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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, 2007./2008.studiju gadā lepojas ar vairāk nekā 7000 studentu un vairāk nekā 6000 
absolventu. 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 tehnoloģiju institūts. 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; 
− 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 2007. gada zinātniskās darbības 

rezultātu kopsavilkums 
BAT docētāju zinātniskais potenciāls un pētnieciskais darbs nodrošina kvalitatīvas studijas 

akreditētajās bakalaura un maģistra programmās, kā arī izveidotajās 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, Publisko tiesību katedras vadītājs). 

2007. gadā BAT personāls ir piedalījies 15 projektos (sk. 1. tab.) un grantos, tai skaitā 4 
starptautiskos. Augstskolas visas fakultātes un katedras atbilstoši savai specializācijai un 
kvalifikācijai ir piedalījušas projektu un individuālo grantu pieteikumu sagatavošanā un vinnēto 
projektu izpildē. Jāatzīmē, ka pagājušā gadā Dr.phil., asociētais profesors Ainārs Dimants ieguva 
savam projektam “Latvijas krievvalodīgo masu mediju tirgus un auditorija” Latvijas Zinātnes 
padomes finansējumu.  

Juridiskā fakultāte ar 6 projektiem un Uzņēmējdarbības vadības fakultāte ar 5 projektiem ir 
sekmīgākās projektu ar ārējo finansējumu izpildītājas. 

Turpmākajā darbā būtu nepieciešams palielināt pētniecisko projektu īpatsvaru, tādejādi 
veicinot docētāju zinātniskā potenciāla attīstību. 2008. gadā plānotā doktorantūras izveidošana 
Uzņēmējdarbības vadības fakultātē ļaus visu augstskolas fakultāšu studējošos plašāk iesaistīt 
pētniecisko projektu izpildē.  

Augstskolas zinātniski pētnieciskā darba aktivitāti un kvalitāti apstiprina 69 publikācijas (tai 
skaitā 2 raksti SCI žurnālos) un 12 izdotas monogrāfijas 2007. gada laikā. 25% no kopēja 
publikāciju skaita sagatavoja Komercdarbības katedras docētāji. 

 

1. tabula 
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā 

Nopublicēto monogrāfiju, grāmatu skaits 12 

Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits 69 

      tajā skaitā raksti SCI žurnālos 2 

Doktorantu skaits 47 

Citi rezultāti:   

- organizētas starptautiskas zinātniskas konferences 1 

- projekti 15 

      tai skaitā starptautiski 4 

- problēmraksti un intervijas masu mēdijos 30 

 
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. 2007. gada 1. jūnijā 
Starptautiskā tūrisma fakultāte Leonardo da Vinci programmas finansētā "Lauku tūrisma projekta 
AMBER" ietvaros organizēja VIII starptautisko zinātnisko konferenci "Jauni tūrisma produkti 
reģionu attīstībai". 2007. gada notika arī divas zinātniski praktiskās konferences: 8. martā 
Uzņēmējdarbības vadības fakultāte organizēja konferenci "Latvijas nekustamo īpašumu tirgus: 
iespējas un riski" un 24. maijā notika starptautiskā korporatīvās atbildības konference "Bizness: 
Peļņa&AtbildībaII”, kuru rīkoja Sabiedrisko attiecību fakultāte sadarbībā ar SIA ITA Konsultants, 
visu Baltijas valstu Tirdzniecības un rūpniecības kamerām un Latvijas Biznesa konsultantu 
asociāciju. 
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Ar augstskolas docētāju viedokli par sabiedrībā aktuālām tēmām varēja iepazīties arī Latvijas 
masu medijos. 2007. gada laikā 29 reizes problēmraksti un intervijas ar augstskolas docētājiem 
parādījās dažādos masu mēdijos, tai skaitā Sabiedrisko attiecību fakultāte 16 reizes un 
Uzņēmējdarbības vadības fakultāte 11 reizes. Biežāk ar mūsu docētāju viedokli varēja iepazīties 
“Komersanta Vēstneša” lasītāji. 

Biznesa augstskolā Turība ir 47 doktoranti no kuriem 20 ir augstskolas darbinieki, kuri studē 
mūsu augstskolas un citās Latvijas un ārzemju augstskolu doktorantūrās. 9 doktoranti (Imants 
Bergs, Ieva Kalve, Ineta Lūka, Anna Medne, Andris Pētersons, Valdis Rocēns, Inta Slavinska, 
Solvita Vītola, Rosita Zvirgzdiņa) 2008-2009. gada laikā varētu sagatavot disertācijas un iesniegt 
tās aizstāvēšanai.  

2006. gada 25 oktobrī augstskolā tika izveidots Biznesa tehnoloģiju institūts. 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 
un septembra sākuma tika iesniegti 5 projekta pieteikumi Zinātnes padomes finansējumam. 
Iesniegto projektu pieteikumu tematika atbilst Sabiedrisko attiecību fakultātes, Uzņēmējdarbības 
vadības fakultātes un Starptautiskā tūrisma fakultātes pētnieciskās darbības virzieniem. Zinātnes 
padomes atbalstu ieguva 3 projekti: 

− “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. 

Šie projekti tiks izpildīti 2008. gada laikā. 
 

2. tabula 
Zinātnisko darbu finansējums 2007.gadā (tūkst.Ls) 

 Kopā 
Veikti 

augstskolā 
Pasūtīti 

citur 

Augstskolas finansējums zinātnei 111,2 111,2  
Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi 5,0 5,0  
Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums 121,1 58,1 64,0 
Kopā 238,3 174,3 64,0 

 
Zinātnisko darbu finansējumu 2007. gadā veido augstskolas finansējums zinātnei, samaksa 

par valsts pārvaldes institūciju pasūtītiem pētījumiem un Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējums(sk. 2. tab.). Kopumā 2007. gada zinātnisko darbu finansējums sastādīja ap 238 000 Ls. 

2. Uzņēmējdarbības vadības fakultātes zinātniskās 

darbības rezultāti 

2.1. Komercdarbības katedra 

Komercdarbības katedras docētāji kopumā sagatavoja 20 publikācijas vadīja 1 projektu un 
6 reizes iepazīstināja Latvijas sabiedrību ar savu viedokli par aktuālām tēmām dažādos Latvijas 
masu medijos(sk. 3. tab.). 
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3. tabula 
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā 

Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits 20 

Doktorantu skaits 8 

Citi rezultāti:   

- projekti 1 

- problēmraksti un intervijas masu mēdijos 6 

 
Katedras docētāji un doktoranti ir sagatavojuši sekojošas publikācijas: 

1. Anna Medne, Elga Tilta. Efektīva nodokļu politika kā tūrisma attīstību veicinošs faktors 
Latvijā // BA Turība, 2007.gada 1.jūnijs,VIII Starptautiskā zinātniskā konferences Jauni 
tūrisma produkti reģionu attīstībai, Rakstu krājums (diska formā) ISBN 978 – 9984 – 766 – 
93 – 5. 

2. Elga Tilta, Anna Medne. Nodokļu politika un tūrisma attīstība Latvijā // LU, 
Tautsaimniecības attīstības institūts, 5. rakstu krājums ISBN 9984 – 19 – 924 – X 
“Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā”, 2007.gads, 228 lpp.  

3. Anna Medne, Elga Tilta. Nodokļi kā konkurenci veicinošs faktors Latvijā // LU, 
Tautsaimniecības attīstības institūts, 5. rakstu krājums ISBN 9984 – 19 – 924 – X 
“Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā”, 2007.gads, 228 lpp. 

4. Anna Ābeltiņa. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Mācību palīglīdzeklis vidusskolām. 
Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2007,93 lpp. 

5. Anna Ābeltiņa. Latvijas inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas 
apstākļos. RSU Zinātniskie raksti. Ekonomika, Komunikācija, Politika, Socioloģija, Tiesības. 
Rīga, RSU, 2007. 13-17 lpp. 

6. Anna Ābeltiņa. Intelektuālā īpašuma aizsardzības ietekme uz ekonomikas aizsardzību. RSU 
2007. gada Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2007. gada 29. – 30. martā, 285 lpp 

7. Anna Ābeltiņa. Grūti sākt, vēl sarežģītāk turpināt, bet viņi to dara. Žurnālā „Komersanta 
Vēstnesis” 8 (64) 2007. 14 – 17 lpp. 

8. Anna Ābeltiņa. The Role of Innovation in Economics Development. Ekonomika ir vadyba: 
Aktualijos ir perspektyvos, Šauļu universitāte, 2007. 2(9). 5-9. 

9. Iveta Upīte. “Izglītības nozīme personāla pārvaldībā  Latvijas uzņēmējdarbības vidē” 
Uzstāšanās 10.starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Cilvēkresursu attīstība zināšanu 
sabiedrībā" 2007.gada 26.un 27.aprīlī Liepājā. 

10. Ligita Zīlīte. Socionika tūrisma izglītībā. Latvija, BAT . 2007. gada 1. jūnijs, VIII 
Starptautiskā zinātniskā konference "Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai". 

11. Ligita Zīlīte. Possibilities of the use of Socionics on Investigation of Students of Tourism: 
Implications for course Development. Igaunija, Tallina, Marts 13-14, 2007. „ Social and 
Educational sciences in Baltic-Nordic Cultural Context” (for doctoral students of social and 
educational sciences). 

12. Ligita Zīlīte. Socionikas teorijas izmantošana personāla atlasē. Biznesa augstskola Turība, 
2007. gada 3. aprīlis. Starpaugstskolu studentu zinātniski praktiskā konference 
„Uzņēmējdarbības attīstība Latvijā: vakar, šodien, rīt”. 

13. Zvirbule-Bērziņa A , Vitola S., Uzņēmumu attīstības virzieni Latvijas reģionos Eiropas Hartas 
definēto nosacījumu kontekstā //Humanities& Social sciences.2007. 

14. Rosita Zvirgzdiņa. “Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijas reģionos” Latvijas Vēstneša 
pielikums “Komersanta Vēstnesis” Nr. 16(72); 17/18 (73/74). 

15. Rosita Zvirgzdiņa. “Uzņēmējdarbība un tās attīstības iespējas Latvijas reģionos” Economic 
science for rural development No 12. 

16. Rosita Zvirgzdiņa. Uzņēmējdarbības attīstības tendences Latvijas reģionos. LLU Raksti 19 
(314), 2007; 54-61. 

17. Rosita Zvirgzdiņa. Facilities of introduction of new organizing forms in Latvian regions. 
Ekonomika ir vadyba: Aktualijos ir perspektyvos, Šauļu universitāte, 2007. 2(9). 347-354 
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18. Inta Slavinska. “Loģistikas attīstība un tās pielietošanas iespējas” Latvijas Vēstneša pielikums 
“Komersanta Vēsnesis” Nr. 19 (75); 20 (76). 

19. Inta Slavinska. “Latvijas pašvaldības loģistikas aspektā” Economic science for rural 
development No 12. 

20. Inta Slavinska. Loģistikas loma pašvaldību darba uzlabošanā. LLU Raksti 19 (314), 2007; 62-
74. 

Katedras docētāji ar savu darbu rezultātus prezentēja sekojošas konferencēs: 
1. Anna Medne. BA Turība, 2007.gada 1.jūnijs,VIII Starptautiskā zinātniskā konference Jauni 

tūrisma produkti reģionu attīstībai ar ziņojumu “Efektīva nodokļu politika kā tūrisma attīstību 
veicinošs faktors Latvijā”. 

2. Anna Medne. Maskavas Valsts Universitāte, 2007.gada 28.jūnijs, 35. starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē Taturas lasījumi, ziņojums “Изменение стоимости долгосрочных 
активов, причины, решения, согласование с международными стандартами 
бухгалтерского учета и их отражение на налоговое законодательство Латвии”  
Maskavas Valsts Universitāte.  

3. Anna Medne. Житомирський Державний технологічий університет, Украіна, 
18.10.2007., VI Міжнародна наукова конференція , ziņojums, Лизинг его формы и 
обложение налогами в Латвии. 

4. Anna Ābeltiņa. RSU 2007. gada zinātniskā konference 2007. g. 29. – 30. martā – referāta 
tēma „Intelektuālā īpašuma aizsardzības ietekme uz ekonomikas attīstību”.  

5. Anna Ābeltiņa. IV. Starptautiskais seminārs „Развитие Балтийской Европы”. Par tēmu 
„Международное и приграничное экономическое сотрудничество в контексте 
европейской интеграции” Toruņa, Polija, 2007. g. 15. – 16 . jūnijā – referāta tēma „Анализ 
возможностей и препятствий в начале предпринимательской деятельности в Латвии”. 

Biznesa augstskolas Turība un citās doktorantūrās studē  šādas personas: 
1. Iveta Upīte 
2. Guna Liepiņa 
3. Inta Slavinska 
4. Ligita Zīlīte 
5. Ina Jēkabsone 
6. Anna Medne 
7. Solvita Vītola 
8. Rosita Zvirgzdiņa 

Anna Ābeltiņa vadīja ESF projektu “Docētāju stažēšanās 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. 

Projekta mērķis ir paaugstināt akadēmiskā personāla profesionālās un tehnoloģiskās  
kompetences, lai to izpildītu projekta ietvaros tika izveidota Profesionālās izglītības akadēmiskā 
personāla tehnoloģiskās prakses programma un nodrošināta stažēšanās uzņēmumos. Kopumā 
stažēšanos uzņēmumos veica 12 docētāji. Prakses programma tika izstrādāta atbilstoši 
pasniedzamajiem studiju kursiem. Pēc stažēšanās docētāji ieguva nepieciešamās prasmes un 
tehnoloģiskās iemaņas, kas pilnībā nodrošinās nepieciešamo profesionālo kompetenču 
paaugstināšanu. Biznesa augstskolas Turība partneri šajā projektā bija Vieglās rūpniecības 
asociācija un Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu asociācija. Kopā šajās asociācijās ir vairāk 
kā 200 uzņēmumu. Katram docētājam noteiktā stažēšanās posmā tika noteikta atbildīgā persona, 
kura veic konsultanta pienākumus. Iegūtās prasmes un iemaņas tiek profesionāli nodotas tālāk 
Biznesa augstskolas Turība profesionālās augstākās izglītības studiju programmu studentiem, 
tādejādi nodrošinot augstu izglītības kvalitāti. 

Jāatzīmē arī Anna Mednes līdzdalība LZA Zinātniskā pētījuma projektā “Reģionalizācija un 
tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā”, projekta vadītājs Dr. oec. Staņislavs 
Keišs, projekta termiņš no 01.01.2005. līdz 31.12.2008. 
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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. 

Viens no svarīgākajiem 2008. gada uzdevumiem ir uzņēmējdarbības doktorantūras izveide. 

2.2. Informācijas tehnoloģiju katedra 

Informācijas tehnoloģiju katedras docētāji kopumā sagatavoja 3 publikācijas vadīja 2 
projektus un 5 reizes iepazīstināja Latvijas sabiedrību ar savu viedokli par aktuālām tēmām dažādos 
Latvijas masu medijos (sk. 4. tab.). 

 

4. tabula 
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā 

Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits 3 

Citi rezultāti:   

- projekti 2 

- problēmraksti un intervijas masu mēdijos 5 

 
Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas: 

1. J.Ozols, A.Brencis, M.Lūka, O. Onževs  Informācijas tehnoloģijas tūrisma un viesmīlības 
specialitātes mācību procesā, VII starptautiskā zinātniskā konference “Jauni tūrisma produkti 
reģionu attīstībai”, 2007. gada 1. jūnijs, Biznesa augstskola turība, 9. lpp, CD. 

2. Antons Kiščenko, Oskars Onževs Informācijas tehnoloģiju iespējas un to pielietošanas 
līmenis Latvijā konkurētspējīgas komercdarbības nodrošināšanai, Starpaugstskolu zinātniski 
praktiskā un mācību metodiskā konference “Mūsdienu izglītības problēmas”, Transporta un 
sakaru institūts. 2007. gada 22. –23. februāris, 98.-99. lpp. 

3. Мелбарде, З.Я., И.И. Виксне. 2007. “Мониторинг качества образования и качества 
обучения студентов в Латвии.” Якiсть вищоï освiти: iнтерактивнi методи спiльоï 
навчальноï дiятельостi викладачiв i студентiв. Полтаваю РВЦ ПУСКУ, с. 206-207. 

Oskars Onževs vadīja ESF projektu “Docētāju kompetenču paaugstināšana IT sasniegumu 
izmantošanai studiju kursu īstenošanā”, projekta termiņš no 01.06.2006. līdz 31.05.2007., 
nr. 2006/0058/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0040/0014. 

Projekts tika realizēts Biznesa augstskolā Turība Projekta mērķis ir paaugstināt ar 
informācijas tehnoloģijām saistīto pedagoģisko un profesionālo kompetenci 12  akadēmiskā 
personāla darbiniekiem. Tika izstrādātas un licencētas apmācību programmas un izveidots 
attiecīgais metodiskais nodrošinājums. Apmācību rezultātā akadēmiskais personāls var izmantot 
informācijas tehnoloģiju sasniegumus savai nozarei aktuālu uzdevumu risināšanā, ieviest tos 
studentu un maģistrantu studiju programmās un caur metodiskajiem semināriem nodot pārējam 
akadēmiskajam personālam. 

Oskars Onževs 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 
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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. 

3. Juridiskās fakultātes zinātniskās darbības rezultāti 

3.1. Publisko tiesību katedra 

Publisko tiesību katedras docētāji un doktoranti kopumā sagatavoja 18 publikācijas, turklāt 2 
raksti publicēti SCI žurnālos, vadīja vai piedalījās 5 projektu izpildē (sk. 5. tab.). 

 

5. tabula 
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā 

Nopublicēto monogrāfiju, grāmatu skaits 6 

Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits 12 

      tajā skaitā raksti SCI žurnālos 2 

Doktorantu skaits 15 

Citi rezultāti:   

- organizētas starptautiskas zinātniskas konferences 1 

- projekti 5 

      tai skaitā starptautiski 1 

 
Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas: 

1. Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2.sējums. Poļu un zviedru laiku tiesību avoti. R.: 
Juridiskā koledža, 2006. 408 lpp. (kopā ar līdzautoriem R. Apsīti, J.Lazdiņu; zinātniskā 
redakcija); 7. – 188., 369. – 398., 404. – 408.lpp.) 

2. Eiropas tiesības. Otrais papildinātais izdevums. R.: Juridiskā koledža, 2007, 627 lpp. (kopā ar 
līdzautoriem A.Buku, K. Jarinovsku, E.B.Deksni, E.Levitu, I.Jundzi, T.Jundzi). 18. – 25., 
114. – 143., 210. – 284., 298. – 322., 344. – 349., 457. – 473., 596. – 609.lpp. 

3. Ārvalstu tiesību vēstures avoti. R.: Turība, 2007, 350.lpp. (kopā ar līdzautoriem S.Osipovu, 
G.Zemīti). 6. – 38., 41. – 91.lpp., 188. – 218., 286. – 303., 341. – 350.lpp 

4. Načisčionis J. Konkurences Padomes competence Jurisprudentia 2007  
5. Lestrade E., Načisčionis J. “The Developing Securitization Market in the Baltics and Central 

and Eastern Europe”2007  
6. Načisčionis J. Administratīvās tiesības un administratīvais process. Biznesa augstskola Turība 

2007 
7. Načisčionis J Valsts pārvalde un sabiedriskās attiecības Biznesa augstskola Turība 2007 
8. Načisčionis J Administratīvo tiesību problēmas Biznesa augstskola Turība 2007 
9. Endziņš A. The constitutional claim as an important feature for the Constitutional Court of a 

democratic state.- The constitutional Court in the democratic state. Sofia., 2006. p.163-167. 
10. Endziņš A. Latvijas Republikas Satversmes tiesas loma Latvijas Republikas Satversmē 

noteikto vērtību aizsardzībā. – Konstitucionālās tiesas loma valsts konstitūcijā nostiprināto 
vērtību aizsardzībā.. Rīga., 2007., 7-24. lpp. 
-tas pats angļu valodā, 25.-41. lpp. 

11. Endziņš A. Kā vērtēt jaunāko Satversmes tiesas praksi.- Jurista vārds., 9.oktobris 
2007.,Nr.41(494)., 1.-8. lpp 

12. Pleps Jānis. Normatīvo tiesību aktu hierarhija: profesors Hans Kelzens un mūsdienas (I).,-
Likums un tiesības., 8.sējums, nr.2(90), februāris, 2007., 
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13. 13.. Pleps Jānis. Normatīvo tiesību aktu hierarhija: profesors Hans Kelzens un mūsdienas 
(II).,-Likums un Tiesības.,9.sējums, nr.3(91),marts,2007.,85.-95.lpp. 

14. Pleps Jānis. Satversmes vienotības princips. –Jurista Vārds.,23.Janvāris 2007.,Nr.4 (457), 7.-
11.lpp. 

15. Pleps Jānis. Satversmes tēvi un valsts robežas. – Jurista Vārds.,30.janvāris 2007., Nr.5 (458), 
14.-20. lpp. 

16. Biksiniece Līga. Ombuda loma vienlīdzīgas attieksmes veicināšanā., - Jurista Vārds.,6.marts 
2007.,Nr.10 (463),8.-10. lpp. 

17. Stucka Artis. Paredzamās izmaiņas pašvaldību juridiskajā regulējumā. Vietējo pašvaldību 
2009.gada vēlēšanas gaidot.- Jurista Vārds., 25.septembris 2007., Nr.39(492)., 1.-4.lpp. 

18. Snipe Arta, Šlitke Normunds. Atbildētājs prasībā par zemes nomas līguma noslēgšanu. – 
Jurista Vārds., 11.decembris 2007., Nr.50(503),1.-8.lpp. 

Biznesa augstskolas Turība un citās doktorantūrās studē šādas personas: 
1. Kristaps Ābelis 
2. Inese Bāra 
3. Agnese Boboviča 
4. Jānis Bramanis 
5. Jānis Endziņš 
6. Ērika Lazareva 
7. Nikolajs Ozoliņš 
8. Jānis Rušenieks 
9. Ernests Saulītis 
10. Sintija Stipre 
11. Viola Supe 
12. Normunds Šlitke 
13. Kristīne Zembaha 
14. Kristīne Dārzniece 
15. Jānis Pleps 

Katedras docētāji ir vadījuši un piedalījušies vairāku projektu un grantu izpildē, tai skaitā:  
1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais projekts - izdevuma “Nevardarbīgā 

pretošanās totalitāram režīmam: teorija un pieredze Latvijā (1945 – 1991)” sarakstīšana, 
projekta autors Valdis Blūzma.  

2. Sorosa fonds – Latvija, Latvija finansētais projekts "Izdevuma “Latvijas tiesību avoti. Teksti 
un komentāri” 2. sējuma “16. un 17. gs. avoti” teksta sarakstīšana",(1999 – 2005), projekta 
direktors, zinātniskais redaktors un autors Valdis Blūzma. Grāmata publicēta 2006.gada 
decembrī. 

3. Sorosa fonda - Latvija finansētais projekts "Latvijas tiesību vēsture (no vissenākajiem laikiem 
līdz 1914. gadam)" sarakstīšana, (1999 – 2007), projekta direktors un autors Valdis Blūzma. 

4. Erasmus – Jean Monnet Study Centre grants Eiropas modulis. - Mācību kursa „Eiropas 
sociālo un darba tiesības” sagatavošana. (2006 – 2009), projekta vadītājs Valdis Blūzma. 
 

3.2. Privāto tiesību katedra 

Privāto tiesību katedras docētāji un doktoranti kopumā sagatavoja 16 publikācijas vadīja 1 
projektu (sk. 6. tab.), kā arī 4 reizes uzstājās konferencēs un semināros ar referātiem.  

 

6. tabula 
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā 

Nopublicēto monogrāfiju, grāmatu skaits 5 

Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits 11 
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Doktorantu skaits 7 

Citi rezultāti:   

- projekti 1 

 
Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas: 

1. Autoru kolektīvs. A.Sniedzītis “Civilprocesa aktuālie jautājumi.” 2007.gada zinātniskās 
konferences materiālu krājums// Tiesu namu aģentūra, 265.lpp. 

2. V.Ulmane. Civiltiesības.Vispārīgā daļa.//Tālmācības studiju kurss. SIA  “Biznesa vadības 
koledža”, 2007. 

3. N.Ozoliņš. Valsts un tiesību teorija.//Tālmācības studiju kurss. I studiju posms., SIA “Biznesa 
vadības koledža”, 2008. 

4. N.Ozoliņš. Valsts un tiesību teorija.//Tālmācības studiju kurss. II studiju posms., SIA 
“Biznesa vadības koledža”, 2008. 

5. I.Veikša. Kas ir autortiesības. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2007. – 143 lpp. 
6. V.Jarkina. “Franšīzes tiesiskais regulējums pasaulē (I)”, Likums un Tiesības 2007.gada aprīlis 

(nr.5). 
7. V.Jarkina. “Franšīzes tiesiskais regulējums pasaulē (II)”, Likums un Tiesības 2007.gada maijs 

(nr.6). 
8. V.Jarkina. “Ceļā uz Latvijas Republikas Civillikuma modernizāciju”, 19.06.2007 Jurista 

Vārds Nr.25 (478). 
9. D.Rone. "Praktiskais Latvietis": Testamenti un neatraidāmie mantinieki. - "Praktiskais 

Latvietis" - 2007.08.27. 
10. D.Rone. Kā rakstīt juridiskus dokumentus? - "Praktiskais Latvietis". - 2007.08.20. 
11. D.Rone. Administratīvais arests. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 21 (554) 2007. 
12. D.Rone. Uzturlīdzekļi no ārvalstnieka. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 20 (553) 2007. 
13. D.Rone. Kā piedzīt parādu. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 18 (551) 2007. 
14. D.Rone. Šķīrējtiesas. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 17 (550) 2007. 
15. D.Rone. Mediācija. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 10 (543) 2007. 
16. L.Makans. “Operatīvā darbība tiesībpārkāpumu novēršanā un atklāšanā sapulču, gājienu un 

piketu laikā”//Administratīvā un Kriminālā Justīcija", 2007, Nr. 4(41). 

Katedras docētāji ar savu darbu rezultātus prezentēja sekojošas konferencēs un semināros: 
1. V.Jarkina. Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās 2007. gada 24.-

27. janvāris. 
2. V.Jarkina. 2007. gada 14. februārī vadīja semināru "Franšīzes juridiskie aspekti" BFF 

Frančaizinga dienas 2007. 
3. D.Rone. Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas un Deutsche Stiftung für International 

Rechtliche Zusammenarbeit e.v. organizētā konference “Mediācijas brīnums”. 2007. gada 24. 
– 25. maijs. 

4. A.Sniedzītis. Tiesību zinātnieku un praktiķu konference - Par aktuāliem civilprocesa 
jautājumiem – referāts. 

5. I.Veikša. Dalība Ventspils augstskolas rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

“Informācijas sabiedrība un mūsdienu uzņēmējdarbība” ar referātu RAIDORGANIZĀCIJU 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ĪPATNĪBAS INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBAS LAIKMETĀ, kurš 
publicēts zinātnisko rakstu krājumā. 

Biznesa augstskolas Turība un citās doktorantūrās studē šādas personas: 
1. Jānis Meija 
2. Jānis Endziņš 
3. Nikolajs ozoliņš 
4. Inese Bāra 
5. Dana Rone 
6. Raivis Terinks 
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7. Ingrīda Veikša 

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. 

4. Starptautiskā tūrisma fakultātes zinātniskās 

darbības rezultāti 

4.1. Tūrisma un viesmīlības katedra 

Tūrisma un viesmīlības katedras docētāji kopumā sagatavoja 5 publikācijas vadīja 2 projektus 
un 2 reizes iepazīstināja Latvijas sabiedrību ar savu viedokli par aktuālām tēmām dažādos Latvijas 
masu medijos (sk. 7. tab.). 

 

7. tabula 
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā 

Nopublicēto monogrāfiju, grāmatu skaits 1 

Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits 4 

Doktorantu skaits 6 

Citi rezultāti:   

- organizētas starptautiskas zinātniskas konferences 1 

- projekti 2 

      tai skaitā starptautiski 1 

- problēmraksti un intervijas masu mēdijos 2 

 
Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas: 

1. L.Brūvere, G.Skudra, V.Kozula, G.Krūmiņa. Rokasgrāmata pavāriem. Metodiskais materiāls. 
LLU. 2007 177.lpp. 

2. A.Sala, I.Kalve. (2007) Personāla struktūras izvērtējums motivēšanas procesa pilnveidei. // 
Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai, VIII starptautiskā zinātniskā konference, Biznesa 
augstskola Turība, Rīga. 

3. A.Sala. (2007) Docētāju motivācija Latvijas augstskolās. //LLU SZF “Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībā”. Jelgava. 

4. A.Brencis, J.Ozols, M.Lūka, O.Onževs (2007) Informācijas tehnoloģijas Tūrisma un 
viesmīlības specialitātes mācību procesā. // Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai, VIII 
starptautiskā zinātniskā konference, Biznesa augstskola Turība, Rīga. 

5. Rozīte M. (2007). Tūrisma plānošanas prakse Latvijā. // Latvijas Universitātes 65.zinātniskā 
konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akadēmiskais apgāds. 
90 -91.lpp. 
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Doktorantūrās studē šādi katedras docētāji: 
1. Gatis Blunavs. 
2. Ainārs Brencis. 
3. Līvija Brūvere. 
4. Ruta Žvale. 
5. Aija van der Steina. 
6. Agrita Sala. 

Katedrā tika realizēti 2 projekti. Dr.geogr., asoc.prof. Maijas Rozīte vadīja Ekonomikas 
ministrijas pasūtīto pētījumu par tūrisma terminu vārdnīcu, iepirkums nr. EM 2007/126. 

Dr.ing.sc Ilmāra Vīksnes un dr.geogr., asoc.prof. Maijas Rozītes vadībā katedras personāls 
2007. gada sekmīgi pabeidza Leonardo da Vinci programmas atbalstīto Lauku tūrisma projektu 
AMBER. Projekta izpildē kopumā ir iesaistīti 6 partneri no 4 valstīm - profesionālā lauku tūrisma 
asociācija Lauku ceļotājs, Helsinku Biznesa politehniskais institūts un biznesa konsultāciju firma 
Red Andaluza de Alojamietos rurales Gestion Slu no Spānijas un Project Consulting en Training no 
Nīderlandes, kā arī Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmums Eos Systems. Projekta norises 
termiņ: no 2005.g. oktobra līdz 2007.g. decembrim, nr. 2005 LV/05/B/F/PP-172.000. 

Lauku tūrisma projekta AMBER mērķis ir izstrādāt profesionālu pašapmācības programmu 
(topošajiem) uzņēmējiem un darbiniekiem lauku tūrisma jomā. Programmā būs iekļauti sekojošie 
jautājumi: marketings, viesmīlība un lauku tūrisma papildus aktivitātes klientu piesaistei. Projekta 
rezultāti ir paredzēti mazo un vidējo lauku tūrisma uzņēmumu pašreizējiem un topošajiem 
īpašniekiem vai darbiniekiem, reģionālas attīstības organizācijām un bezdarbniekiem. Projekta 
AMBER primārā mērķa grupa ir uzņēmēji, kuri jau strādā vai gatavojas uzsākt savu darbību lauku 
tūrisma nozarē un tūrisma programmu studenti. Sekundāro mērķa grupu veido attiecīgo 
pakalpojumu sniedzēji, Eiropas lauku tūrisma organizācijas, valsts institūcijas un profesionālās 
izglītības iestādes.  

2007. gada 1. jūnijā Leonardo da Vinci programmas finansētā Lauku tūrisma projekta 
AMBER ietvaros tika organizēta VIII starptautiskā zinātniskā konference “Jauni tūrisma produkti 
reģionu attīstībai”. Konferences mērķis bija akcentēt tūrisma un teritorijas (reģiona, rajona, pagasta, 
utt.) attīstības mijsakarības, apzināt un apspriest tūrisma lomu reģionu attīstības kopsakarā, īpašu 
uzmanību veltot lauku tūrisma uzņēmējdarbības jomai un lauku tūrisma speciālistu sagatavošanas 
problēmām. Konferences dalībnieki varēja noklausīties 19 referātus un piedalīties diskusijās par 
aktuālām tūrisma nozares problēmām. Tika izdots konferences rakstu krājums. 

5. Sabiedrisko attiecību fakultātes zinātniskās darbības 

rezultāti 

5.1. Komunikācijas zinātņu katedra 

Komunikācijas zinātņu katedras docētāji kopumā sagatavoja 6 publikācijas vadīja 1 projektu 
un 10 reizes iepazīstināja Latvijas sabiedrību ar savu viedokli par aktuālām tēmām dažādos Latvijas 
masu medijos (sk. 8. tab.). 

 

8. tabula 
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā 

Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits 6 

Doktorantu skaits 7 

Citi rezultāti:   

- projekti 1 
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- problēmraksti un intervijas masu mēdijos 10 

 
Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas: 

1. Broks J.: Jaunu tūrisma produktu antropoģenēze. (Publicēts BAT 8. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu kompaktdiskā “Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai” (2007)) 

2. Broks J.: Nihilisma modalitātes tiesībā. // RTU Zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās 
zinātnes. 8. sēr., 12. sēj. Rīga: RTU, 2007, 83. - 95. lpp. 

3. Dimants A.: Kas notiek ziņu žurnālistikā. // Akadēmiskā Dzīve (2007), Nr. 44, 113. - 114. 
lpp. 

4. Dimants A.: Latvia’s Russian-language Newspapers and its Readers. // 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, Nordost-
Institut, Lüneburg, Germany 8 - 10 June 2007). Lüneburg, 2007, S. 40 

5. Dimants A.: Nenotikusī atgriešanās Eiropā. // Latvija Eiropas Savienībā (2007), Nr. 8, 30. - 
31. lpp. 

6. Dimants A.: Transparenz im Mediensektor. Erfahrung in Lettland und im Europa. // Reetz, 
Axel (Hrsg.): Aktuelle Probleme postsozialistischer Länder: Das Beispiel Lettland. 
Wittenbach-SG : Wilhelm Surbir, 2007, S. 129 – 133 

Biznesa augstskolas Turība doktorantūrā studē  šādas personas: 
1. Renāte Cāne 
2. Lelde Caune 
3. Jolanta Derkevica-Pilskunga 
4. Indra Kaniņa-Šlitke 
5. Dace Mence 
6. Kārlis Miezis 
7. Inga Pūre 

Dr.phil., asoc.prof. Ainārs Dimants ieguva savam projektam “Latvijas krievvalodīgo masu 
mediju tirgus un auditorija” Latvijas Zinātnes padomes finansējumu, nr 07.2087. 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. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dienas un nedēļas laikrakstiem, jo tie 
tradicionāli ir visangažētākie sabiedriskās domas veidotāji. Tiks padziļināti un salīdzinoši pētītas 
tiklab nacionāla mēroga avīzes, kas iznāk Rīgā, kur ir liels krievvalodīgo nepilsoņu īpatsvars, kā arī 
vietējās avīzes, sevišķi otrajā lielākajā valsts pilsētā Daugavpilī, kur krievvalodīgo iedzīvotāju 
vairākums ir Latvijas pilsoņi un etniskie latvieši ir mazākumā. Projekta īstenošanas gaitā iegūtie 
rezultāti dos iespēju izveidot krievvalodīgo Latvijas masu mediju funkcionēšanas modeļus, kas ļaus 
gan konceptuāli spriest par to iekļaušanos vai neiekļaušanos patstāvīgā Latvijas mediju sistēmā un 
kopumā par daudziem sociāliem procesiem Latvijas publiskajā telpā, gan arī prognozēt un 
sekmīgāk vadīt izmaiņas gan vienā, gan otrā. Projekts tika pieteikts un pildīts sadarbībā ar LZA 
Ekonomikas institūtu. 

5.2. Valodu katedra1 

Valodu katedras docētāji kopumā sagatavoja 13 publikācijas vadīja 1 projektu un 6 reizes 
iepazīstināja Latvijas sabiedrību ar savu viedokli par aktuālām tēmām dažādos Latvijas masu 
medijos (sk. 9. tab.). 

 

                                                
1 No 2007. gada 1. septembra pārcelta uz Starptautiskā tūrisma fakultāti 
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9. tabula 
Galvenie rezultāti zinātnē un pētniecībā 2007.gadā 

Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits 13 

Doktorantu skaits 2 

Citi rezultāti:   

- projekti 1 

- problēmraksti un intervijas masu mēdijos 7  

 
Katedras docētāji un ir sagatavojuši sekojošas publikācijas: 

1. Ineta Lūka “Some Aspects of the ESP Curriculum Design for Tertiary Education 
Institutions”. Ostravas Universitātes Pedagoģijas fakultātes (Čehijas Republika), Mateja Bela 
Universitātes Izglītības zinātņu fakultātes (Slovākijas Republika, Bjanska Bistrica), Silēzijas 
Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes (Polija, Katovice) zinātnisko rakstu 
krājums “The New Educational Review”. Polija: Torun, 2007. (11/1). 63.-74. lpp. (ISSN 
grifs) 

2. Ineta Lūka “Development of Students’ Intercultural Competence at the Tertiary Lavel”. 
Publicēts “Polish Journal of Applied Psychology”. Wroclaw: Department of Psychology, 
University of Wroclaw. 2007. Volume 5, Number 1. 97.-112. lpp. (ISSN grifs) 

3. Ineta Lūka “Development of Students’ ESP Competence at the Tertiary Level. Research 
Papers of International Nordic-Baltic conference of the World Federation of Language 
Teacher Associations “Innovations in Language Teaching and Learning in the Multicultural 
Context”. Rīga: SIA “Izglītības soļi” 2007. 329.-339.lpp. 

4. Anda Komarovska “Latvijas tūrisma tēls: vēlamais un esošais”. 8. starptautiskās zinātniskās 
konferences “Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai” Rakstu krājums. Rīga: SIA “Biznesa 
augstskola Turība”.  2007. 

5. Ineta Lūka, Sandra Smilga “Topošo speciālistu profesionālās kompetences veidošanās 
augstskolas studijās”. 8. starptautiskās zinātniskās konferences “Jauni tūrisma produkti 
reģionu attīstībai” Rakstu krājums. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”.  2007. 

6. Sandra Smilga “Deutsch als dritte Fremdsprache in den Gruppen von vielssprachigen 
Studenten”. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 2007. 329.-336. lpp. 

7. Inita Ābola “Studentu kreativitātes veicināšana lietišķās angļu valodas apguvē augstskolā”. 
Zinātnisko rakstu krājums “Radoša personība V”. Rīga: Izdevniecība Kreativitātes 
zinātniskais institūts, 2007. 238. – 246.lpp. 

8. Inita Ābola “Interaktīvas sadarbības veidošana angļu valodas mācībās”. LPA Zinātnisko 
rakstu krājums “Valodu apguve: problēmas un perspektīva V”. Liepāja: LiePa, 2006. 129.-
137. lpp.2  

9. Anita Emse “Profesionālās leksikas specifika jurisprudencē”. LPA Zinātnisko rakstu krājumā 
“Valodu apguve: problēmas un perspektīva V”. Liepāja: LiePa, 2006. 215.-219. lpp. 

10. Ilgonis Krištopāns “The Usage of Bilingual Authentic Materials to Introduce the Target 
Lexicon”. LPA Zinātnisko rakstu krājums “Valodu apguve: problēmas un perspektīva V”. 
Liepāja: LiePa, 2006. 226.-232. lpp. 

11. Ineta Lūka “Studentu angļu valodas kompetences veidošanās augstskolas studijās”. LPA 
Zinātnisko rakstu krājums “Valodu apguve: problēmas un perspektīva V”. Liepāja: LiePa, 
2006. 160.-167. lpp. 

12. Valērija Maļavska “Nature of ESP Vocabulary. What Vocabulary to Teach.” LPA Zinātnisko 
rakstu krājums “Valodu apguve: problēmas un perspektīva V”. Liepāja: LiePa, 2006. 168.-
173. lpp. 

13. Alberto Sadu “Progressive English Teaching”. LPA Zinātnisko rakstu krājums “Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva V”. Liepāja: LiePa, 2006. 187.-193. lpp. 

                                                
2 No 8 līdz 13 publikācijai nebija iekļautas 2006. gada atskaitēs, jo tika izdotas 2007. gadā 
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2 katedras docētāji studē citu augstskolu doktorantūrās: 
1. Ineta Lūka 
2. Sandra Smilga 

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. 

6. Biznesa tehnoloģiju institūts 
2006. gada 25 oktobrī augstskolā tika izveidots Biznesa tehnoloģiju institūts. Institūta mērķis 

ir nodrošināt BAT zinātnisko darbību, lai veicinātu uzņēmumu konkurencspēju, attīstu BAT 
intelektuālo potenciālu un pilnveidotu studiju programmas atbilstoši mūsdienu zinātnes 
sasniegumiem. 2007.gada 26 jūnijā institūts tika iekļauts Latvijas zinātnisko institūciju sarakstā. 

Institūta uzdevumi: 
− veikt lietišķos pētījumus augstskolas profilam atbilstošās jomās; 
− atbilstoši kompetencei sniegt pētnieciskos un konsultatīvos pakalpojumus; 
− piedalīties valsts un starptautiskos pētījumu projektos un programmās; 
− koordinēt augstskolas zinātnisko darbību; 
− organizēt zinātniskas konferences, seminārus un lekcijas; 
− publicēt pētījumu rezultātus un citus informatīvos materiālus. 

Biznesa tehnoloģiju institūta direktora pienākumus pilda dr.sc.ing Ilmārs Vīksne. Zinātniskā 
institūtā akadēmiskajos amatos ir ievēlētas šādas personas ar doktora zinātnisko grādu; 
1. Dr.phil. asoc.prof. Ainārs Dimants; 
2. Dr.iur., prof. Aivars Endziņš; 
3. Dr.georg., prof. Maija Rozīte; 
4. Dr.iur., prof. Jānis Načisčionis; 
5. Dr.sc.ing. Oskars Onževs. 

Dr.sc.ing Ilmārs Vīksne vadīja augstskolas darbu starptautiskā projektā Baltic Business 
Development Network. Projekta pasūtītājs: Joint Secretariat of the Baltic Sea Region BSR 
INTERREG III B Neighbourhood Programme. Projekta koordinators: Baltic Business School, 
University of Kalmar (Kalmara universitātes Baltijas biznesa skola, Zviedrija). Projekta izpildē 
kopumā ir iesaistīti 17 partneri no 9 valstīm (Dānija, Somija, Vācija, Zviedrija, Igaunija, Latvija, 
Lietuva, Polija un Krievija). Tā norises termiņi ir no 2005.g. janvāra līdz 2007.g. decembrim. 
Biznesa augstskolas Turība ieguldījums projektā ir sekojošs: 

− Sadarbībā ar partneriem izstrādāta “Transnacionāla biznesa rokasgrāmatas” struktūra. 
− Apkopoti materiāli par Latvijas un Lietuvas politisko, ekonomisko, tiesisko un biznesa 

vidi. 
− Sagatavotas “Transnacionāla biznesa rokasgrāmatas” Latvijas un Lietuvas sadaļas. 
− Sadarbībā ar partneriem izstrādāta datorizēta (e-studiju) programma “Transnacionālais 

bizness Baltijas jūras reģionā”. 
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2007. septembra sākuma tika iesniegti 5 projekta pieteikumi Zinātnes padomes finansējumam. 
Iesniegto projektu pieteikumu tematika atbilst Sabiedrisko attiecību fakultātes, Uzņēmējdarbības 
vadības fakultātes un Starptautiskā tūrisma fakultātes pētnieciskās darbības virzieniem. Zinātnes 
padomes atbalstu ieguva 3 projekti, kuru izpilde ir paredzēta no 2008. gada 1. janvāra. 

“Latviešu krievvalodīgo mediju tirgus un auditorija”, projekta vadītājs - Ainārs Dimants, 
Dr.phil., asoc. prof.. Dotais projekts ir 2007. gadā uzsāktā projekta turpinājums. 

Tūrisma teritoriālās vienības un tūrisma telpiskās sistēmas veidošanās Latvijā, projekta 
vadītāja - Maija Rozīte, dr.georg., prof. Projekta mērķi ir tūrisma teritoriālas struktūras 
pamatelementu identificēšana un definēšana, tūrisma telpiskās struktūras izpēte. Projekta mērķa 
sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: Latvijai raksturīgāko teritoriālo struktūru identificēšana 
lauku pētījumu etalonteritorijās; tūrisma teritoriālo vienību definēšana, hierarhijas izpēte un 
tipoloģijas izstrāde; metodikas izstrāde dažādu hierarhijas līmeņu tūrisma teritoriālo vienību robežu 
noteikšanai, izmantojot jaunākās tūrisma telpisko teorijas un modeļus; tūrisma teritoriālās struktūras 
kartēšana etalonteritorijās; dažāda līmeņa tūrisma teritoriālo vienību mijiedarbības un tūrisma 
telpiskās sistēmas analīze. 

Korporatīvās sociālās atbildības komunikācijas interkulturālie aspekti Latvijā, projekta 
vadītāja - Silvija Kristapsone, dr.oec. Projekta galvenais mērķis ir izveidot koncepciju par 
korporatīvās sociālās atbildības (KSA) komunikācijas veidošanas un funkcionēšanas 
likumsakarībām un modeļiem multikulturālā sabiedrībā Latvijā. Īpaša uzmanība tiks 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. 

7. Citu struktūrvienību zinātniskās darbības rezultāti 
Imanta Berga vadībā augstskola piedalās Leonardo da Vinci programmas atbalstītā projekta 

“Online distance learning module in European Union basic Law education” izpildē, 
nr. TR/06/B/F/PP/178127. Projekta partneri ir Turkish Law institute (Turcija), 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 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. 

No citām sturktūrvienībām studē doktorantūrā un sagatavo promocijas darbu: 
1. Imants Bergs. 
2. Valdis Rocēns. 

 


