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Ievads
Biznesa augstskola Turība ir viena no lielākajām Latvijas augstskolām ar stabilām tradīcijām
un skaidru nākotnes vīziju Eiropas augstākās izglītības telpas kontekstā. Augstskola, kura dibināta
1993. gadā veiksmīgi attīstījās palielinot gan piedāvāto studiju programmu skaitu gan to kvalitāti.
2008./2009.studiju gadā tika sasniegts vislielākais studējošo skaits augstskolas vēsturē– vairāk nekā
7500. Augstskolā ir mūsdienīgas mācību telpas, moderna bibliotēka, studentu pilsētiņa – viesnīca
un liela sporta zāle.
Augstskolā darbojas četras fakultātes:
 Uzņēmējdarbības vadības fakultāte;
 Juridiskā fakultāte;
 Starptautiskā tūrisma fakultāte;
 Sabiedrisko attiecību fakultāte.
2006. gada 25 oktobrī augstskolā tika izveidots Biznesa augstskolas Turība Biznesa
tehnoloģiju institūts1. Institūta mērķis ir nodrošināt BAT zinātnisko darbību, lai veicinātu
uzņēmumu konkurencspēju, attīstu BAT intelektuālo potenciālu un pilnveidotu studiju programmas
atbilstoši mūsdienu zinātnes sasniegumiem. Jau 2007.gada 26 jūnijā institūts tika iekļauts Latvijas
zinātnisko institūciju sarakstā.
Augstskolai ir piecas filiāles - Liepājā, Cēsīs, Bauskā, Talsos un Jēkabpilī.
Augstskolas uzdevums ir izglītot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus, īstenot viņu
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un pārkvalifikāciju. Veikt zinātniskos pētījumus, izdot
mācību grāmatas un studiju līdzekļus.
Augstskolas nākotnes vīzija:
Vadošais biznesa izglītības centrs Baltijā (Vadošais liberālās komercdarbības un biznesa
tehnoloģiju izglītības, zinātnes un prakses centrs Baltijā)
Mūsu misija ir dot iespēju iegūt biznesa orientētu izglītību savu mērķu sasniegšanai
Biznesa augstskola Turība ir izvirzījusi turpmākas attīstības stratēģiskos mērķus:
 Katru gadu atvērt jaunu/jaunas vai veikt būtiskas izmaiņas esošajās studiju programmās
atbilstoši tirgus konjunktūrai;
 Nodrošināt studiju programmu kvalitāti atbilstoši starptautisko akreditāciju prasībām
(AACSB, WTO u.c.);
 Nodrošināt visu studiju programmu īstenošanu, doktora studiju līmeni;
 Nodrošināt studiju vidi, infrastruktūru un apkalpošanas/servisa līmeni (kultūru) atbilstoši
izvirzītajiem mērķiem;
 Ārvalstu studenti 2009./2010.gadā – vairāk par 200;
 Akadēmiskā personāla konsultatīvo pakalpojumu un projektu pārdošanas apjoms
2010.gadā LVL 200 000;
 Dubultdiplomi ar divām Eiropas vai ASV augstskolām 2010.gadā;
1

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zinātniskās darbības likumu un Ministru kabineta 2005.g. 16. maija
noteikumiem nr. 397 „Noteikumi par zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā zinātniskā institūta gada publisko
pārskatu” informācija par Biznesa augstskolas Turība Biznesa tehnoloģiju institūta darbību ir apkopota atsevišķā
pārskatā.
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Vienādi darbības nosacījumi visām augstskolām 2010.gadā;
Iegūt nozares universitātes statusu līdz 2012.gadam;
Struktūrvienības, kas nav saistītas ar augstskolas pamatdarbības jomu, darbojas uz
saimnieciskā aprēķina principa ar pozitīvu bilanci.

Zinātniskā pētniecība universitātē ir mācību procesa sastāvdaļa, realizēta visu mācību
programmu ietvaros. Lietišķā pētniecība ir galvenais pētniecības veids ar mērķis analizēt un dot
risinājumus mūsdienu sociālām un uzņēmējdarbības problēmām.
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1. Augstskolas 2008. gada zinātniskās darbības
rezultātu kopsavilkums
Biznesa augstskola Turība (BAT) docētāju zinātniskais potenciāls un pētnieciskais darbs
nodrošina kvalitatīvas studijas akreditētajās bakalaura un maģistra programmās un doktorantūras
programmās “Komunikāciju vadībā” (programmas direktors: Dr.phil. Ainārs Dimants – asociētais
profesors, Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs) un “Juridiskajā zinātnē”(programmas direktors:
Dr.iur. Aivars Endziņš – profesors), ka arī saņemta licence jau trešajai doktorantūras programmai
“Uzņēmējdarbības vadība” (programmas direktors: Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis - asociētais
profesors, prorektors akadēmiskajā darbā ).
1. tabula
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2008.gadā
Nopublicēto monogrāfiju, grāmatu skaits
Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits
tajā skaitā raksti SCI ţurnālos
Aizstāvēto disertāciju skaits
Doktorantu skaits
Citi rezultāti:
- organizētas starptautiskas zinātniskas konferences
- projekti
tai skaitā starptautiski
- problēmraksti un intervijas masu mēdijos

10
70
1
3
39
1
11
3
25

2008. gadā BAT personāls ir piedalījies 11 projektos un grantos (sk. 1. tab.). Projektu izpildē
un jaunu pieteikumus sagatavošanā piedalījās augstskolas visas fakultātes un katedras atbilstoši
savai specializācijai un kvalifikācijai. Turklāt 3 lietišķo pētījumu projekti ieguva Latvijas Zinātnes
padomes finansējumu:
- “Latviešu krievvalodīgo mediju tirgus un auditorija”, projekta vadītājs - Ainārs Dimants, Dr.
phil., asoc. prof., Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs;
- “Tūrisma teritoriālās vienības un tūrisma telpiskās sistēmas veidošanās Latvijā”, projekta
vadītāja - Maija Rozīte, dr.georg., prof., Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja;
- “Korporatīvās sociālās atbildības komunikācijas interkulturālie aspekti Latvijā”, projekta
vadītāja - Silvija Kristapsone, dr.oec., LU Vadības un ekonomikas fakultātes docente.
Šajā periodā Sabiedrisko attiecību fakultāte un tās Komunikācijas zinātņu katedra ar 4
projektiem ir sekmīgākā projektu ar ārējo finansējumu izpildītāja. Visu projektu vadītājiem
vajadzētu vairāk iesaistīt studējošos, īpaši doktorandus, pētniecisko projektu izpildē, tādejādi
iegūstot abpusēju labumu.
Augstskolas zinātniski pētnieciskā darba aktivitāti un kvalitāti apstiprina 70 publikācijas, tai
skaitā 10 izdotas grāmatas 2008. gada laikā. 22 publikācijas un 4 grāmatas sagatavoja Publisko
tiesību katedras docētāji, kas sastāda 33,-% no kopēja skaita, kā arī 19 publikācijas jeb 24,-% no
kopēja publikāciju skaita sagatavoja Komercdarbības katedras docētāji. Jāatzīmē, ka jau trešo gadu
pēc kārtas lielāko ieguldījumu publicējot savu pētījumu rezultātus veido Komercdarbības katedras
un Publisko tiesību katedras docētāji.
Katru gadu BAT rīko gan starptautisku zinātnisku konferenci konkrētā zinātņu nozarē ar
zinātnisko rakstu krājuma publicēšanu gan zinātniski praktiskās konferences un seminārus, kurās
nozares eksperti, docētāji un studenti diskutē par sabiedrībā aktuālām tēmām.
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2008. gada 24. aprīlī augstskolā notika zinātniski praktiskā konference “Biznesa inteliģence:
risinājumi sekmīgai komunikācijai un uzņēmējdarbībai”. Konferences mērķauditorija bija
organizāciju un struktūrvienību vadītāji, kurus interesē biznesa analīzes koncepcijas izveidošanas
iespējas organizācijā, augstskolas mācību spēki un studenti.
Mēnesi vēlāk 30 maijā Uzņēmējdarbības fakultāte organizēja IX starptautisko zinātnisko
konferenci "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi", kurā eksperti, uzņēmēji un
augstskolu mācību spēki diskutēja par izmaiņām mūsdienu darba tirgū, par iespējām sabalansēt
darba devēju un darba ņēmēju intereses kā arī darba tirgus ietekmi uz valsts ilgtspējīgu ekonomisko
attīstību.
Ar augstskolas docētāju viedokli par sabiedrībā aktuālām tēmām var iepazīties arī Latvijas
masu medijos. 2008. gada laikā 25 reizes problēmraksti un intervijas ar BAT docētājiem parādījās
daţādos masu mēdijos, tai skaitā Komercdarbības katedras docētāji to izteica 14 reizes.
Biznesa augstskolā Turība ir 39 doktoranti, kuri studē mūsu augstskolas un citās Latvijas un
ārzemju augstskolu doktorantūrās Trīs no augstskolas doktorandiem šajā gadā aizstāvēja savus
promocijas darbus:
- Ieva Kalve, promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ekonomikā “Vadības izglītība
mūsdienu sabiedrībā” (aizstāvēts 23.05.2008.).
- Ineta Lūka, promocijas darbs “Studentu profesionālās angļu valodas kompetences
veidošanās tūrisma studijās” aizstāvēts Latvijas Universitātē, Dr.paed. -pedagoģija, augstskolas
pedagoģijas apakšnozare (2008. gada 3.aprīlis).
- Andris Pētersons, - promocijas darbs “Korporatīvā kultūra kā privātas augstskolas
konkurētspējas veicinātāja” aizstāvēts Darba un sociālo attiecību akadēmijā, Krievija (2008. gada
aprīlis).
Zinātnisko darbu finansējumu 2008. gadā veido augstskolas finansējums zinātnei, samaksa
par valsts pārvaldes institūciju pasūtītiem pētījumiem un Eiropas Savienības struktūrfondu
finansējums
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2. Uzņēmējdarbības vadības fakultātes zinātniskās
darbības rezultāti
2.1. Komercdarbības katedra
Komercdarbības katedras docētāji kopumā sagatavoja 19 publikācijas vadīja 1 projektu un
14 reizes iepazīstināja Latvijas sabiedrību ar savu viedokli par aktuālām tēmām daţādos Latvijas
masu medijos(sk. 2. tab.). Ieva Kalve šajā gadā aizstāvēja promocijas darbu doktora grāda iegūšanai
ekonomikā “Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā” (aizstāvēts 23.05.2008.).
Katedra sadarbībā ar augstskolas Biznesa tehnoloģiju institūtu 2008. gada 30. maijā
organizēja IX Starptautisko zinātnisko konferenci "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie
izaicinājumi". Konferences dalībnieki diskutēja par darba tirgū notiekošajiem procesiem un
tendencēm, iepazīstināja ar savu pētījumu rezultātiem un secinājumiem, piedāvāja darba tirgus
problēmu iespējamos risinājumus. Plenārsēdē klausītājiem tika piedāvāti sekojošie priekšlasījumi:
“Darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma problēmas un iespējamie risinājumi” – LR EM
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors O.Barānovs; “Sociālās partnerības
iespējas nodarbinātības un konkurētspējas stiprināšanai” – Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektore E.Egle; “Darba tirgus problēmas un iespējas uzņēmēju skatījumā” – Latvijas Darba
devēju konfederācijas viceprezidente, izdevniecības “LID” izpilddirektore A.Vīksna; “Darbaspēka
mobilitāti ietekmējošie faktori” – Rīgas Stradiņa Universitātes Reģionālas ekonomikas un biznesa
katedras vadītāja I. Dovladbekova. Konferences sekcijās Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes un
Krievijas pārstāvji uzstājas ar 39 referātiem par daţādiem darba tirgus aspektiem. Dotā konferences
bija vēl viens svarīgs solis, veidojot sadarbību starp izglītības iestādēm, darba tirgus un valsts
institūciju pārstāvjiem.
2. tabula
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2008.gadā
Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits
19
Aizstāvēto disertāciju skaits
1
Doktorantu skaits
8
Citi rezultāti:
- organizētas starptautiskas zinātniskas konferences
1
- problēmraksti un intervijas masu mēdijos
14

1.

2.

3.

4.

Katedras docētāji un doktoranti ir sagatavojuši sekojošas publikācijas:
Anna Medne. Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā
Latvijā, Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, LZP
Ekonomikas , Juridiskās un Vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā Nr.13,
Rīga, 2008.gads, 82 – 87 lpp.
Anna Medne. Darba tirgus problēmas nodokļu aplikšanas kontekstā //BA Turība, 2008.gada
30.maijs, IX Starptautiskā zinātniskā konference darba tirgus sociālie un ekonomiskie
izaicinājumi, Rakstu krājums (diska formā) ISBN 978 – 9984 – 828 – 06 – 0
Anna Medne. Nodokļi mainīgos tirgus ekonomikas apstākļos, Tautsaimniecības attīstības
institūts, Nr.6, tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā, Rīga, 2008. 144. –
153.lpp.,ISNB 13:978-9984-19-924-5
Anna Ābeltiņa. Маркетинговая стратегия города – роль и значение в современных
условиях. 7th International Symposium Economy & Business 2008. Journal Economy &
8

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

1.
2.

Business – International Scientific Publications Vol.2, Part 2 Info Invest, Bulgaria, 2008,
ISNN 1313-2555 p.20-36.
Anna Ābeltiņa. Pilsētas attīstības inovatīvā komponente. Rakstu krājums (Proceedings)
„Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” BAT IX starptautiskā zinātniskā
konference. Rīga, 2008
Anna Ābeltiņa. The Role of Human Capital in Regional development. 5th International
Scientific Conference Business and Management‟2008. Conference Proceedings. Lithuania,
Vilnius.Tēzes 165-167 lpp. Pilns teksts CD formatā.
Solvita Vītola. Cooperation as Basic Development Course of Small and Middle
Enterprises7th International Symposium Economy & Business 2008. Journal Economy &
Business – International Scientific Publications Vol.2, Part 2 Info Invest, Bulgaria, 2008.
Anna Ābeltiņa. Mārketinga stratēģijas izvēles īpatnības, problēmas un risinājumi Rīgas
pilsētā. RSU 2008. gada Zinātniskā konference. Tēzes, Riga, 2008. gada 13. – 14. martā.
Vita Zariņa. Darba tirgus problēmas nodokļu aplikšanas kontekstā //BA Turība, 2008.gada
30.maijs, IX Starptautiskā zinātniskā konference darba tirgus sociālie un ekonomiskie
izaicinājumi, Rakstu krājums (diska formā) ISBN 978 – 9984 – 828 – 06 – 0.
Ligita Zīlīte. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA UN STUDENTU SOCIOTIPU
SALĪDZINĀJUMS. //BA Turība, 2008.gada 30.maijs, IX Starptautiskā zinātniskā konference
darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi, Rakstu krājums (diska formā) ISBN 978 –
9984 – 828 – 06 – 0..
Ieva Kalve. Challenges on Management Education for Sustainable Development in Public
Administration. Raksts publicēts un prezentēts 6.JTET starptautiskajā konferencē Anadolu
Universitātē Turcijā, 2008.g. 4.-7.jūnijā.
Ieva Kalve. Latvijas organizāciju gatavība zināšanu pārvaldības un inovatīvas darbības
iespēju izmantošanai. Publicēts un prezentēts Biznesa augstskolas Turība starptautiskajā
zinātniskajā konferencē, 2008.gada 30.maijā.
Ieva Kalve. Cilvēks organizācijā – kā darbinieki vērtē vadības metodes savā darba vietā.
Publicēts LR Centrālās statistikas pārvaldes zinātnisko rakstu krājumā „Statistikas zinātnisko
pētījumu rezultāti 2008”.
Rosita Zvirgzdiņa. Uzņēmējdarbības uzsākšanu kavējošie faktori lauku teritorijās /
Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2008”. Nr. 15
Jelgava, 2008. – 289.- 295. lpp.
Rosita Zvirgzdiņa. Role of innovations in regional development of Latvia. Business and
Management' 2008. Viļņa – 475. – 482. lpp.
Inta Slavinska, Rosita Zvirgzdiņa. Komercdarbību ietekmējošo faktoru vērtējums Latvijas
reģionos. //BA Turība, 2008.gada 30.maijs, IX Starptautiskā zinātniskā konference darba
tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi, Rakstu krājums (diska formā) ISBN 978 – 9984
– 828 – 06 – 0.
Inta Slavinska. Zinātniskās konferences rakstu krājums ”Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”
Jelgava, 2008. “Loģistikas infrastruktūras elementu ietekme uz teritorijas attīstību”.
Inta Slavinska. Konferences rakstu krājums CD versija un tēzes, Viļņa, 2008. “Empiric and
theoretic models of using logistics systems in Latvian agriculture”.
Ligita Zīlīte. STUDENTU SOCIOTIPI IZGLĪTĪBAS VADĪBAS UN TŪRISMA STUDIJU
PROGRAMMĀS. (LU 66.konference. Rīga, 04.02.2008.)
Katedras docētāji ar savu darbu rezultātus prezentēja sekojošas konferencēs:
Anna Ābeltiņa. RSU 2008. gada zinātniskā konference 2008. g. 13. – 14 martā – referāta tēma
„Mārketinga stratēģijas izvēles īpatnības, problēmas un risinājumi Rīgas pilsētā”.
Anna Ābeltiņa. 5th International Scientific Conference Business and Management‟2008.
Viļņa, 2008. gada 16.-17. maijā. Referāta tēma: „The Role of Human Capital in Regional
development”.
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3.

4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anna Ābeltiņa. BAT IX starptautiskā zinātniskā konference. „Darba tirgus sociālie un
ekonomiskie izaicinājumi” Rīga, 2008. gada 30. maijā. Referāta tēma: „Pilsētas attīstības
inovatīvā komponente”.
Anna Ābeltiņa. 7th International Symposium Economy & Business 2008. Bulgārija, Burgasa
2008. gada 3.-7. septembris. Referāta tēma: „Маркетинговая стратегия города – роль и
значение в современных условиях”.
Ligita Zīlīte. STUDENTU IZZIŅAS VAJADZĪBU SOCIONISKAIS IZVĒRTĒJUMS
MĀCĪBU PROCESA DIFERENCĒŠANAI. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā
zinātniskā konference. 15. - 17. 05. 2008. (iesniegts raksts publicēšanai).
Ligita Zīlīte. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA DARBA PIEVILCĪBAS FAKTORI. Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 25. – 26. 09. 2008. (iesniegts raksts publicēšanai).
Ligita Zīlīte. TOWARD A TYPOLOGY OF LEARNING STYLES: THE CASE OF
STUDENTS OF TOURISM, 10.06.2008. (iesniegts raksts publicēšanai).
Biznesa augstskolas Turība un citās doktorantūrās studē šādas personas:
Iveta Upīte
Guna Liepiņa
Inta Slavinska
Ligita Zīlīte
Ina Jēkabsone
Anna Medne
Solvita Vītola
Rosita Zvirgzdiņa

Anna Ābeltiņa vadīja ESF projektu “Docētāju staţēšanās komercdarbības studiju kursu
tehnoloģisko kompetenču pilnveidošanai”, projekta termiņš no 01.09.2006. līdz 31.08.2007.,
nr. 2006/0059/VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0042/0014.
Katedras docētāji veica arī citus pētījumus atbilstoši katedras darbības virzieniem:
 Anna Medne – pētījums par Latvijas nodokļu likmju harmonizāciju atbilstoši ES
nosacījumiem.
 Solvita Vītola – pētījums par MVU attīstības tendencēm reģionālajā attīstībā.
 Rosita Zvirgzdiņa – pētījums par uzņēmējdarbības attīstības iespējām Latvijas reģionos.

2.2. Informācijas tehnoloģiju katedra
Informācijas tehnoloģiju katedras docētāji kopumā 7 reizes iepazīstināja Latvijas sabiedrību
ar savu viedokli par aktuālām tēmām daţādos Latvijas masu medijos un vadīja 1 projektus
(sk. 3. tab.).
Sadarbībā ar augstskolas Sabiedrisko attiecību fakultāti 2008. gada 24. aprīlī organizēja
zinātniski praktisko konferenci “Biznesa inteliģence: risinājumi sekmīgai komunikācijai un
uzņēmējdarbībai”. Konferences mērķauditorija bija organizāciju un struktūrvienību vadītāji, kurus
interesē biznesa analīzes koncepcijas izveidošanas iespējas organizācijā, augstskolas mācību spēki
un studenti.
Svarīgi atzīmēt izveidoto sadarbību ar Microsoft Latvija, kas vērsta uz jauno tehnoloģiju
izmantošanu augstskolas mācību programmās un pētniecības darbā. Augstskolā tika uzsākta
Microsoft Dynamics Navision ieviešana, kas ļauj ātri palielināt uzņēmumu biznesa efektivitāti,
koncentrēti pārvaldīt organizācijas darbību un pielāgot tās vadību individuālajām prasībām.
Operatīva organizācijas datu ieguve, apstrāde un analīze, biznesa procesu racionalizācija, sekošana
visiem organizācijas nozīmīgākajiem rādītājiem, plašākas zināšanas par saviem klientiem u.tml.- tie
ir tikai daţi ieguvumi, ko paredz Microsot Dynamics Navision izmantošana.
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3. tabula
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2008. gadā
Citi rezultāti:
- projekti
- problēmraksti un intervijas masu mēdijos

1
7

Oskars Onţevs vada ESF projektu “Prakses centra izveidošana moderno tehnoloģiju
pielietošanas prasmju attīstīšanai uzņēmējdarbības vadībā”, projekta termiņš no 01.01.2007. līdz
20.05.2008., nr. 2007/0007/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0077/0014.
Lai nodrošinātu augstskolas Uzņēmējdarbības vadības 2. līmeņa augstākās profesionālās
izglītības programmu studentiem praktisko zināšanu apgūšanu moderno tehnoloģiju pielietošanai
uzņēmumu vadībā, tiek realizēts projekts kura mērķis ir: izveidot prakses centru, izstrādāt prakses
rokasgrāmatu prakses mentoriem un praktikantiem, kā arī īstenot 3 mēnešu praksi uzņēmējdarbības
vadības profesionālā bakalaura programmas 10 studentiem un uzņēmējdarbības vadības
profesionālā maģistra programmas 10 studentiem. Projekta rezultāti veicinās jauno speciālistu
konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū, tālākizglītības nodrošināšanu un sadarbības stiprināšanu
starp augstskolu un sociālo partneri SIA “Vadības konsultāciju centrs”, kā arī ļaus izveidot
ilgtspējīgu praktiskās un tālākizglītības apmācības sistēmu studentiem, jaunajiem speciālistiem un
uzņēmumu vadītājiem.
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3. Juridiskās fakultātes zinātniskās darbības rezultāti
3.1. Publisko tiesību katedra
Publisko tiesību katedras docētāji un doktoranti kopumā sagatavoja 22 publikācijas un izdeva
4 grāmatas, vadīja vai piedalījās 2 projektu izpildē (sk. 4. tab.).
4. tabula
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2008.gadā
Nopublicēto monogrāfiju, grāmatu skaits
4
Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits
22
Doktorantu skaits
13(6)
Citi rezultāti:
- projekti
2
tai skaitā starptautiski
2

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas:
V. Blūzma Latvijas nacionāli demokrātiskās kustības iedarbība uz Latvijas komunistiskā
reţīma politiskajām struktūrām (1986 - 1990). – Grām.: Nevardarbīgās pretošanās loma
Latvijas neatkarības atjaunošanā. Letonikas II kongresa sekcijas materiāli. R.: LZA, 2008,
187. – 198.lpp.
V. Blūzma Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. –
Latvijas Vēsture, 2008, Nr. 1 (69), 67. – 76.lpp.; Nr. 2 (70), 5. – 12.lpp.
V. Blūzma Grāmata Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati.
(Recenzija par E.B. Dekšņa grāmatu Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie
pamati.) – Likums un Tiesības, 2008, 10.sēj., Nr. 2(102), 62. – 63.lpp.
V. Blūzma Latvijas konstitucionālo tiesību vēstures teorētiskās problēmas. – Jurista Vārds,
2008, 10.jūn., Nr. 22 (527), 2. – 11.lpp., Nr. 23 (528), 16. – 21.lpp.
A.Endziņš „The Constitutional Court in the system of State Bodies: Problems and Ways to
Resolve Them” Kijeva, Starptautiska konference „Continuity of the Functioning of the
Constitutional Court as the quranty of the Independence” maijs 2008. (referāts pieņemts
publicēšanai)
Aivars Endziņš, Christoph Grabenwarter, Harry Gstohl, Jasna Omejec Draft opinion On the
Draft Law on the Constitutional court of Montenegro. European Commission for Democracy
Through Law (Venice Commission). 28.June 2008. Strasbourg
Aivars Endziņš, Peter Paczolay, Jessie Pilgrim Joint Opinion on the Draft Law Amendments
and Changes to the Electoral Code of the Republic of Azerbaijan. European Commission for
Democracy Through Law (Venice Commission). 23.June 2008. Strasbourg
Zemītis G. Sēļiem un Sēlijai veltīts zinātnisku rakstu krājums “Pētījumi sēļu senatnē”//
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis – A daļa- [Nr. 3./4] (2008), 106. – 111. lpp.
Zemītis G. Cultural interaction between east and west. Archaeology, artifacts and human
contacts in northern Europe. – Stockholm ; Stockholm University, 2007. – 365 p;il.
(Austrumu un rietumu kultūru mijiedarbība. Arheoloģija, artefakti un kontakti Ziemeļeiropā)//
Latvijas Vēstures Institūta Ţurnāls – [Nr.] 1 (2008) 203. – 205.. lpp.
Zemītis G. Starptautisks seminārs “Pilskalni un varas centri austrumos no Baltijas jūras”
Tartu universitātē // Latvijas Vēstures Institūta Ţurnāls.- [Nr.] 2 (2008), 159. – 163. lpp.
Zemītis G. Arheoloģei Lūcijai Vankinai – 100// Latvijas Vēstures Institūta Ţurnāls – [Nr.] 1
(2008), 207, 208. lpp.
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12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zemītis G. Priekšvārds; [Par Jāni Graudoni]// Graudonis J. Mana dzīve atmiņu gaismā.
Arheologa dzīvesstāsts. – Rīga: Zinātne, 2008. – 5. – 6. lpp.
Zemītis G. Vēsturniekam un tiesību vēsturniekam Arvedam Švābem – 120// Latvijas Vēstures
Institūta Ţurnāls. – [Nr.] 2 (2008), 210. – 211. lpp. 10. Vēsturniekam Ilgvaram Butulim –
60// Latvijas Vēstures Institūta Ţurnāls -[Nr.]1 (2008), 206. – 207. lpp.
Arheoloģei Lūcijai Vankinai – 100// Latvijas Vēstures Institūta Ţurnāls [Nr.]1 (2008), 207. –
208. lpp.
Kristīne Zembaha
2008.g. 24. un 25.aprīlis 11.starptautiskā zinātniskā konference
“Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs” (Liepāja), uzstāšanās ar referātu
“Policijas un sabiedrības sadarbība tiesisku problēmu risināšanā”.
Inese Bāra, M.iur.Biznesa augstskolas Turība doktorante, A. Borovkova juridiskais birojs
“AB Grupa”, 2008. gada 30. maijs IX Starptautiskā zinātniskā konference "Darba tirgus
sociālie un ekonomiskie izaicinājumi". Rīga SIA Biznesa augstskola Turība. DARBA
DZĪVNIEKA STATUSS UN TIESISKAIS REGULĒJUMS.
Jānis Bramanis, Mag.iur. Biznesa augstskolas Turība doktorants 2008. gada 30. maijs IX
Starptautiskā zinātniskā konference "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi". Rīga
SIA Biznesa augstskola Turība BŪVUZŅĒMĒJU UN VALSTS INSTITŪCIJU
SADARBĪBA BŪVNIECĪBAS JOMĀ.
Kristīne Dārzniece, Mg.iur. Biznesa augstskolas Turība doktorante 2008. gada 30. maijs IX
Starptautiskā zinātniskā konference "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi". Rīga
SIA Biznesa augstskola Turība TIESISKĀ REGULĒJUMA ATTĪSTĪBAS TENDENCES
DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJĀ.
19. Nikolajs Ozoliņš, Mg.iur. Biznesa augstskola Turība 2008. gada 30. maijs IX
Starptautiskā zinātniskā konference "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi". Rīga
SIA Biznesa augstskola Turība ĀRVALSTNIEKU NODARBINĀTĪBU REGULĒJOŠO
DARBA TIESĪBU AVOTU PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS.
Jānis Rušenieks, Mag.iur, Biznesa augstskola Turība 2008. gada 30. maijs IX Starptautiskā
zinātniskā konference "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi". Rīga SIA Biznesa
augstskola Turība RADOŠA DARBA VEICĒJU ATALGOJUMA UN DARBA TIESISKO
ATTIECĪBU REGULĒJUMA PROBLEMĀTIKA LATVIJĀ
Ernests Saulītis, Mag.iur. Biznesa augstskolas Turība doktorants 2008. gada 30. maijs IX
Starptautiskā zinātniskā konference "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi". Rīga
SIA Biznesa augstskola Turība PUBLISKO TIESĪBU SUBJEKTU UZVEDĪBA PRIVĀTO
TIESĪBU JOMĀ KĀ KOMERCDARBĪBU IETEKMĒJOŠS FAKTORS
Sintija Stipre „Latvijas valsts karoga vēsturiskā izcelsme un tiesiskais regulējums pirmskara
Latvijā” Liepājas Pedagoģijas akadēmija 11.Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība
un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs”.2008.g.24.un 25.aprīlis
Biznesa augstskolas Turība un citās doktorantūrās studē šādas personas:
Inese Bāra
Jānis Bramanis
Kristīne Dārzniece.
Jānis Endziņš
Ērika Lazareva
Nikolajs Ozoliņš
Jānis Rušenieks
Ernests Saulītis
Sintija Stipre
Viola Supe
Normunds Šlitke
Agnese Šūmane
Kristīne Zembaha
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Katedras docētāji ir vadījuši un piedalījušies vairāku projektu un grantu izpildē, tai skaitā:
Imants Bergs vada Leonardo da Vinci programmas projekta “Online distance learning module
in European Union basic Law education”, nr. TR/06/B/F/PP/178127 Latvijas aktivitātes. Projekta
norises termiņi: no 2006.g. oktobra līdz 2008.g. decembrim, koordinators: Turkish Law institute
(Turcija), projekta partneri: Biznesa augstskola Turība (Latvija), Albatros Deltha Consulting
(Spānija), Leon Kozminski Academy (Polija).
Projekta mērķis: izveidot iespēju tālmācības veidā apgūt Eiropas Savienības tiesību pamatus
tādās jomās kā Eiropas Kopienu tiesības, Konkurences tiesības, Patērētāju tiesības, Nodokļu
tiesības, Eiropas komerctiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības. Projekta mērķauditorija ir
jurisprudences studenti, mazā un vidējā biznesa pārstāvji, kam projekta ietvaros izveidotā datu bāze,
palīdzētu atrast nepieciešamo informāciju un apgūt minētās Eiropas tiesību jomas. Projekta gala
rezultātā tiks izveidoti mācību līdzekļi (grāmata, brošūras, CD) visās projektā iesaistīto valstu
valodās un angļu valodā, kā arī izveidota projekta interneta lapa, ar projekta pētījumiem un
normatīvo aktu, kā arī tiesu prakses materiāliem. Projekta interneta lapa:
http://www.laweuropa.com.

3.2. Privāto tiesību katedra
Privāto tiesību katedras docētāji un doktoranti kopumā sagatavoja 10 publikācijas vadīja 1
projektu (sk. 5. tab.), kā arī 19 reizes uzstājās konferencēs un semināros ar referātiem.
5. tabula
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2008.gadā
Nopublicēto monogrāfiju, grāmatu skaits
3
Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits
7
Doktorantu skaits
13
Citi rezultāti:
- projekti
1
- uzstāšanās zinātniskās konferencēs un semināros
19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas:
V.Ulmane. Darba un sociālās tiesības. Otrais papildinātais izdevums..//Tālmācības studiju
kurss. SIA „‟Biznesa vadības koledţa‟‟, 2008.
D.Rone. Raksti plašai, nejuridiskai adutorijai par tiesību zinātni - ţurnāls "Mans Mazais",
"Praktiskais Latvietis".
D.Rone „Līdzautore grāmatai „‟Eiropas savienības tiesību piemērošana‟‟ Rokasgrāmata
praktizējošiem juristiem. Otrais papildinātais izdevums //Tiesu namu aģentūra, 2008.
L.Makans Līdzautors grāmatai "Kriminālprocesā liecinošo personu speciālā procesuālā
aizsardzība" - 3.5. nodaļa, (līdz autori A.Kavalieris, S. Kazaka).
N.Ozoliņš. Publikācija ţurnālā “Office manager “ - Publisko tiesību līgumi.
J.Rušenieks „Radoša Darba Veicēju Atalgojuma Un Darba Tiesisko Attiecību Regulējuma
Problemātika Latvijā”//Konferences referātu krājums (CD ).
K.Ābelis "Vainas pierādīšanas problemātika noziedzīgajos nodarījumos maksātnespējas
procesā".//Konferences referātu krājums.
E.Saulītis "Publisko Tiesību Subjektu Uzvedība Privāto Tiesību Jomā Kā Komercdarbību
Ietekmējošs Faktors”//Konferences Referātu Krājums (CD ).
I.Bāra „‟Darba dzīvnieka statuss un tiesiskais regulējums‟‟//Konferences referātu krājums
(CD ).

Katedras docētāji veica vairākus pētījumus un savu darbu rezultātus prezentēja konferencēs,
un semināros kā arī piedalījās ari citas aktivitātēs:
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D.Rone :
 Juridiska pētījuma veikšana Tieslietu ministrijas uzdevumā "Par pētījuma „Latvijas
advokatūras sistēmas darbības izvērtējums, tās loma juridiskās palīdzības sniegšanā un
attīstības perspektīvas";
 Piedalīšanās zinātniskajā konferencē par ES tiesībām 7. un 8. martā Malagā (Spānija) un
28. un 29. jūnijā Varšavā (Polija);
 Līdzdalība Tieslietu ministrijas veidotajā darba grupā par koncepcijas projekta
„Civillikuma saistību tiesību daļas modernizācijas koncepcija” izstrādi;
 Speciālista (privāto tiesību katedras) skaidrojuma sniegšana par strīda pakļautību
šķīrējtiesai, ja puse lietā ir valsts akciju sabiedrība, Valsts akciju sabiedrībai „‟Tiesu namu
aģentūra‟‟
L.Makans:
 Luganskas Iekšlietu Ministrijas Valsts universitātes Doņeckas Juridiskā Institūta rīkotā 8.
starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „Kriminālistikas un kriminālprocesa
mūsdienu sasniegumu izmantošana noziedzības apkarošanā”, referāts - „Некоторые
аспекты yголовно-процессуального регулирования розыска лиц и оперативнорозыскная деятельность”. [08.-13.04.2008];
 Tampere, seminar Counter- terrorism, referāts - Preventing Hate Crime, Terrorism and
Radicalization in Latvia.[05. –09.05.2008];
 Dalība IeM finansētā pētījumā - "Valsts policijas darba efektivitātes vērtēšanas kritēriji".
N.Ozoliņš:
 Biznesa augstskola Turība ,Juristu dienu" ietvaros nolasīts referāts “Faktiskās rīcības
tiesiskie aspekti administratīvajā procesā” [21.04.2008];
 Dalība Biznesa augstskola Turība IX Starptautiskā zinātniskā konferencē „Darba tirgus
sociālie un ekonomiskie izaicinājumi”, nolasīts referāts „Administratīvo tiesību avotu
piemērošanas problēmas”[30.05.2008].
J.Rušenieks
 Dalība Biznesa augstskolas Turība IX Starptautiskā zinātniskā konference „Darba tirgus
sociālie un ekonomiskie izaicinājumi”.
K.Ābelis
 Dalība Daugavpils Universitātes 50.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē.
I.Bāra
 Dalība Darba Grupā Likumprojekta ''Starptautisko Privāttiesību Likums'' izstrādē.
 Dalība Biznesa augstskola Turība IX Starptautiskā
zinātniskā konferencē „Darba
tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi”
Ā.Vitte
 Dalība darba grupā koncepcijas projekta ''Koncepcija'' par Civillikuma mantojuma tiesību
daļas modernizāciju'''izstrāde.
E.Saulītis
 Dalība IX Biznesa augstskolas Turība Starptautiskajā zinātniskā konferencē "Darba tirgus
sociālie un ekonomiskie izaicinājumi";
 Dalība IEF Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta organizētā diskusiju
projektā „Latvijas 2030 Tava izvēle” . Izstrādāts referāts “Valsts ietekme uz konkurenci
starp augstākās izglītības pakalpojumu sniedzējiem”.
M.Knoks
 Darbība valsts pārvaldes iestādēs kā eksperts valsts pārvaldes jautājumos
E.Ernstsons, J.Rušenieks
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 Speciālistu (privāto tiesību katedras) atzinuma sniegšana par LU izstrādāto promocijas
darbu, kurš tiek virzīts uz aizstāvēšanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Biznesa augstskolas Turība un citās doktorantūrās studē šādas personas:
Jānis Meija
Jānis Endziņš
Nikolajs ozoliņš
Inese Bāra
Dana Rone
Ingrīda Veikša
Kristaps Ābelis
Jānis Rušenieks
Jānis Bramanis
Kristīne Dārzniece
Erlens Ernstsons
Makans Leonīds
Ernests Saulītis

Erlens Ernstsons vada ESF projektu “SIA “Biznesa augstskolas Turība” Tiesību zinātnes
studentu studiju prakses īstenošana Tieslietu ministrijā”, projekta termiņš no 01.01.2007. līdz
30.06.2008., nr. Nr.2007/0005/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0067/0014.
Projekta mērķis ir iepazīstināt studentus ar valsts pārvaldes darbu, nodrošināt profesionālo
zināšanu padziļināšanu un nostiprināšanu, iemaņu apgūšanu darbā valsts pārvaldē. Projekta
galvenie uzdevumi ir nodrošināt, lai studenti: izprastu un orientētos normatīvajos aktos, kas nosaka
Tieslietu ministrijas darbu; apgūtu organizatoriskā darba; spētu patstāvīgi izstrādāt tiesību aktu un
citu juridiska rakstura dokumentu projektus; apgūtu iemaņas darbā ar privātpersonu iesniegumiem.
Projekts nodrošina 20 Tiesību zinātnes bakalaura studiju programmas studentus ar prakses vietām.
Projekta ietvaros tika izstrādātas prakses studiju programmas un izveidots attiecīgais metodiskais
nodrošinājums, kas kalpo par pamatu turpmākai sadarbībai ar Tieslietu ministriju un studiju prakses
īstenošanas pilnveidošanai.

16

4. Starptautiskā tūrisma fakultātes zinātniskās
darbības rezultāti
4.1. Tūrisma un viesmīlības katedra
Tūrisma un viesmīlības katedras docētāji kopumā sagatavoja 5 publikācijas vadīja 1 projektus
un 4 reizes iepazīstināja Latvijas sabiedrību ar savu viedokli par aktuālām tēmām daţādos Latvijas
masu medijos (sk. 6. tab.).
6. tabula
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā
Nopublicēto monogrāfiju, grāmatu skaits
Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits
Doktorantu skaits
Citi rezultāti:
- organizētas starptautiskas zinātniskas konferences
- projekti
tai skaitā starptautiski
- problēmraksti un intervijas masu mēdijos

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.

2
3
3
1
2
1
4

Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas:
G.Blunavs, A.Brencis, L.Brūvere, A.Doniņa, A.Klaniņš, Z.Melbārde, M.Rozīte, A.v.d.Seina
u.c. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. LR Ekonomikas ministrija. 2008.
ISBN 078-9984-0370-8-3. 460 lpp.
E.Gavriļenko. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos. Mācību līdzeklis studiju
kursa apgūšanai. Biznesa augstskola Turība. 2008. ISBN 978-9984-828-13-8. 80 lpp.
Rozīte, M., Klepers, A. 2008. (Abstract) Spatial Structures in Tourism in Latvia, their
Creation and Identification. Proceedings of the XXXIst Geographical Congress of 12-15
August 2008. pp 252-253
Sala A. Akadēmiskā personāla darba motivācija kā studiju procesu ietekmēkošs factors.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 4. Starptautiskā zinātniskā konference
TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ Rīgā, 2008. gada 13.-15.
martā, ISBN 978-9984-9903-7-8 (6 lpp)
Latvijas augstskolu doktorantūrās studē šādas personas:
Ruta Ţvale (LLU).
Aija van der Steina (LLU).
Agrita Sala (LU).

Katedras docētāji periodiski pauda savu viedokli par tūrisma nozares jautājumiem daţādos
masu medijos:
1.
A.v.d. Steina. Latvijas tūrisma tēls ir pašu uzņēmēju rokās. // Komersanta vēstnesis 2008/3
(III)., 18-19.lpp.
2.
A.v.d.Steina. Intervija 1.Latvijas radio ziņās (Par Šengenas līguma ietekmi uz tūrismu)/
2008.gada janvāris
3.
A.v.d.Steina. Intervija 1.Latvijas radio rīta programmā (Tūrisma attīstība Latvijā)/ 2008.gada
1.septembris
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4.

G.Blunavs. Viedoklis rakstā. Kāzas ārzemēs – šaura niša pilna servisa aģentūrām.
//Tūrisms.2008.g.Nr.2&3, Septembris. 35.lpp.

Turklāt 1 katedras piedāvātais lietišķais pētījumu projekts “Tūrisma teritoriālās vienības un
tūrisma telpiskās sistēmas veidošanās Latvijā” ieguva Zinātnes padomes finansējumu:
Projekta nr.: 08.2115
Projekta vadītāja: dr.georg., prof.Maija Rozīte,
Projekta norises termiņi: no 2008.g. janvāra līdz 2008.g. decembrim
Projekta mērķis ir tūrisma teritoriālas struktūras pamatelementu identificēšana un definēšana,
tūrisma telpiskās struktūras izpēte. Tūrisms, kļūstot par nozīmīgāku tautas saimniecības nozari un
jaunu teritorijas lietojuma veidu, atstāj arvien jūtamāku ietekmi vidē. Tāpēc ģeogrāfi pievēršas
tūrisma ietekmes pētījumiem, kuru veikšanai ir nepieciešams definēt un apzināt tūrisma teritoriālās
vienības – tūrisma punktus, centrus, kodolus, asis, zonas, rajonus, reģionus, to robeţas.
Izstrādāta pētījumu metodika tūrisma telpisko struktūru (tūrisma klāsteru) identificēšanai un
kartēšanai. Pētījuma metodikā ietilpst etalonteritoriju apsekojums, tūrisma uzņēmēju intervēšana,
tūrisma organizatoru un plānotāju intervēšana, ceļotāju anketēšana. Katrai respondentu grupai ir
izstrādāta atšķirīga anketa; izstrādāta metodika uztveres reģiona kartēšanai un kognitīvai kartēšanai.
Kā tipveida teritoriālā vienība tika izdalīts tūrisma klāsteris.
Pētījuma gaitā tika izvēlētas 8 etalonteritorijas visos Latvijas reģionos un daţādās tūrisma
norises vidēs: Kurzemē (Ventspilī, Rojā, Alsungā, Abavas ielejā), Vidzemē (Siguldā, Alūksnē),
Zemgalē (Bauskā), Latgalē (Rāznas nacionālajā parkā).
Pētījumu rezultātā ir aprobēta izstrādātā pētījumu metodika, apzinātas tās pilnveidošanas
iespējas un izmantošanas specifika. Gada laikā ir veikti pētījumi visās astoņās etalonteritorijās, kopā
aptaujāts 171 tūrisma uzņēmējs un 404 ceļotāji.
Tūrisma teritoriālo struktūru kartēšana etalonteritorijās pierādīja, ka nevienā no tām tūrisma
telpiskās struktūras šobrīd precīzi neatbilst esošajām administratīvajām teritorijām un neatbildīs arī
pēc jaunās novadu kartes ieviešanas. Tūrisma struktūras ir dinamiskas un turpina veidoties arī jauni
galamērķi, kas notiek gan politisku lēmumu ietekmē, piemēram, Rāznas nacionālais parks, gan
aktīvas uzņēmējdarbības rezultātā pēc klāsteru veidošanās principa, piemēram, ap Usmas ezeru.
Pētījuma mērķi ir sasniegti un uzdevumi kopumā izpildīti. Kartējot tūrisma klāsterus tikai
izvēlētajās etalonteritorijās, nav iespējams definēt Latvijai raksturīgākās un tipiskākās teritoriālās
vienības (kā tas bija paredzēts projekta uzdevumos), veidot šo vienību hierarhiju atbilstīgi to
raksturam, attīstības līmenim, mērogam, potenciālai attīstībai un citām pazīmēm. Tam ir
nepieciešami turpmākie pētījumi visā Latvijas teritorijā.
Pētījuma zinātniskā nozīme ir pasaules praksē lietotās metodikas aprobēšana un pilnveidošana
pētījumiem Latvijas teritorijā. Izstrādāto metodiku var pielietot citu Latvijas teritoriju (un arī citu
valstu) tūrisma telpisko struktūru izpētei un kartēšanai. Ir pilnveidota tūrisma ģeogrāfijas, lauku
pētījumu un reģionālo pētījumu metodika.
Izveidotās tūrisma klāsteru kartes ļauj labāk identificēt funkcionālos un formālos tūrisma
telpiskos veidojumus, ļauj veikt daţāda mēroga padziļinātus teritoriālās struktūras pētījumus,
izstrādāt rekomendācijas un priekšlikumus tūrisma teritoriālās struktūras plānošanai, pilnveidošanai
un optimizācijai. Latvijas tūrisma telpiskās sistēmas karti var izmantot turpmākiem pētījumiem un
citu nozaru vajadzībām.
Definētos tūrisma klāsterus un izstrādātās kartes var veiksmīgi izmantot kā tūrisma
galamērķus, pilnveidojot to tūrisma produktu, piesaistot investīcijas, virzot tirgū.
Apzinātu un definētu tūrisma telpisko vienību analīze un izvērtējums radīs izdevību salīdzināt
mūsu valsts struktūru ar Eiropas tūrisma sistēmu, pētīt to saistību un mijsakarus, salīdzināt Latvijā
notiekošos procesus ar citu valstu pieredzi un globālajām norisēm.

4.2. Valodu katedra
Valodu katedras docētāji kopumā sagatavoja 10 publikācijas vadīja 2 projektus un 11 reizes
uzstājas zinātniskās konferencēs, kur iepazīstināja Latvijas un ārzemju ekspertus ar savu pētījumu
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rezultātiem (sk. 7. tab.) Ineta Lūka aizstāvēja promocijas darbu “Studentu profesionālās angļu
valodas kompetences veidošanās tūrisma studijās” un ieguva zinātnisko grādu, Dr.paed. pedagoģija, augstskolas pedagoģijas apakšnozare (2008. gada 3.aprīlis).
7. tabula
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā
Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits
10
tajā skaitā SCI, SSCI ţurnālos
1
Aizstāvēto disertāciju skaits
1
Doktorantu skaits
2
Citi rezultāti:
- projekti
2
- uzstāšanās zinātniskās konferencēs un semināros
11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

1.
2.

Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas:
Ineta Lūka. Students and the educator‟s co-operation as a means of development of students‟
ESP competence. Raksts starptautiskajā ECER konferencē Gēteborgas Universitātē, Zviedrijā,
2008.
gada
10.-12.
septembrī.
Education-line
<http://www.leeds.ac.uk/educol/
documents/172916.htm> (2008. gada 18. jūlijs). [Cambridge BEI index datu bāze].
Sandra Smilga, Irēna Ţogla. “Criteria of Leadership and Authority as a Component of
Teacher‟s Professional Activity”. Spring University. Changing Education in a Changing
Society. Klaipeda: Klaipeda University, Lithuania, 2008 (1). 11.-21.lpp.
Anda Komarovska. “Zīmola attīstības tendences”. IX starptautiskās zinātniskās konferences
“Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” Rakstu krājums. Rīga: SIA “Biznesa
augstskola Turība”, 2008.
Ineta Lūka. “Development of Students‟ ESP Competence and Educators‟ Professional
Activity in Tertiary Level Tourism Studies”. Reviewed and selected materials of the
International Conference – ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: Quality
Education for Quality Teaching”. Riga: University of Latvia Press”, 2008. 689.-697. lpp.
Sandra Smilga. “Conception of Leadership and Authority as a Component of teacher‟s
Professional Activity”. Reviewed and selected materials of the International Conference –
ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality
Teaching”. Riga: University of Latvia Press”, 2008. 624.-634. lpp.
Viola Ēvele. “Darbs ar grupu”. 4. starptautiskās zinātniskās konferences “Teorija praksei
mūsdienu sabiedrības izglītībā” raksti. Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola, 2008. 428.-432. lpp.
Ineta Lūka. “Studentu profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās tūrisma studijās”.
Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. 65 lpp.
Marija Antāne. “Projektu loma lietišķajā vācu valodā” starptautiskās zinātniskās konferences
“Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 18.-24.
lpp.
Inese Ate. “Daţu paātrinātās mācīšanās elementu izmantošana studiju procesa
intensificēšanai” starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība”
materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 25.-31. lpp.
Inita Ābola. “Studentu starpkultūru saskarsmes prasmju pilnveide lietišķās angļu valodas
studijās augstskolā” starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība”
materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 32.-38. lpp.
2 katedras docētāji studē citu augstskolu doktorantūrās:
Ineta Lūka
Sandra Smilga
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Anita Emse vada ESF projektu “Kvalifikācijas prakses organizēšana Sabiedrisko attiecību
specialitātes
studentiem”,
projekta
termiņš
no
01.03.2007.
līdz
31.05.2008.,
nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0074/0014.
Projekta mērķis ir sadarbībā ar darba devējiem 15 mēnešu laikā izveidot kvalifikācijas prakses
īstenošanas modeli Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes bakalaura studiju
programmas 4. kursa studentiem. Projektā izstrādāja kvalifikācijas prakšu organizēšanas materiālus,
kas ietver prakses programmu, dokumentāciju un vērtēšanas kritērijus, īstenoja 3 mēnešu
kvalifikācijas praksi Latvijas uzņēmumos un organizācijās, kuras laikā studenti teorētiskās
zināšanas pielietoja praktiskā darbībā un veica zinātniskās pētniecības darbu. Praktiskā un
zinātniskās pētniecības darba rezultāti tika atspoguļoti studentu patstāvīgā darbā, kuru viņi
izstrādāja prakses laikā un prezentēja zinātniski – pētniecisko darbu aizstāvēšanā.
Ineta Lūka vada Grundtvig projekta “Adults Learning Languages and Intercultural
Awareness”, nr 2008-1-RO-GRU06-00113 4 Latvijas aktivitātes. Projekta norises termiņi: no
2008.g. 1.augusta līdz 2010.g. 31.jūlijam. Projekta pieteicējs: Hox and Erix SRL (Rumānija),
projekta partneri: Hox and Erix SRL (Rumānija), Muenchner Volkshochschule GmbH (Vācija),
Biznesa augstskola Turība (Latvija), KUTAHYA VALILIGI (Turcija), Krakowskie Centrum
Doskonalenia Kadr Owiatowych – KCDKO (Polija).
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pilnveidot pieaugušo svešvalodu un otro valodu apmācību,
vienlaicīgi iekļaujot tajā starpkultūru saskarsmes prasmju apguvi. Lai to īstenotu, sadarbības
partneri apzinās un dalīsies ar labākās prakses piemēriem gan pieaugušo otrās valodas apmācībā
(daţādās Eiropas valodās), gan starpkultūru saskarsmes prasmju apguvē un izpratnes par daţādu
tautu kultūras atšķirībām veicināšanā, tālāk izveidojot skolotāju pedagoģiskās pilnveides
programmu. Šis kurss tiks atkārtoti īstenots katrā no dalībvalstīm, ievērojot atgriezeniskās saites
principu. Apmācītajiem pedagogiem ir iespēja turpināt dalīties ar zināšanām un izplatīt informāciju
saviem kolēģiem vai citiem pieaugušo izglītības darbiniekiem. Partnerība veicinās arī plašu
svešvalodas/otrās valodas apguves un starpkultūru komunikācijas spēju pilnveides modeļu klāsta
izveidi gan strādājošajiem, gan pensionētajiem iedzīvotājiem. Šos modeļus veidos ar mērķi, lai
projekta rezultāti ne tikai sasniegtu mērķauditoriju, bet arī to ieinteresētu.
Projekta interneta lapa: http://www.adultslearninglanguage.com
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5. Sabiedrisko attiecību fakultātes zinātniskās darbības
rezultāti
5.1. Komunikācijas zinātņu katedra
Komunikācijas zinātņu katedras docētāji kopumā sagatavoja 10 publikācijas, vadīja vai
piedalijās 4 projektos un 10 reizes uzstājas zinātniskās konferencēs, kur iepazīstināja Latvijas un
ārzemju ekspertus ar savu pētījumu rezultātiem (sk. 8. tab.). Andris Pētersons Darba un ociālo
attiecību akadēmijā (Krievija) aizstāvēja promocijas darbu “Korporatīvā kultūra kā privātas
augstskolas konkurētspējas veicinātāja” (2008. gada aprīlis).
8. tabula
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā
Nopublicēto monogrāfiju, grāmatu skaits
1
Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits
9
Aizstāvēto disertāciju skaits
1
Doktorantu skaits
5
Citi rezultāti:
- projekti
4 (2)
- uzstāšanās zinātniskās konferencēs un semināros
10

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas:
Pētersons A. Pieskārieni. - Rīga: Biznesa augstskola Turība. 2007. - 192 lpp.
“Sociāli atbildīga organizācija Baltijā” Latvijas pieredze//9. Starptautiskā zinātniskā
konference. Raksts krājumā. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 2008.
Broks J. Darbs kā vērtība mainīgajā pasaulē. Labour as a Value in the Changing World. //
Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi. BAT 9. starptautiskā zinātniskā
konference. Rakstu krājums. ISBN 978-9984-882-06-0- Rīga: SIA ,,Biznesa augstskola
Turība”, 2008. CD. 0.6 a.l.
Broks J. Kam vajadzīgi aizliegumi? // Akadēmiskā Dzīve. 45. rakstu krājums. 2008., 45. – 53.
lpp.
Cāne R. Zinātniskā publikācija un referāts IX Biznesa augstskolas Turība Starptautiskajā
zinātniskajā konferencē "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi" - „Radošums kā
mūsdienu ekonomikas attīstības priekšnoteikums. Radošo industriju pieredze”.
Škuškovnika D., Tiltiņa-Kapele I. (2008). Sociālo zinātņu studentu emocionālā inteliģence.
(Iesniegts publicēšanai Daugavpils Universitātes 50. zinātniskās konferences (2008g. maijs)
rakstu krājumā).
Mirlina L. Development Tendencies in Latvia Public Administration Information. // Baltic
Futures. Rīga, Latvijas Universitāte. (15.03.2008. raksts pieņemts publicēšanai Stratēģiskās
analīzes komisijas un Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījuma institūta rīkotās
konferences „Baltijas nākotne” rakstu krājumā).
Mirlina L. Valdības komunikācija kā publiskās pārvaldes optimizācijas instruments. Liepāja,
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (24.04.2008. raksts pieņemts publicēšanai Liepājas
Pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra:
Sociālā partnerība un dialogs” rakstu krājumā).
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9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.

Mirlina L. Sabiedriskās attiecības kā publiskās pārvaldes optimizācijas instruments.
Daugavpils, Daugavpils Universitāte (01.06.2008 raksts pieņemts. publicēšanai Daugavpils
Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā).
Dimants, Ainars: The Latvian Public Service Broadcasting on the Way of Differentiation
from the Political to the Media System. No: Abstracts : Media and Global Divides (IAMCR
World Congress, Stockholm, 20 - 25 July 2008). Stockholm : Organizing Committee for the
IAMCR Congress 2008, p. 461.
Biznesa augstskolas Turība un citu augstskolu doktorantūrās studē šādas personas:
Renāte Cāne (BAT).
Jolanta Derkevica-Pilskunga (BAT).
Indra Kaniņa-Šlitke (BAT).
Inga Pūre (BAT).
Līga Mirlina ( LU).

Ainārs Dimants, dr.phil., asoc.prof. vadīja LZP finansēto projektu Latviešu krievvalodīgo
mediju tirgus un auditorija.
Projekts nr. 07.2087
Projekta norises termiņi: no 2008.g. janvāra līdz 2008.g. decembrim
Projekta galvenais mērķis ir izveidot konceptuālu priekšstatu par Latvijas krievvalodīgo masu
mediju (plašsaziņas līdzekļu) veidošanās un funkcionēšanas likumsakarībām un mehānismiem
(modeļiem) saistībā ar Latvijas mediju sistēmas (vienas no patstāvīgām sabiedrības apakšsistēmām
mūsdienu rietumnieciskā sabiedrībā) jeb mediju kopējās telpas attīstības vispārējiem nosacījumiem
un specifiskām iezīmēm.
Atbilstoši pētījuma mērķim – izveidot konceptuālu priekšstatu par Latvijas krievvalodīgo
masu mediju veidošanās un funkcionēšanas modeļiem saistībā ar Latvijas mediju sistēmas jeb
mediju kopējās telpas attīstības vispārējiem nosacījumiem un specifiskām iezīmēm – 2008. gada
maijā tika veikts empīrisks pētījums, kurā, anketējot 2596 Latvijas iedzīvotājus no visiem valsts
apgabaliem, tika noskaidrota attieksme pret presi, mediju patērēšanas motīvi un ieradumi. 20%
respondentu norādīja, ka lasa avīzes krievu valodā. Apkopojot viņu atbildes un salīdzinot tās ar
latviešu avīzes lasošo respondentu atbildēm, tika noskaidrotas daţas kopīgās un atšķirīgās latviešu
un krievu valodas drukāto mediju patērēšanas iezīmes. Sākotnējais iegūto datu izvērtējums liecina,
ja runa ir par savas valodas mediju vērtējumu, tad nav būtisku atšķirību sniegtās informācijas
uztverē, attieksmēs pret tajos paustajiem viedokļiem. Savukārt citas valodas mediju vērtējumos
atšķirības ir vērā ņemamas. It sevišķi jautājumos par to, cik lielā mērā avīze vienkārši informē vai
arī pauţ savu viedokli, cenšas ietekmēt sabiedrisko domu. Vislielākās atšķirības ir latviešu avīzes
lasošo respondentu uzskatos, par krievu valodā izdotajiem medijiem.
Iegūtie rezultāti tika iestrādāti iepriekš gatavotajās publikācijās par Latvijas mediju telpu, tās
valodiskajām, kultūras un politiskajām struktūrām. Tika apstiprināts pieņēmums, ka mediju telpa
strukturāciju ir iespējams veikt un uz tās pamata analizēt arī pēc to patērētāju interešu, vajadzību un
attieksmju formām.
Darbs pie empīriskā materiāla statistiskās analīzes, daţādu korelāciju noskaidrošanas turpinās.
Rezultātu interpretācijā un dziļāku sakarību noskaidrošanā tiek iesaistīti Biznesa augstskolas
„Turība” sabiedrisko attiecību studenti, granta izpildītājiem vadot viņu maģistra un diplomdarbus.
Īpaša uzmanība arī šajā pārskata periodā tika pievērsta dienas un nedēļas laikrakstiem, jo tie
tradicionāli ir visangaţētākie sabiedriskās domas veidotāji. Tika padziļināti un salīdzinoši pētītas
tiklab nacionāla mēroga avīzes “Vesti segodnja”, “Čas”, “Telegraf” un “5 min” (krievu valodā), kas
iznāk Rīgā, kur ir liels krievvalodīgo nepilsoņu īpatsvars, kā arī vietējās avīzes “Million”,
“Dinaburg vesti”, “Naša gazeta” un “Sejčas” otrajā lielākajā valsts pilsētā Daugavpilī, kur
krievvalodīgo iedzīvotāju vairākums ir Latvijas pilsoņi un etniskie latvieši ir mazākumā.
Tika empīriski pētīta Latvijas krievvalodīgo mediju telpas “topogrāfija” pēc: mediju veidiem
(prese, radio, televīzija, internets); to ģeogrāfiskā izvietojuma (nacionālā, vietējā, ārvalstu); mediju
tipoloģiskiem parametriem (vispārējs, biznesa, izklaides, avīze, ţurnāls utt.). Par šo tēmu pētījuma
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ietvaros ir sagatavots Biznesa augstskolas “Turība” asoc. prof., Dr. phil. Jāņa Broka raksts Biznesa
augstskolas “Turība” zinātniskajam ţurnālam “Acta Prosperitas” (tā publicēšana gan iekavējusies;
plānotais publicēšanas laiks – 2009. gada septembris).
Pieņemot, ka redakcionālās neatkarības pamatā no ekonomiskā viedokļa ir ilgtermiņā vērsts
peļņu nesošs mediju bizness un attiecīga profesionāla, nevis pirmām kārtām politiska, motivācija,
tika pētīti ietekmīgāko nacionāla un vietēja mēroga laikrakstu juridiskie īpašnieki un attiecīgo
mediju uzņēmumu finansiālie rezultāti (LURSOFT datu bāzē) nolūkā noskaidrot, kas un ar kādām
interesēm ir šo mediju patiesie pārvaldītāji. Par šo tēmu pētījuma ietvaros studiju darbu izstrādāja
Biznesa augstskolas “Turība” sabiedrisko attiecību bakalaura programmas studente Inga Ulpe,
iegūtos rezultātus salīdzinot ar: Kruks Sergejs: Daugavpils masu mediju sistēma. No: Daugavpils kā
attīstības ceļvedis. Rīga: Zinātne, 2007.
Ar avīţu “Vesti segodnja”, “Čas”, “Telegraf”, “5 min”, “Million”, “Dinaburg vesti”, “Naša
gazeta” un “Sejčas” izdevējsabiedrību vadības pārstāvju padziļinātām standartizētām intervijām no
komunikācijas zinātnes viedokļa tika skaidroti šo masu mediju darbības mērķi un mediju
uzņēmumu vadītāju motivācija Latvijas mediju tirgū un publiskajā telpā. Par šo tēmu pētījuma
ietvaros studiju darbus izstrādāja un sekmīgi aizstāvēja Biznesa augstskolas “Turība” sabiedrisko
attiecību bakalaura programmas studentes Aiga Alksne, Evija Čikule un Elīna Stelcere. Iegūtos
rezultātus tālāk analizēja un interpretēja Biznesa augstskolas “Turība” asoc. prof., Dr. phil. Ainārs
Dimants ziņojumā 7. Baltijas studiju konferencē Eiropā Ziemeļaustrumu institūtā Līneburgā, Vācijā
2007. gada 8. jūnijā, sk. Dimants, Ainārs: Latvia‟s Russian-language Newspapers and its Readers.
No: Die Baltische Region zwischen Deutschland und Russland: Abhängigkeit und Unabhängigkeit
in Vergangenheit und Gegenwart / The Baltic Region between Germany and Russia: Dependence
and Independence in Past and Present (7th Conference on Baltic Studies in Europe, NordostInstitut, Lüneburg, Germany 8 - 10 June 2007). Lüneburg, 2007, 40. lpp.
Par tēmu „Latvijas krievvalodīgo avīţu stratēģijas: patstāvīgs bizness vai politikas
instruments?” pētījuma ietvaros ir sagatavots A. Dimanta raksts Biznesa augstskolas “Turība”
zinātniskajam ţurnālam “Acta Prosperitas” (plānotais publicēšanas laiks – 2009. gada septembris).
Pētījuma ietvaros notiek arī Biznesa augstskolas “Turība” sabiedrisko attiecību maģistra
programmas studentu Andra Kuzņecova un Egitas Veinbergas maģistra darbu “Krievijas ietekme uz
krievvalodīgo avīţu stratēģiju Latvijas mediju publiskajā telpā” un “Laikraksta “Novaja gazeta”
stratēģija Jelgavas publiskajā telpā” izstrāde, tāpat ir uzsākti daţi diplomdarbi.
No sociāli psiholoģiskā viedokļa tika skaidrots, kādā veidā krievvalodīgie laikraksti formē
iedzīvotāju attieksmes, ieskaitot spriedzi un trauksmi, pret daţādiem sabiedriski politiskiem
jautājumiem. Par šo tēmu pētījuma ietvaros ir sagatavots Biznesa augstskolas “Turība” doc., Dr.
psych. Dainas Škuškovnikas raksts Biznesa augstskolas “Turība” zinātniskajam ţurnālam “Acta
Prosperitas” (plānotais publicēšanas laiks – 2009. gada septembris). Turpinot uzsākto pētījumu,
precīzāk jādiferencē respondentu atbildes par masu mediju ietekmi uz viņu uzskatiem, emociju
veidošanos, iespējamo rīcību, īpašu vērību pievēršot jauniešu vecuma apakšgrupai (18 - 25 g.).
Katedras docētāji piedalijās LZP finansētā projektā Korporatīvās sociālās atbildības
komunikācijas interkulturālie aspekti Latvijā, kuru vadīja dr.oec.Silvija Kristapsone
Projekts nr. 08.2145
Projekta norises termiņi: no 2008.g. janvāra līdz 2008.g. decembrim
Projekta galvenais mērķis ir izveidot koncepciju par korporatīvās sociālās atbildības (KSA)
komunikācijas veidošanas un funkcionēšanas likumsakarībām un modeļiem multikulturālā
sabiedrībā Latvijā. Īpaša uzmanība tika pievērsta ziņojumu par korporatīvo sociālo atbildību satura
un komunikācijas kanālu izpētei, kā arī ziņu sūtītāju un ziņu saņēmēju izpratnes par korporatīvo
sociālo atbildību pētīšanai, lai noskaidrotu kultūras un vides iespaidu uz KSA.
Projekts izstrādāts, balstoties uz teorētiskam atziņām par interkulturālo komunikāciju un
korporatīvo sociālo atbildību. Atbilstoši teorētiskajam nostādnēm tika izstrādāta aptaujas anketa
(33. jautājumi) sabiedrības pārstāvjiem. Par derīgam tika atzītas 1090 anketas. Izveidota datu bāze ir
pietiekoša, lai interkulturālos mērījumus uzskatītu par pamatotiem - pārstāvētas lielākas Latvija
dzīvojošas tautības, reliģiskās konfesijas un sociālās grupas. Pētījums Jauj novērtēt sabiedrības
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izpratni par korporatīvo sociālo atbildību un tas nozīmi uzņēmējdarbībā. Izveidotā datu bāze ir
publiski pieejama Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas mājas lapā un izmantojama tālākiem
pētījumiem un uzņēmējdarbībai.
Pētījums dot ieguldījumu KSA teorijas un attīstībai Latvijā un teorētisko pamatu KSA
komunikācijas iedzīvināšanai multikulturālā sabiedrībā Latvijā. Pētījumi par KSA komunikāciju
multikulturālā aspektā Latvijā līdz šim nav veikti. Pētījums ļāva noskaidrot uzņēmēju attieksmi pret
KSA un KSA komunikāciju.
Jatzīme, ka Dr.phil., asoc.prof. Jānis Broks šajā gadā Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūtā vadīja LZP finasēto lietišķo petījumu projektu Tiesība filosofiskās
antropoloģijas skatījumā, nr. 05.1415.
Sadarbībā ar Valodu katedru, Anitas Emses vadībā tika veikts ESF projekts “Kvalifikācijas
prakses organizēšana Sabiedrisko attiecību specialitātes studentiem”, projekta termiņš no
01.03.2007. līdz 31.05.2008., nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0074/0014.
Projekta mērķis ir sadarbībā ar darba devējiem 15 mēnešu laikā izveidot kvalifikācijas prakses
īstenošanas modeli Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes bakalaura studiju
programmas 4. kursa studentiem. Projektā izstrādāja kvalifikācijas prakšu organizēšanas materiālus,
kas ietver prakses programmu, dokumentāciju un vērtēšanas kritērijus, īstenoja 3 mēnešu
kvalifikācijas praksi Latvijas uzņēmumos un organizācijās, kuras laikā studenti teorētiskās
zināšanas pielietoja praktiskā darbībā un veica zinātniskās pētniecības darbu. Praktiskā un
zinātniskās pētniecības darba rezultāti tika atspoguļoti studentu patstāvīgā darbā, kuru viņi
izstrādāja prakses laikā un prezentēja zinātniski – pētniecisko darbu aizstāvēšanā.
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