 Mitra J. Entrepreneurship, Innovation and Regional 
Development: An Introduction. 2nd edition. London: 
Routledge, 2019. 504 p. 

− Uzņēmējdarbības ekonomika (KUV) 
− Tūrisma analīze un ekonomika (KUV) 
− Inovācijas vadīšana (KUV) 
− Investīciju projekti bioekonomikā  (PV) 
− Zināšanu pārvaldība un inovācijas (MBA) 
− Tautsaimniecība un reģionālā ekonomika 

(MBA) 
Sweeting P. Financial Enterprise Risk Management.  
2nd edition. UK: Cambridge University, 2017. 601 p. 

− Finanses un kredīts (KUV) 
− Uzņēmuma finanšu vadība (KUV) 
− Riska vadība (KUV) 
− Projektu praktiskā vadīšana (PV) 
− Projektu finanšu vadība (PV) 
− Risku vadības process (MBA) 

Brooks R. Financial Management: Core Concepts third 
edition. Boston: Pearson, 2016. 643 p. 

− Finanses un kredīts (KUV) 
− Uzņēmuma finanšu vadība (KUV) 
− Projektu finanšu vadība (PV) 
− Finanšu un investīciju vadīšana (MBA) 

WinklerPrins Antoinette M.G.A. Global Urban 
Agriculture. Boston, MA: CABI, 2017. 255 p. 

− Saimniekošanas mācība (KUV) 
− Ražošana un piegādes ķēdes vadība agro-

biznesā  (LPBV) 
− Ekonomiskie resursi (MBA) 

Salvatore D. Managerial Economics. Principles and 
Worldwide Applications 8th Revised edition, New 
York, Oxford: Oxford University, 2015. 681 p. 

− Vadīšana (KUV) 

Wang S. Microeconomics Theory Fourth Edition. 
Singapore: Springer Verlag, 2018. 461 p. 

− Mikroekonomika (KUV, KomZ) 

Malachowsky S. Project Team Leadership and 
Communication. Rochester: Lintwood Press, 2018. 233 
p. 

− Projektu vadīšana (KUV, KomZ) 
− Projektu vadīšanas metodoloģija (PV) 
− Projektu praktiskā vadīšana (PV) 
− Cilvēkresursu vadība projektos (PV) 
− Projektu vadīšana (MBA) 
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Resursa nosaukums Studiju kursi 
The Standard for Portfolio Management 4 th Revised 
edition. USA: Project Management Institute, 2017.127 
p. 

− Projektu vadīšana (KUV, KomZ) 
− Projektu portfeļu vadīšana (PV) 
− Projektu vadīšana (MBA) 

Richardson N. Sustainable Marketing Planning. 
London; New York: Routledge, 2019. 271 p. 

− Tirgvedība (KUV) 
− Starptautiskais mārketings (PV) 
− Lauksaimniecības un pārtikas biznesa 

integrētā mārketinga komunikācija 
(LPBV) 

− Starptautiskais mārketings 
lauksaimniecības un pārtikas biznesā 
(LPBV) 

− Starptautiskais mārketings (MBA) 
− Uzņēmējdarbības plānošana un 

kontrolings (MBA) 
Woeppel M.J. Visual Project Management.: 
Simplifying Project Execution to Deliver On Time and 
On Budget. USA: Pinnacle Americas, 2015. 278 p. 

− Projektu vadīšana (KUV, KomZ) 
− Projektu vadīšanas metodoloģija (PV) 
− Projektu praktiskā vadīšana (PV) 
− Projektu portfeļu vadīšana (PV) 
− Projektu vadīšana (MBA) 

Hacioglu U. Digital Bisiness Strategies in Blockchain 
Ecosystems: Transformational Design and Future of 
Global Business. Switzeland: Springer Nature, 2020. 
647 p. 

− Tirgvedība (KUV) 
− Uzņēmējdarbības plānošana (PV) 
− Ražošana un piegādes ķēdes vadība agro-

biznesā  (LPBV 
− Starptautiskais mārketings (MBA) 
− Uzņēmējdarbības plānošana un 

kontrolings (MBA) 
Smith PR, Zook Ze. Marketing Communicatons: 
Integrating Online and Offline, Customer Engagement 
and Digital Technologies. UK: Kogan Page, 2020. 647 
p. 

− Tirgvedība  (KUV, KomZ) 
− Starptautiskais mārketings (PV) 
− Lauksaimniecības un pārtikas biznesa 

integrētā mārketinga komunikācija 
(LPBV) 

− Starptautiskais mārketings 
lauksaimniecības un pārtikas biznesā 
(LPBV) 

− Starptautiskais mārketings (MBA) 
Kovacic Z., Strand R., Völker T. The Circular 
Economy in Europe: Critical Perspectives on Policies 
and Imaginaries.London; New York: Routledge, 
2020.187 p. 

− Ekoloģija un vides aizsardzība (KUV, 
KomZ) 

− Saimniekošanas mācība (KUV) 
− Investīciju projekti bioekonomikā (PV) 
− Ražošana un piegādes ķēdes vadība agro-

biznesā  (LPBV) 
− Ekonomiskie resursi (MBA) 
− Bioekonomikas pamati (KomZ) 

Sloman J., Garratt D, et. al. Economics for Business, 
8th Edition. Harlow, England London; New York: 
Pearson. 2019. 690 p. 

− Uzņēmējdarbības ekonomika (KUV) 
− Tūrisma analīze un ekonomika (KUV) 
− Uzņēmējdarbības plānošana (KUV, PV) 
− Biznesa novērtēšana (MBA) 

Krause H.U., Arora D. Key Performance Indicators for 
Sustainable Management: A Compendium Based on the 

− Ekoloģija un vides aizsardzība (KUV) 
− Saimniekošanas mācība (KUV) 
− Ilgtspējīga projektu vadīšana (PV) 
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Resursa nosaukums Studiju kursi 
“Balanced Scorecard Approach”. Berlin/ Boston: De 
Guyter, 2020. 372 p. 

− Ražošana un piegādes ķēdes vadība agro-
biznesā  (LPBV) 

− Uzņēmējdarbības plānošana un 
kontrolings (MBA) 

Carstens D.S., Richardson G.L. Project Management 
Tools and Tehniques: A Practical Guide, Second 
Edition. Boca Raton: CRC Press, 2019. 446 p. 

− Projektu vadīšana (KUV, KomZ) 
− Projektu vadīšanas metodoloģija (PV) 
− Projektu praktiskā vadīšana (PV) 
− Projektu vadīšana (MBA) 

Green M. C., Keegan W.J. Global Marketing. Global 
Edition, 10th edition. London: Pearson Education, 
2020. 627 p. 

− Tirgvedība (KUV) 
− Komercdarbības globalizācija (KUV) 
− Starptautiskais mārketings (PV) 
− Starptautiskais mārketings 

lauksaimniecības un pārtikas biznesā 
(LPBV) 

− Starptautiskais mārketings (MBA) 
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. 

− Inovācijas vadīšana (KUV) 
− Zināšanu pārvaldība un inovācijas (PV) 
− Tautsaimniecība un reģionālā ekonomika 

(MBA) 

Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. 
Atkārtots un atjaunots 9. izdevums. Rīga: Lietišķās 
informācijas dienests, 2020. 147 lpp. 

− Vienkāršā grāmatvedība (KUV) 
− Finanšu grāmatvedība (KUV) 
− Grāmatvedības pamati (KomZ) 

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. 

− Publiskā pārvalde (PV) 
− Ilgtspējīga projektu vadība (PV) 
− Tautsaimniecība un reģionālā ekonomika 

(MBA) 

Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., 
Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Atkārtots un 
atjaunots 2. izdevums, 2020. 318 lpp. 

− Finanšu grāmatvedība (KUV) 
− Uzņēmuma finanses (KomZ) 

Piezīme: studiju programmu, kuru studiju plānos ietverti atbilstošie studiju kursi, saīsinājumi: 
KomZ – Komerczinības; KUV – Komercdarbība un uzņēmuma vadība; LPBV - Lauksaimniecības 
un pārtikas biznesa vadīšana, PV – Projektu vadība, MBA – Uzņēmējdarbības vadība 
 

Izstrādājot studiju noslēguma darbus, kursa darbus, referātus un patstāvīgos darbus, kā arī 
ar ekonomiku, finansēm, uzņēmējdarbību saistītu studiju kursu apguvei studējošajiem ir pieejami: 

− 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 
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4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

No virzienā ietilpstošajām sešām studiju programmām noslēguma darbi pārskata periodā 
tika aizstāvēti četrās studiju programmās un valsts pārbaudījumu komisijas izvirzījušas vairākas 
rekomendācijas. 

 
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” VPK ieteikumi: 
Bakalaura darbu autoriem izvirzīt priekšlikumus, kuri pamatoti ar aprēķiniem, kā arī domāt 

par pašu autoru ieguldījumu (pievienoto vērtību) analīzes tipa pētījumos. Uzņēmuma darbības 
rādītāju attīstību darbos nepieciešams pamatot ar tendencēm un cēloņiem, ar kuriem saskāries 
analizētais uzņēmums pētījuma periodā. 

 
Studiju programmas “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” VPK ieteikumi: 
Bakalaura darbu autoriem pievērst lielāku uzmanību darba un prezentāciju atbilstībai 

metodisko norādījumu prasībām. Darbu autoriem vairāk sadarboties ar darbu vadītājiem. 
 
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” VPK priekšlikums: 
Vairāk uzmanības pievērst hipotēzes formulēšanai un dažādu kompozītindikatoru datu 

interpretēšanai secinājumos. 
 
Studiju programmas „Projektu vadība” VPK rekomendē: 
Maģistra darba izstrādes procesā vairāk pievērst uzmanību pilna teksta zinātnisko datu bāzu 

piedāvātajām iespējām un aktuālajiem jaunumiem, kas aprakstīti zinātniskajā literatūrā. Turpmāko 
maģistra darbu izstrādē vēlams pievērsties digitālo metožu izpētei un ieviešanai projektu vadības 
jomā (gan metodikas, gan digitālās nozares attīstības aspektā). Docētājiem ieteicams ietvert 
jaunākās projektu vadības tendences studiju kursu realizācijā, t.sk. situāciju analīzē un uzskatāmos 
mācību piemēros. 
 

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. 
 
Mācībspēkiem ir iespēja piedalīties starptautiski izsludinātajos stipendiju konkursos un ES 
fondu finansētajos projektos, kuru mērķis ir mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana, jaunu 
zināšanu un prasmju apguve. LLU realizē ESF projektus: Nr. 8.2.2.0/18/A/014 LLU 
akadēmiskā personāla pilnveidošana, kura mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju 
procesa kvalitātes pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot 
doktorantus, kā arī ārvalstu akadēmisko personālu un projektu Nr. 8.2.3.0/18/A/009 Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide, kura mērķis ir pilnveidot LLU studiju 
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programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku 
augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju 
paaugstināšanu. Šo projektu realizācijā ir iesaistīti studiju virziena mācībspēki.  

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.Vugulis, K.Kirila, B.Miltoviča 

 
Kvalifikāciju angļu valodas kursos paaugstināja 7 mācībspēki: 
EKRA mācībspēki K.Naglis-Liepa - Angļu valoda Intermediate: B1 (CEFR) un A.Lēnerts -

Angļu valoda Pre Intermediate: A2 (CEFR); Finanšu un grāmatvedības 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 – L.Paula - Angļu 
valoda Intermediate: B2 (CEFR) un J.Millere - 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”. 
Papildus LLU piedāvātajām iespējām profesionālajā pilnveidē studiju virziena „Vadība, 

administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” mācībspēki aktīvi apmeklējuši citu institūciju 
(piemēram, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra, Sabiedrības integrācijas fonda, 
nodibinājuma "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks", DVS Namejs Lietotāju atbalsta centra, Zaļo 
un Viedo Tehnoloģiju Klastera, LU Open Minded u.c.) organizētos profesionālās pilnveides 
pasākumus. 
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5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana 

Studiju virziena „Vadīšana, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” realizācijā 
iesaistītais akadēmiskais personāls pārskata periodā iesaistījies vairāku zinātnisko un pētniecisko 
projektu vadībā un izpildē (skat. 3. piel.). Mācībspēki sagatavoja 70 starptautiski zinātniskās 
publikācijas un prezentēja savu pētījumu rezultātus (93 uzstāšanās) dažādās starptautiski 
zinātniskās konferencēs: 

Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata 

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

12 

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 82 
Referātu saraksts pārējās konferencēs 11 
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. 
 

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

ESAF 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 dažādu komisiju, 
organizāciju un padomju darbā iesaistījās: 

- 10 profesori (111 dalības); 
- 8 asociētie profesori (45 dalības); 
- 9 docenti (27 dalības). 

Izvērstu sarakstu skatīt 4. pielikumā. 
 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

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

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 

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: 

• studējošo aktīvu līdzdalību docētāju darba kvalitātes vērtēšanā, piedaloties anketēšanā LLU un 
fakultātes līmenī; 

• studējošo līdzdalību fakultātes pamatstudiju un maģistra studiju Metodisko komisiju, ESAF 
Domes, LLU Konventa un Senāta lēmumu pieņemšanā, kas attiecās uz studiju programmu, to 
struktūras un atsevišķu studiju kursu, kā arī studiju procesa organizācijas uzlabošanas 
jautājumiem; 

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

sadarbību ar mācībspēkiem un par studiju procesa norisi e-vidē; 
• konsultācijās pie mācībspēkiem studējošajiem pieejamā laikā. 

Studējošo vērtējumam ir liela nozīme studiju kursu satura pilnveidē, studiju kursu papildināšanā 
un mācībspēku atlasē darbam studiju programmās. Katrs studiju programmas īstenošanā 
iesaistītais mācībspēks var iepazīties ar studējošo vērtējuma kopsavilkumu LLU IS. Studējošo 
ieteikumus, ja tie ir organizatoriska rakstura, apspriež institūtu sēdēs, bet ja metodiska – fakultātes 
metodiskajās komisijās.  
studiju procesa pilnveidošanā fakultātes metodisko komisiju sēžu darbā aktīvi iesaistījās studiju 
virzienā studējošie Jeļizaveta Bļinova (3.kurss, profesionālā bakalaura studiju programma 
“Komercdarbība un uzņēmuma vadība”) un Elīna Pētersone (1.kurss, profesionālā maģistra studiju 
programma “Uzņēmējdarbības vadība”). ESAF domes sēžu darbā  bija iesaistīts studiju virzienā 
studējošais Viesturs Mikus Rozīte (1.kurss, “Komercdarbība un uzņēmumu vadība”), bet LLU 



24 

Studējošo pašpārvaldes darbā bija iesaistīti Viesturs Mikus Rozīte (1.kurss), Jeļizaveta Bļinova 
(3.kurss) un Aksels Indrijaitis (3.kurss). 

Studējošie savos kursa darbos un bakalaura darbos izvēlas tēmas ar mērķi izvērtēt studiju procesa 
dažādus aspektus. Piemēram,  studiju programmā “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” pārskata 
periodā studējošie “Tirgvedība” praksi izgāja LLU Mārketinga un Komunikāciju centrā, kur pētīja 
LLU iekšējo mārketinga komunikāciju sistēmu, bet studiju kursā „Kvalitātes menedžments” veica 
pētījumus, kuru mērķis bija izpētīt studiju procesa dažādus aspektus un piedāvāt risinājumus to 
pilnveidošanā. Savukārt profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 
maģistrante izstrādāja maģistranta darbu, kurā tika pētīta Latvijas augstākās izglītības iestāžu 
digitalizācijas problemātika un būtiskākie attīstības virzieni, bet starptautiskās profesionālā 
maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” maģistrants izstrādāja maģistra darbu par 
Latvijas augstākās izglītības piedāvājuma izvērtējumu Rietumāfrikas valstu studentiem un šo 
valstu studentu iespējām integrēties Latvijas augstākās izglītības studiju procesos. Izstrādāto 
pētījumu rezultāti tiek apspriesti un ņemti vērā studiju procesa organizēšanā un tā pilnveidē.   

Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām tiek organizēta un attīstīta 
vairākos līmeņos: 
• vieslekcijas; 
• mācību ekskursijas; 
• biedrība „LLU Ekonomistu klubs”; 
• dalība studiju procesa galvenā rezultāta izvērtēšanā; 
• prakses vietu vadītāju (darba devēju) aptaujas; 
• stipendiju piešķiršana nozarei aktuālu tēmu pētniecībai.  

 
Nozares vieslektoru piesaiste  
Studiju procesa kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ESAF regulāri studējošiem piedāvā 
vieslekcijas, kurās nozaru un studiju virzienam būtisku specifisku jomu profesionāļi tiek aicināti 
dalīties ar savu pieredzi un zināšanām dažādu studiju kursu ietvaros. Pārskata periodā studiju 
virzienam bija piesaistīti 14 vieslektori, kuri studējošajiem vadīja lekcijas, diskusijas, praktiskus 
seminārus.  
 

Datums 
Vārds, 

uzvārds 

Uzņēmums, iestāde, 
organizācija, 
lektora amats 

Pārrunu (lekcijas) 
diskusijas semināra tēma 

Bak., maģ. studiju 
progr., kurss, 
mācībspēks 

04.09.2019 

Mehmet 
Demiral 

Niğde Ömer Halisdemir 
University, Turcija, 
profesors 

National culture roots of 
business negotiations: A 
comparative survey data 
analysis on Turkish and 
American managers 

Komercdarbība un 
uzņēmuma vadība (L. 
Līcīte) 

26.09.2019 
Ausma 
Kalniņa 

Rika ZOO tūrisma 
menedžere 

Alpaku audzēšana Rika ZOO 
KUV PL 3.k. – Studiju 
kurss “saimniekošanas 
mācība” (A.Dobele) 

28.10.2019 

25.10.2019 

Sarmīte Palma 
LLU Fundamentālā 
bibliotēka 

“Datu bāzes, LLU 
mācībspēku un pētnieku datu 
bāze, E-grāmatas, LLU 
Fundamentālās bibliotēkas 
Elektroniskais katalogs”. 

Komercdarbība un 
uzņēmuma vadība 
1.kursa pilna 
(28.10.2019.) un nepilna 
laika (25.10.2019.) 
studentiem studiju kursā 
“Ievads studijās” (A. 
Muška) 

29.10.2019 Sandra 
Muižniece-
Brasava 

TEPEK vadītāja, vadošā 
pētniece 

Inovāciju vadīšana 
Komercdarbība un 
uzņēmumu vadība, NL 
3.kurss (L. Jankova) 
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Datums 
Vārds, 

uzvārds 

Uzņēmums, iestāde, 
organizācija, 
lektora amats 

Pārrunu (lekcijas) 
diskusijas semināra tēma 

Bak., maģ. studiju 
progr., kurss, 
mācībspēks 

30.10.2019 

 
Latvijas Lauku 
Konsultāciju centrs, 
Ozolnieki 

Lēmumu pieņemšanas 
īpatnības, bruto seguma 
aprēķināšana, studiju kurss 
“Vadīšana” 

Komercdarbība un 
uzņēmuma vadība  PL 3. 
kursa student (L.Jankova) 

01.11.2019 

Kārlis Vilerts 
LB Monetārās pārvaldes 
ekonomists 

Aktuālās norises Latvijas 
tautsaimniecībā 

“Uzņēmējdarbības 
vadības” 1.kurss, 
 “Tautsaimniecība un 
reģionālā ekonomika”, 
(M. Pelše) 

11.11.2019 

22.11.2019 

Lāsma Līcīte 
LLU Komunikācijas un 
mārketinga centrs 

“Septiņi mīti par LLU” 

Komercdarbība un 
uzņēmuma vadība 
1.kursa pilna 
(11.11.2019.) un nepilna 
(22.11.2019.) laika 
studentiem studiju kursā 
“Ievads studijās” 
(A.Muška) 

11.11.2019 

Anita Prūse  
LLU Studentu kluba 
vadītāja 

Pasākumu vadība, konkursa 
Sējējs laureātu godināšana 

Komercdarbība un 
uzņēmumu vadība, NL 3. 
kurss, studiju kursa 
“Pasākumu vadība” 
(L.Jankova) 

12.11.2019 

Inese Allika LB ekonomiste  

Pārmaiņu vēji Eiropā – ES 
ekonomikas izaicinājumi un 
reformas globalizācijas un 
protekcionisma izaicinājumu 
laikā 

ESAF maģistranti, 
1.kurss, 
(M. Pelše) 

20.11.2019 

Salvis Roga 
Biedrība “Zaļo un Viedo 
tehnoloģiju klasteris”, 
valdes loceklis 

Uzņēmējdarbības vides 
attīstības veicināšana un 
jaunu uzņēmumu attīstības 
atbalstīšana 

BSP “Komercdarbība un 
uzņēmuma vadība” PL 
4.kurss (A.Auziņa) 

29.11.2019 

Linda Gribuste 
“Pedersen & Partners” 
konsultante 

Izaicinājumi cilvēku resursu 
vadīšanā. Mākslīgais 
intelekts 

Uzņēmējdarbības vadība, 
1. k. studiju kursā 
“Cilvēku resursu vadība” 
(L. Līcīte) 

22.05.2020 

Roberts 
Ardavs 

SIA “Latio” Vērtēšanas 
daļas vadītājs 

Vērtētāja kvalifikācijas 
prasības un biznesa 
novērtēšanas procesa 
praktiskie aspekti 

ESAF profesionālā 
maģistra studiju 
programmas 
„Uzņēmējdarbības 
vadība” PL 1.kursa 
studentiem studiju kursā 
“Biznesa novērtēšana” 
(G.Mazūre) 

17.05.2020 

Elita Bērziņa 
LLU Fundamentālās 
bibliotēkas nodaļas 
vadītāja 

Informācijas meklēšana 
datubāzēs 

ESAF profesionālā 
maģistra studiju 
programmas 
„Uzņēmējdarbības 
vadība” PL 1.kursa 
studentiem studiju kursā 
“Pētījumu, publikāciju 
metodoloģija” 
(G.Mazūre) 

10.03.2020 

Mārīte 
Lazdiņa 

Valsts finanšu attīstības 
institūcijas   

ALTUM Zemgales 
reģiona vadītāja 

ALTUM finanšu 
programmas un valsts 
atbalsts uzņēmējiem 

ESAF profesionālā 
bakalaura studiju 
programmas 
„Komercdarbība un 
uzņēmumu vadība” 
2.kursa studentiem 
studiju kursā 
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Datums 
Vārds, 

uzvārds 

Uzņēmums, iestāde, 
organizācija, 
lektora amats 

Pārrunu (lekcijas) 
diskusijas semināra tēma 

Bak., maģ. studiju 
progr., kurss, 
mācībspēks 

“Uzņēmuma finanšu 
vadība” (G.Mazūre) 

 
 
Absolventu nedēļa 

Studiju procesa kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ESAF katru gadu studējošiem piedāvā 
vieslekcijas arī Absolventu nedēļas laikā, kuras ietvaros studējošie tiekas ar absolventiem – 
nozares speciālistiem, kuri iepazīstina studējošos ar savu profesionālo pieredzi un ar aktualitātēm 
nozarē.  
Pārskata periodā ESAF Absolventu lekciju nedēļā “Mēs – EKI: Erudīti. Konkurētspējīgi. 
Inovatīvi.”, kas tika organizēta 2019. gada 21. – 24. oktobrī  piedalījās 12 vieslektori – absolventi.  

 
Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija, amats 
Sintija Moroza, Drontenas AERES profesionālā universitāte, studiju programmas Eiropas 

pārtikas bizness – koordinatore, pasniedzēja. 2006. gada absolvente  
Inga Kairova  Latvijas Republikas Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.108 zvērinātas 

tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvede. 2016. gada absolvente  
Dace Ruško  Jelgavas tiesas tiesnese. 2000. gada absolvente  
Dans Hadaņonoks  DanLine SIA valdes loceklis. 2000. gada absolvents  
Klāvs Maleckis 
 

Uzņēmuma vadītājs plastmasas būvelementu ražošanas uzņēmumā SIA 
Normand Enterprises. 2019.gada absolvents 

Anete Ralle Iepirkumu speciāliste, transporta pārvadājumu uzņēmumā A/S Delta LV 
2019. gada absolvente 

Santa Ozola ZPR Administrācijas vadītāja, 1998. gada absolvente 
Dace Vilmane  ZPR Attīstības nodaļas vadītāja,1997. gada absolvente 
Uldis Timma  Zemgales kultūras studijas vadītājs. 2002. gada  absolvents 
Annija Klovāne Jelgavas novada pašvaldības sociālo un veselības projektu vadītāja. 

2016. gada absolvente 
Edgars Korsaks-
Mills 

AS Latvenergo projektu vadītājs. 2019. gada absolvents 

Jānis Vimba  Latvijas Nacionālā teātra direktors, 2004. gada absolvents. 
 
Mācību ekskursijas 

Studējošiem regulāri dažādu studiju kursu ietvaros tiek rīkotas mācību ekskursijas. Pārskata 
periodā studējošie apmeklēja sekojošas organizācijas/ komersantus. 

Uzņēmums, iestāde, organizācija Datums Bak., maģ. studiju progr., kurss 
Eiropas Savienības mājas Atvērto 
durvju diena - Eiropas Komisijas 
Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta 
vadītāja vietnieka Normunda 
Popena vieslekcija par ES reģionālo 
politiku un nākamo finanšu 
plānošanas periodu. 

20.09.2019 
Maģistra studiju programma “Projektu vadība”, 
Mg.sc.pol.Mg.paed. B. Miltoviča 

LLU Muzejs un kapenes 

26.09.2019 
(PL) un 

25.10.2019 
(NL) 

„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 1.kursa 
pilna un nepilna laika studentiem studiju kursā 
“Ievads studijās”, Dr.oec., A. Muška 

LLKC 30.10.2019 
KUV PL 3.k. – Studiju kurss “Saimniekošanas 
mācība”, Dr.oec., A.Dobele 
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Zemgales apgabaltiesa 31.10.2019 
Studiju kurss “Civilprocess”, „Komercdarbība un 
uzņēmuma vadība”   4. kurss, Mg. paed., Mg. iur. 
Ā. Vitte 

LLU TEPEK 04.11.2019 
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 1.kursa PL 
studentiem studiju kursā “Ievads studijās”, Dr.oec., 
A.Muška 

Zemgales apgabaltiesa 13.11.2019 
Studiju kurss “Kriminālprocess”, „Komercdarbība 
un uzņēmuma vadība”, 4. kurss, Mg. paed., Mg. 
iur. Ā. Vitte 

LLU Tehnoloģiju un zināšanu 
pārneses nodaļa (TEPEK) 

19.11.2019 

Studiju kurss – Knowledge Management and 
Innovation, Master of Business Management 
(professional) 1.st. year students, Dr.oec.,  K. 
Naglis-Liepa 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 25.11.2019 
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 1.kursa 
pilna laika studentiem studiju kursā “Ievads 
studijās”, Dr.oec.,  A. Muška 

Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra, Zemgales reģiona nodaļas 
vadītājas Lienes Rulles vieslekcija 

07.12.2019. 
Maģistra studiju programma “Projektu vadība”, 
Mg.sc.pol., Mg.paed, B. Miltoviča 

“Dinex Latvia” 09.12.2019 
„Uzņēmējdarbības vadība” 1.kursa PL ārvalstu 
studentiem studiju kursā “Kvalitātes sistēmas”, 
Dr.oec.,  A. Muška 

Konditorejas  studija “Tarte”, SIA 
“Tarte”   

22.02.2020 
ESAF akadēmiskā maģistra studiju programma 
“Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” 
Dr.oec., B.Rivža 

LLU Tehnoloģiju un zināšanu 
pārneses nodaļa (TEPEK) 

04.03.2020 ”Komercdarbības un uzņēmuma vadība” 4. sem. 
studenti, Dr.oec.,  K. Naglis-Liepa 

DINEX Latvia SIA 09.03.2020 
“Uzņēmējdarbības vadība”, ārvalstu studenti, 
2.sem., st.kurss “Kvalitātes sistēmas”; Dr.oec.,  
A.Muška 

 
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 profesionāļi Pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Komerczinības”: 

Ieva Līcīte, Mg.eniver.sc., Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”;  
Linda Puriņa, Mg.oec., Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs SIA, 
grāmatvedības eksperts;  
Jana Švāne, Bc.oec., Tulpe, SIA, galvenā grāmatvede. 

• Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Komercdarbība un 

uzņēmuma vadība” : 
Evita Saksone, MBA, Citadele banka, AS, klientu apkalpošanas centra “Alfa” un 
“Skanste” vadītāja;  
Jānis Cers, MBA, Konekesko Latvija, SIA, CLAAS produktu grupas vadītājs;  
Inga Pudenko, MBA, Rundāles pils muzejas, direktores vietniece administratīvajā 
darbā; Uldis Sprukts, Mg.oec., Zemkopības ministrijas LAD Lauksaimniecības un 
lauku attīstības departamenta projektu kontroles daļa, vadītājs. 

• Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”:  
Vladislavs Vesperis, Dr.oec., Pārresoru koordinācijas centrs, Attīstības un uzraudzības 
un novērtēšanas nodaļa, vadītājs;  
Gunārs Danbergs, MBA, Latvijas Mobilais Telefons, SIA, viceprezidents;  
Aivis Dobelis, MBA, Verifone Baltic, SIA, projektu vadītājs/produktu attīstītājs. 

• Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Projektu vadība” : 
Valdis Avotiņš, Dr.chem, Ventspils tehnoloģiju parks, eksperts projektu vadībā;  
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Ilze Galviņa, Mg.proj.mgmt., Elva Baltic, SIA, projektu vadītāja;  
Arta Kronberga, Mg.soc., VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, attīstības projektu 
vadītāja;  
Ingūna Lazdiņa, Mg.proj.mgmt., VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, iekšējā audita 
un kvalitātes vadības nodaļa, vadītāja. 

 
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: 

• Zemgales plānošanas reģionu, 
• Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru, 
• Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, 
• LLU Starptautiskās sadarbības centru, 
• LLU Komunikācijas un mārketinga centru u.c. organizācijām. 

Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem 
virziena  mācībspēki novadījuši 14 lekcijas/seminārus valsts un privātā sektora organizācijām, 
biedrībām, asociācijām par nozarei aktuālām tēmām.   
 

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Dr.oec., prof. I. Leibus Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” 

  Biedrība „Talsu rajona partnerība” 

  Biedrība „Ludzas rajona partnerība” 

  Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

  Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" 

  Biedrība "Mūsu laiks" 

  Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Latraps" 

  Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 

  Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme”  
  SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Bauskas 

nodaļa 

  Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija 

Dr.oec., prof. B. Rivža Latvijas Kristīgā akadēmija 
Dr.oec., prof. G.Grīnberga-Zālīte Jelgavas reģionālais tūrisma centrs 
Dr.oec., asoc.prof. K. Naglis-
Liepa 

Latvijas Dabas fonds, Annas koku skola 

 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītie mācībspēki – Dr.oec. A. Dobele, Dr.oec. A. Auziņa, 
Mg.oec., Mg.paed. A. Pūce, MBA. M. Dobele, Dr.sc.soc. D.Bite, Dr.sc.soc L.Paula, Dr.geogr. .Ž. 
Krūzmētra, Dr.hist. J. Ķusis, Mg.sc.soc. L.Janmere – piedalījās arī kā eksperti Jelgavas skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā. Dr.sc.soc. D. Bite un Dr.phil. S. Dobelniece piedalījās 
republikas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izvērtēšanā.  

 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

 
Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras 
skolas utt.) un vieslektori: 
2019./2020. studiju gadā studiju virziena kursus ESAF apguva viena bakalaura līmeņa studente no 
Baltkrievijas un astoņi maģistra līmeņa studenti no dažādām Eiropas valstīm – Baltkrievijas, 
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Turcijas, Čehijas, Rumānijas, Ukrainas. Kā uzaicinātie vieslektori lekcijas studentiem lasīja trīs 
mācībspēki no Polijas un viens mācībspēks no Turcijas. 
 
Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

Baltkrievija 2 - 
Turcija 1 1 
Čehija 4 - 
Rumānija  1 - 
Ukraina 1 - 
Polija - 3 

 

LLU studējošo mobilitāte 

Mobilitātes iespējas studiju virzienā „Vadīšana, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldība” izmantoja 16 studenti. Mobilitātes studijas ERASMUS+ programmas ietvaros 
virzienā studējošie izvēlējās apgūt Bulgārijā, Grieķijā, Čehijā, Polijā un Igaunijā, bet studiju 
mobilitātes praksi studējošie apguva Itālijā, Lietuvā un Igaunijā. Detalizēts saraksts pievienots 
Pielikumā Nr. 6. 
 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, p(b) 2 - - 
Komercdarbība un uzņēmuma vadība, p(b) 5 - - 
Projektu vadība, p(m) - 2 - 
Lauksaimniecības un pārtikas biznesa 
vadīšana, a (m)  

4 3 - 

SMS – mobilitātes studijas 
SMP –mobilitātes prakse 
 
LLU mācībspēku mobilitāte 

Studiju virziena mācībspēki piedalījušies dažādos ārvalstu mobilitātes braucienos, no kuriem seši 
tika organizēti ERASMUS+ programmas ietvaros, divi – BOVA programmas ietvaros, bet pārējie 
komandējumi tika organizēti, lai piedalītos starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, 
LLU īstenoto starptautisko projektu pasākumos, kopīgās maģistra programmas partneruniversitāšu 
rīkotajās sanāksmēs u.c. pasākumos ar ārvalstu sadarbības partneriem.  
 

Valsts 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

Bulgārija 2    
Igaunija 1  2 6 
Nīderlande 2 1   
Vācija    5 
Itālija    1 
Beļģija    1 
Francija    1 
Krievija    1 
Baltkrievija    1 
Polija    3 
Turcija    1 
Lietuva    5 
Uzbekistāna    1 
Čehija    1 

Detalizēts studiju virziena mācībspēku komandējumu saraksts pievienots Pielikumā Nr.7 
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7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2019 

Studējošo skaits 

01.10.2020 

Absolventu skaits 

2019./2020 

Pamatstudijas    
Komerczinības, 1.līm. 23 24 0 
Komercdarbība un uzņēmuma 
vadība, p(b) 

159 160 21 

Iestāžu un uzņēmumu ārējie 
sakari, p(b) 

7 0 5 

Maģistra studijas    
Projektu vadība, p(m) 73 

 
69 16 

Uzņēmējdarbības vadība, p(m) 52 
 

65 18 

Lauksaimniecības un pārtikas 
biznesa vadīšana, m(a) 

5 24 0 

 

7.2. Mācībspēku skaits 

 
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2018./ 2019. 2019./ 2020. Izmaiņas 

Profesori 14 13 -1 
Asociētie profesori 13 13 0 
Docenti 18 20 +2 
Lektori 42 40 -2 
Asistenti 3 0 -3 
Vadošie pētnieki 1 2 +1 
Pētnieki 2 3 +1 
Kopā 93 91 -2 

 
Pārskata periodā studiju virziena realizācijā iesaistīto mācībspēku kopskaits samazinājies 

var 2 vienībām, bet vārdiskā sastāvā ir notikušas vairākas izmaiņas, jo 3 mācībspēki izbeidza darba 
tiesiskās attiecības ar LLU, 2 mācībspēki atradās ilgstošos atvaļinājumos, 14 mācībspēki vairs 
netika iesaistīti studiju virzienā ietilpstošo studiju kursu realizācijā, jo tika sašaurināta studiju 
programmas “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” realizācija sakarā ar tās plānoto slēgšanu, kā arī 
citu iemeslu dēļ. Tai pašā laikā studiju procesa nodrošināšanā tika iesaistītie vairāki jauni 
mācībspēki, kā arī vairāki pieredzējušie mācībspēki, kas līdz pārskata periodam nebija iesaistīti 
virziena studiju procesa nodrošināšanā. 
 

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). 
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Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

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 
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PIELIKUMI 
 
 

Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 
aizsardzības regulu. 

 
 
 
 


