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IEVADS 

Zinātnes un pētniecības attīstība ir prioritārs valsts kopējās attīstības virziens, 
kuru reglamentē vairāki nacionālā līmeņa stratēģiskie dokumenti: 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP 2020).NAP2020 
ir hierarhiski augstākais nacionālā līmeņa vidējā termiņa attīstības plānošanas 
dokuments. Tas nosaka vidējā termiņa prioritātes arī izglītības un zinātnes jomā, 
akcentējot rīcības virzienus: kompetenču attīstību un pētniecības, inovāciju un 
augstākās izglītības attīstību. 

Latvijas nacionālo reformu programma "ES 2020" stratēģijas īstenošanai. Lai 
nodrošinātu stratēģijā "Eiropa 2020" noteikto mērķu sasniegšanu, tajā ir iekļauti 
pasākumi, kas veicina mūžizglītības principa ieviešanu, strukturālas izmaiņas 
profesionālajā izglītībā, augstākās izglītības modernizāciju, zinātniskās darbības 
potenciāla attīstību, augstākās izglītības institūciju materiālās un tehniskās bāzes 
modernizēšanu un resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu, augstākās 
izglītības vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu, studiju un zinātniskās darbības 
kvalitātes uzlabošanu, pamata un vidējās izglītības pieejamības nodrošināšanu, 
modernu mācību metožu ieviešanu. 

Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-
2020.gadam. Zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas virsmērķis ir Latvijas 
zināšanu bāzes un inovāciju kapacitātes attīstība un inovāciju sistēmas 
koordinācija. Šī mērķa sasniegšanai tiks attīstīts zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
jomas cilvēkkapitāls, veicināta Latvijas zinātnes starptautiskā konkurētspēja, 
modernizēts un integrēts pētniecības un izglītības sektors, veidota efektīvāka 
zināšanu pārneses vide un stiprināta uzņēmumu absorbcijas un inovācijas 
kapacitāte, optimizēta zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jomas pārvaldība, kā arī 
veidots pieprasījums pēc zinātnes un inovācijām. 

Valstī pastāv „nepieciešamība stiprināt Latvijas augstākās izglītības iestāžu saikni 
starp izglītību, pētniecību un jauninājumu politiku, atbalstot tās inovatīvu 
mijiedarbi ar visām sabiedrības dzīves jomām, tai skaitā arī inovatīvu 
uzņēmējdarbību, sekmējot pētniecisko izcilību un inovāciju pārnesi 
tautsaimniecībā, nosaka nepieciešamību pārskatīt līdzšinējos pieņēmumus par 
augstākās izglītības un pētniecības savstarpējām attiecībām, atzīstot, ka visas un 
visu līmeņu augstākās izglītības studijas ir tieši pētniecībā balstītas, variējot 
dažādus studiju un pētniecības attiecību modeļus: tai skaitā variējot uzsvaru uz 
pētniecības saturu, pētniecības procesu un problēmām”. (Latvijas augstākās 
izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2013. - 2020. gadam).  

Augstskolu pienākums ir veikt zinātnisko darbību (Zinātniskās darbības likums) 
un nodrošināt studiju procesu, kurā studējošo zinātniskās pētniecības darbība 
un/vai mākslinieciskā jaunrade būtu neatņemama sastāvdaļa. 
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EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLAS ZINĀTNISKĀ VĪZIJA 

Ekonomikas un kultūras augstskolas zinātniskā vīzija ir definēta, balstoties uz EKA 
vispārējo attīstības vīziju: „EKA attīstās kā starpnozaru multikulturāla augstskola, 
kas globālajam darba tirgum sagatavo zinošas, radošas un patstāvīgi domājošas 
personības, kuras ir izcili profesionāļi savās nozarēs. EKA asociējas ar 
konkurētspējīgu, izcilu izglītību, starptautiski atzītiem diplomiem, augstu 
absolventu profesionālo kvalitāti, attīstītu zinātniski pētniecisko bāzi un augsti 
kvalificētu personālu”. 

EKA galvenais mērķis zinātnes un pētniecības attīstībā ir paaugstināt 
Augstskolas konkurētspēju, veidojot stipro zinātnes infrastruktūras un 
cilvēkresursu bāzi, stiprinot sadarbību starp zinātni un biznesa sektoru, attīstot 
pētniecības rezultātu pārnesi uzņēmējdarbībā, tādējādi sniedzot ieguldījumu 
Latvijas valsts attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanā.  

Ekonomikas un kultūras augstskola 2020. gadā ir Latvijā un Eiropā atzīta, uz 
zinātni un inovācijām orientēta augstskolā: 

 kurā zinātniskajam un akadēmiskajam darbam tiek piesaistīti augsti 
motivēti un kvalificēti darbinieki (pārsvarā ar doktora grādu),  

 kurā ir attīstīti starpdisciplināri pētniecības virzieni, 

 kuras studējošie aktīvi iesaistās pētniecībā un radošajā darbā, 

 kurā regulāri notiek starptautiskā mēroga zinātniski un radošie pasākumi, 

 kura aktīvi sadarbojas ar citām augstskolām, institūcijām un darba 
devējiem Latvijā un ārvalstīs, lai nodrošinātu pētnieciskās kapacitātes 
stiprināšanu. 

Mūsu veiksmes pīlari ir: 

Starpdisciplinārā pieeja studiju procesa īstenošanai. EKA īsteno  studiju 
programmas dažādas tematiskajās grupās, kas, savukārt, sekmē starpdisciplināro 
pieeju pētnieciskā un radošā darba veikšanai: 

1. Sociālās zinātnes, komerczinības  - studiju virzieni „Ekonomika”, "Vadība, 
administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība” (turpmāk tekstā –
„Vadības virziens”) un „Tiesību zinātnes”; 

2. Dabas zinātnes, matemātika, informācijas tehnoloģijas – studiju virziens 
"Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” (turpmāk tekstā –„IT virziens”) 

3. Humanitārās zinātnes un māksla – studiju virzieni “Tulkošana” un 
“Mākslas”. 

Starpkultūru vide. Mūsdienu globalizācijas apstākļos veiksmīgas 
uzņēmējdarbības pamatā ir uzņēmēju starpkultūru pratība (cross-cultural 
literacy), kas nodrošina iespējas brīvi orientēties starptautiskajā tirgū. Apvienojot 
savā koncepcijā ekonomiku ar kultūru, piedāvājot studiju programmas dažādās 
valodās, nodrošinot saviem studentiem iespēju piedalīties ārvalstu profesoru 
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semināros un apgūt studiju kursus ārzemēs, organizējot starptautiskos zinātniskus 
un radošus pasākumus, EKA gatavo uzņēmējus darbam starptautiskajā biznesa 
vidē. 

Radošā un inovatīvā pieeja studijām. EKA nodrošina studiju procesu gan 
klātienē, gan arī e-vidē, piedāvājot e-studijas, kurās lekcijas, semināri un 
konsultācijas ar pasniedzējiem, kā arī eksāmenu kārtošana notiek  virtuālajās 
auditorijās tiešsaistes režīmā.  EKA studējošajiem tiek nodrošināta iespēja apgūt 
zināšanas, izmantojot EKA inovatīvo infrastruktūru  - sinhrontulkošanas 
auditoriju, biznesa simulācijas, DIG laboratoriju, tiesu zāli un mākslinieciskās 
jaunrades telpu.  

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLAS PRIORITĀTES ZINĀTNĒ UN 
PĒTNIECĪBĀ 

Lai sasniegtu mērķus zinātnes un pētniecības attīstībai, 2016. gadā tika izstrādāta 
Ekonomikas un kultūras augstskolas Zinātnes un radošās darbības attīstības 
stratēģija (ZRDAS2020). ZRDAS2020 ir augstskolas līmeņa vidējā termiņa 
plānošanas dokuments, kas ir izstrādāts augstākā līmeņa plānošanas dokumenta 
„Ekonomikas un kultūras augstskolas attīstības stratēģija (EKAAS)” ietvaros. 

ZRDAS2020 ir izstrādāta, balstoties  uz nacionālā līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentu -  Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam (NAP2020) 
iekļautā prioritārā virziena „Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība”, 
„Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam” un „Zinātnes, 
tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam” - 
mērķiem un uzdevumiem. 

ZRDAS2020 tiek definētas EKA prioritātes zinātnē un pētniecībā: 

1. EKA personāls  

Augstskolu pienākums ir veikt zinātnisko darbību. Zinātniskās darbības veikšanai 
augstskolai ir nepieciešams akadēmiskais personāls ar zinātnisko kvalifikāciju.   

Prioritātes mērķis:  Palielināt zinātnē iesaistītā augstskolas akadēmiskā personāla 
skaitu  

2. EKA zinātniskā reputācija  

Zinātniskā reputācija ir priekšnosacījums augstskolas kopējās reputācijas 
uzlabošanai akadēmiskajā vidē, kas, savukārt, veicina augstskolas atpazīstamības 
palielināšanu studējošo vidū, veicina sadarbību ar citām augstskolām un 
institūcijām, nodrošina akadēmiskā personāla lojalitāti. 

Prioritātes mērķis: Nodrošināt Ekonomikas un kultūras augstskolas atpazīstamību 
Latvijā un Eiropā 

3. Pētniecība un radošā darbība EKA studiju virzienos  

Viens no augstskolas vērtēšanas kritērijiem ir studējošo zinātniskās pētniecības 
darbība un/vai mākslinieciskā jaunrade kā studiju procesa sastāvdaļa. 
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Prioritātes mērķis: Palielināt pētniecisko jaudu katrā Ekonomikas un kultūras 
augstskolas studiju virzienā; nodrošināt katras studiju programmas akadēmiskā 
personāla un studējošo aktīvo iesaistīšanos pētnieciskajā un radošajā darbā. 

4. Infrastruktūra  

Pētniecības un radošās darbības infrastruktūrām ir būtiska nozīme pētniecības un 
inovācijas kapacitātes celšanā un konkurētspējas nodrošināšanā.  

Prioritātes mērķis: Attīstīt pētniecības infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 
Ekonomikas un kultūras augstskolā.   

1. PRIORITĀTE „EKA PERSONĀLS” 

Viens no EKA stratēģisko prioritāšu mērķiem ZRDAS2020 ietvaros ir Palielināt 
zinātnē iesaistītā augstskolas akadēmiskā personāla skaitu. EKA akadēmisko 
personālu 2019./2020. gadā veidoja vairāk kā 147 cilvēki, 51 no kuriem tika 
ievēlēts EKA akadēmiskajos amatos (uz 20.06.2020., t.sk.  28 personas (55 %) ar 
doktora grādu.  

Tabula 1. EKA akadēmiskajos amatos ievēlētie docētāji 

 Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Amats Virziens 
1 Staņislavs Keišs Dr.oec. profesors Ekonomika 
2 Vita Zariņa Dr.oec. profesore Ekonomika 
3 Jeļena Titko Dr.oec. profesore Ekonomika 
4 Anna Ābeltiņa Dr.oec. asoc.prof. Ekonomika 
5 Aija Sannikova Dr.oec. docente Ekonomika 
6 Ilona Lejniece Dr.oec. docente Ekonomika 
7 Ilga Lipšāne Mg.oec. docente Ekonomika 
8 Inga Brasla prof.Mg. docente Ekonomika 
9 Edgars Čerkovskis Mg.sc.soc. lektors Ekonomika 
10 Inga Šīna Dr.oec. profesore Vadības zinības  
11 Velga Vēvere Dr. phil. profesore Vadības zinības  
12 Ināra Kantāne Dr. sc. admin asoc.prof. Vadības zinības  
13 Oksana Lentjušenkova Dr.oec. asoc.prof. Vadības zinības  
14 Ksenija Ijevļeva Dr.oec. docente Vadības zinības  
15 Tatjana Kuļikova Dr.oec. docente Vadības zinības  
16 Anna Svirina Dr. docente Vadības zinības  
17 Viktorija Skvarciany Dr. docente Vadības zinības  
18 Sergejs Paramonovs Mg.sc.soc. docents Vadības zinības  
19 Jekaterina Bierne Mg.psyh. docente Vadības zinības  
20 Tatjana Daudiša Mg.oec. lektore Vadības zinības  
21 Jeļena Jermolajeva Dr.paed. asoc.prof. Vadības zinības  
22 Ingus Barovskis Dr.philol. docents Vadības zinības  
23 Imants Ļaviņš Dr.hist. docents Vadības zinības  
24 Ieva Andžāne Mg.art. lektore Vadības zinības  
25 Liene Brāle Mg.sc.soc. lektore Vadības zinības  
26 Jeļena Budanceva prof.Mg.sc.admin docente Vadības zinības  
27 Mārcis Pinnis Dr.sc.comp. docents Informācijas tehnoloģijas 
28 Jūlija Lebedinska-Ļitvinova Dr.math. docente Informācijas tehnoloģijas 
29 Aleksandras Targamadze Tehn.zin.kandidāts docents Informācijas tehnoloģijas 
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30 Rinat Minyazev Tehn.zin.kandidāts docents Informācijas tehnoloģijas 
31 Dmitrijs Finaškins Mg.sc.ing lektors Informācijas tehnoloģijas 
32 Patriks Morevs Mg.math. docents Informācijas tehnoloģijas 
33 Andrejs Liepiņš Mg.sc.comp. docents Informācijas tehnoloģijas 
34 Jeļena Alfejeva  Dr.iur. docente Tiesību zinātne 
35 Vita Ņemenova Dr.iur. docente Tiesību zinātne 
36 Una Skrastiņa Dr.iur. docente Tiesību zinātne 
37 Juris Juriss Dr.iur. docents Tiesību zinātne 
38 Marina Kamenecka-Usova Mg.iur. docente Tiesību zinātne 
39 Karina Zalcmane Mg.iur. docente Tiesību zinātne 
40 Nataļja Verina Mg.iur. docente Tiesību zinātne 
41 Ināra Brante Mg.iur. docente Tiesību zinātne 
42 Inese Stankeviča Mg.iur docente Tiesību zinātne 
43 Baiba Guste Mg.art. lektore Māksla 
44 Zoja Geraskina Mg.art. docente Māksla 
45 Ksenija Milča Mg.art. lektore Māksla 
46 Kristiana Kazarjana Mg.art. docente Māksla 
47 Larisa Turuševa Dr.paed. asoc.prof. Tulkošana 
48 Gatis Dilāns PhD asoc.prof. Tulkošana 
49 Aija Poikāne-Daumke Dr.philol. docente Tulkošana 
50 Ilona Tiesniece Mg.philol. docente Tulkošana 
51 Zane Veidenberga Mg.izgl.vad. docente Tulkošana 

 

Vairākiem EKA akadēmiskajos amatos vēlētajiem docētājiem ar doktora grādu ir 
piešķirtas Latvijas Zinātņu padomes ekspertu tiesības (uz 20.06.2020. – 32%). 

Tabula 2. EKA akadēmiskajos amatos ievēlētie docētāji – Latvijas Zinātnes padomes eksperti 

Vārds, uzvārds  Grāds Zinātnes nozare, apakšnozare 
Vita Zariņa Dr.oec. Sociālās zinātnes -Ekonomika un uzņēmējdarbība 
Ināra Kantāne Dr. sc. admin Sociālās zinātnes -Ekonomika un uzņēmējdarbība 
Jeļena Titko Dr. oec. Sociālās zinātnes -Ekonomika un uzņēmējdarbība 

Sociālās zinātnes -Izglītības zinātnes 
Inga Šīna Dr.oec. Sociālās zinātnes -Ekonomika un uzņēmējdarbība 
Oksana 
Lentjušenkova 

Dr.oec. Sociālās zinātnes -Ekonomika un uzņēmējdarbība 

Aija Sannikova Dr.oec. Sociālās zinātnes -Ekonomika un uzņēmējdarbība 
Māris Pinnis Dr.sc.comp. Dabaszinātnes – Datorzinātnes un informātika 
Jeļena Jermolajeva Dr.paed. Sociālās zinātnes -Izglītības zinātnes 
Velga Vēvere Dr.phil. Humanitārās un mākslas zinātnes- Filozofija, ētika un 

reliģija 
Sociālās zinātnes -Ekonomika un uzņēmējdarbība 
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2. PRIORITĀTE „EKA ZINĀTNISKĀ REPUTĀCIJA” 

2.1. EKA organizētie zinātniskie un radošie pasākumi 

Starptautiskā zinātniskā konference 

2020. gada aprīlī sadarbībā ar 
Alberta koledžu (Latvija), Walsh 
College (ASV) un Faculty of 
Management of the University of 
Economics in Katowice (Polija) tika 
rīkota Starptautiskā zinātniskā 
konference Emerging Trends in 
Economics, Culture and Humanities - etECH2020. Ņemot vērā ārkārtas situāciju 
Latvijā saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatīšanu, konferences sekcijas tika 
organizētas virtuāli Moodle vidē, izmantojot video konferenču sistēmu 
BigBlueButton (BBB). 

Starptautiskā zinātniskā konference Ekonomikas un kultūras augstskolā tiek 
organizēta kopš 2011. gada. Kopš 2017. gada tā tiek rīkota ar nosaukumu 
„Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities”. Tajā gadā arī tika 
prezentēts konferences jauns logotips.   

2020. gadā konferencē ar iesniegtiem referātiem piedalījās aptuveni 110 
dalībnieki, kas pārstāvēja dažādas augstākās izglītības iestādes no Latvijas, 
Lietuvas, ASV, Itālijas, Vācijas, Portugālijas, Lielbritānijas, Krievijas, Polijas, 
Slovēnijas, Slovākijas, Ukrainas,  Maltas, Ķipras un Dienvidāfrikas Republikas. 
 

  
Ephias Ruhode, profesors no 

Cape Peninsula University of Technology (Dienvidāfrikas 
Republika) etECH2020 virtuālā plenārsēde, 23.04.2020. 

Primoz Pevcin, profesors no Ljubljana University 
(Slovēnija), ziņojums ekonomikas sekcijā, 

23.04.2020. 
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Best presentation award ceremony, 23.04.2020. 

 

Studējošo starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

Ņemot vērā ārkārtas situāciju Latvijā saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatīšanu, 
šogad Studējošo konferences sekcijas netika organizētas klātienē. Studējošie 
iesniedza pētījumu anotācijas un zinātniskus rakstus.  

Kopumā uz konferenci tika iesniegti EKA un citu augstskolu studējošo 81 referāti 
un 57 pilna teksta raksti. Savukārt, EKA Mākslas virzienā tika iesniegti 29 studentu 
radošo darbu apraksti (studiju programmas “Interjera dizains” darbu apraksti un 
studiju programmas “Datorspēļu dizains un grafika” izstrādāto spēļu apraksti). 
2020. gadā pirmo reizi tika sagatavots atsevišks izdevums “Studējošo pētnieciskā 
un radošā darbība 2020: studējošo radošo projektu un mākslas darbu apraksts”. 

Mācību-metodiskā konference 

2020. gada 29. janvārī ir notikusi Mācību-metodiskā konference „Mācību 
metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā”. Šī gada konference 
tika veltīta kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā. Pasākumā piedalījās 
Ekonomikas un kultūras augstskolas un Alberta koledžas pārstāvji. 

Konferenci atklāja Anna Saltikova (Ekonomikas un kultūras augstskolas un 
Alberta koledžas valdes locekle) ar ziņojumu “Standarti un vadlīnijas kvalitātes 
nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG)”.  Turpinājumā uzstājās: 

 Vita Stiģe-Škuškovnika (Alberta koledžas direktore) ar ziņojumiem 
“Studentu centrētās pieejas principu nodrošināšana: process, mācību 
metodes, novērtēšana” un “Sadarbība ar darba devējiem un citām izglītības 
iestādēm” 

 Oksana Lentjušenkova (Ekonomikas un kultūras augstskolas Rektore) ar 
ziņojumiem “Iekšējās kvalitātes vadības sistēma: mehānismi un 
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procedūras”, “Iesaistīto pušu pienākumi kvalitātes nodrošināšanā” un 
“Personāla vadība: piesaiste, novērtēšana un attīstība” 

 Jeļena Titko (Ekonomikas un kultūras augstskolas Zinātņu un 
starptautisko attiecību prorektore) ar ziņojumiem “Pētniecībā balstītas 
studijas” un “Personāla iesaiste pētniecībā un internacionālizācijas 
procesos”. 

  
Alberta koledžas direktores Vitas Stiģes-

Škuškovnikas ziņojums 
EKA Zinātņu prorektores Jeļenas Titko ziņojums 

 

Metodiskās konferences noslēgumā notika EKA Zinātnes kluba svinīgā 
atklāšana. EKA Science Club ir interešu klubs, kurā apvienojušās EKA docētāji, lai  
sniegu ieguldījumu EKA pētniecības attīstībā, attīstītu EKA prioritārus pētniecības 
virzienus un piedalītos EKA organizēto zinātnisko pasākumu popularizēšanā. 

 

2.2. EKA organizētie pasākumi skolēniem 

Olimpiādes skolēniem 

 2019. gada 27. novembrī Ekonomikas un kultūras augstskola 
(EKA) sadarbībā ar  Alberta koledžu (AK) un „Pearson Central 
Europe” pārstāvniecību Latvijā rīkoja angļu valodas olimpiādi 
Latvijas skolēniem „English Guru”. Tajā piedalījās 11. un 12. 
klašu skolēni, profesionālo un arodvidusskolu pēdējo kursu 
audzēkņi no Latvijas izglītīnbas iestādēm. Olimpiādē skolēniem 
bija iespēja parādīt savas prasmes rakstiskajā un mutiskajā 
tulkošanā.  
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2020. gada 6. februārī vidusskolēni no visas Latvijas pārbaudīja zināšanas EKA 
notikušajā Digitālās ekonomikas un uzņēmējdarbības olimpiādē 2020. Šīs 
olimpiādes mērķis ir ne tikai radīt jauniešiem iespēju novērtēt savas zināšanas un 
prasmes digitālās ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā, bet arī rosināt interesi 
par mūsdienu ekonomikas un uzņemējdarbības procesiem. 

2020. gada 22.februārī Ekonomikas un kultūras augstskolā, sadarbībā ar Alberta 
koledža un Latvijas Nacionālo bibliotēku, norisinājās konkurss "Event Master 
2020", kura laikā vidusskolēni, strādājot grupās, izmēģināja spēkus un guva 
pieredzi, veidojot kultūras pasākumus, kuri būtu īstenojami Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā(LNB). Atbalstu dalībniekiem sniedza mentori - EKA Kultūras vadības 4. 
kursa studenti. Konkursa mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar kultūras menedžera 
un kultūras pasākumu organizatora specialitāti, attīstīt dalībnieku pētnieciskā un 
radošā darba iemaņas, kā arī rosināt interesi par kultūras norisēm un dažādām 
kultūras iestādēm. Žūrija, kuras sastāvā bija EKA docētāji un LNB pārstāves, 
vērtēja idejas atbilstību LNB tēlam un iespējām, īstenošanas iespējamību, plānotās 
komunikācijas aktivitātes, idejas izstrādes detalizāciju un pārdomātību, sadarbības 
spējas, kā arī idejas noformējumu un to, kā tā tika noprezentēta. 

Ēnu diena 

Kārtējo gadu EKA norisinājās praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior 
Achievement Latvija (JA Latvija) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu 
jauniešiem Ēnu diena. Par ēnu devējiem  kļuva Vadības virziena (Kultūras vadības 
programmas), Ekonomikas virziena (Loģistikas programmas), IT virziena un 
Mākslas virziena (programmas “Interjera dizains” un “Datorspēļu dizains un 
grafika”) docētāji. EKA mācībspēkus ēnoja 40 jaunieši, kuri iepazina tīkla un 
datorsistēmu administratora, datorspēļu izstrādātāja, interjera dizainera, 
loģistikas speciālista, kā arī kultūras pasākumu vadītāja profesijas. 

Datorsistēmu administratora ēnas guva ieskatu datoru un tīklu kompenentēs, kā 
arī dažādu operētājsistēmu uzstādīšanā, lietošanā un konfigurēšanā. Spēļu 
izstrādātāja ēnas piedalījās radošajā darbnīcā "Kā top datorspēle" un nodarbībā 
par 3D programmēšanu un prototipēšanu. Interjera dizainera ēnas diskutēja par 
to, kas tad īsti ir interjera dizaineris, kas ir kompozīcija, tāpat iepazinās ar interjera 
projektēšanas teoriju. Loģistikas speciālista ēnas guva ieskatu šīs profesijas 
problēmās, kuras speciālistam jārisina, kā arī veikti dažādi praktiski uzdevumi par 
kravu telpas racionālu izmantošanu. Savukārt kultūras pasākumu vadītāja ēnas, 
uzklausot arī EKA Kultūras vadības studentu pieredzi un gūtās atziņas, iepazinās ar 
šīs profesijas ikdienu. 

 



Ekonomikas un kultūras augstskolas zinātniskās darbības 2019./2020. gada 
pārskats 

 

13 
 

 
Ēnu dienas dalībnieki ar programmas „Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika” direktori Ingu Braslu, EKA, 

12.02.2020. 

 
Ēnu dienas dalībnieki ar programmas „Kultūras vadība” direktori Jeļenu Budancevu, EKA Melnajā auditorijā, 12.02.2020. 

2.3. EKA izdevniecības darbība 

Viens no ZRDAS2020 prioritāriem rīcības virzieniem ir EKA izdevniecības darbības 
pilnveidošana.  

Katru gadu etECH konferences ietvaros tiek izdots konferences tēžu krājums. 
Šogad tas ietver 63 pētījumu anotācijas. 

Labākie raksti tiek publicēti zinātniskajā žurnālā “Economics 
and Culture”. Žurnālu divas reizes gadā (jūnijā un decembrī) 
izdod starptautiskā izdevniecība SCIENDO. Žurnālam ir OPEN 
ACCESS statuss, visiem rakstiem ir DOI numurs. Pašlaik žurnāls 
„Economics and Culture” ir indeksēts EBSCO Discovery Service, 
Google Scholar, Research Papers in Economics (RePEc), 
Sherpa/RoMEO, Summon (Serials Solutions/ProQuest) un citās 
datu bāzēs (pilns saraksts ir pieejams: 
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https://content.sciendo.com/view/journals/jec/jec-overview.xml) 

Kopš 2015. gada EKA sadarbībā ar Alberta koledžu izdod 
zinātnisku rakstu krājumu „Studējošo zinātniski pētniecisko 
rakstu krājums”. Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu 
krājumā ir iekļauti Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) 
un Alberta koledžas (AK) studējošo un absolventu valsts 
pārbaudījuma darbu fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti 
uz Studentu starptautisko zinātniski praktisko konferenci. 
Rakstos ir atspoguļoti veikto pētījumu rezultāti ekonomikas, 
finanšu, grāmatvedības, vadībzinības, valodniecības, 
sabiedrisko attiecību,  mārketinga, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju, tiesību u.c. jomas. 

Turklāt, EKA un Alberta koledžās kopīgi rīkotās Studējošo konferences ietvaros 
tiek publicēts konferences tēžu krājums. 2020.gada krājums ietvera 81 studējošo 
pētījumu anotācijas. Turklāt, Mākslas virzienā šogad pirmo reizi tika publicēts 
krājums “Studējošo radošo projektu un mākslas darbu apraksts”, kas apvienoja 
studiju programmas “Interjera dizains” studējošo 8 mākslas darbu aprakstus un 
studiju programmas “Datorspēļu dizains un grafika” studējošo 21 izstrādāto 
datorspēļu aprakstus. 

Starptautiskā projekta “Online Master Programme for Circular Economy” 
(CIRCECO) ietvaros EKA docētāji publicēja divas mācību grāmatas: Introduction to 
Circular Economy (autori: Tambovceva, T., Titko, J.) un Business ethics and 
Corporate Social Responsibility (autori: Vēvere, V., Svirina, A.). Grāmatas ir 
pieejamas EKA bibliotēkā un tiks izmantotas maģistra studiju programmas 
“Biznesa vadība” ietvaros. 

Informācija par 2019./2020. gadā EKA publicētajiem izdevumiem ir  apkopota 3. 
tabulā. 

Tabula 3. EKA publicēti izdevumi 2019./2020. gadā  

Izdevuma 
veids 

Izdevuma nosaukums 

Zinātniskais 
žurnāls 

Economics and Culture (ISSN 2255-7563) 
https://content.sciendo.com/view/journals/jec/jec-overview.xml 

Konferences 
tēžu krājumi 

- International Scientific Conference "Emerging Trends in Economics, Culture 
and Humanities (etECH2020)" Abstracts proceedings (ISBN 978-9984-24-
236-1) 

- Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse' 2020. Konferences tēžu 
krājums (ISBN 978-9984-24-234-7)  

- STUDĒJOŠO PĒTNIECISKĀ UN RADOŠĀ DARBĪBA 2020.  

- Studējošo radošo projektu un mākslas darbu apraksts (ISBN 978-9984-
24-239-2) 

Rakstu krājums - Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums (ISSN 2500-9761) 
Mācību 
grāmatas 

- Introduction to Circular Economy (autori: Tambovceva, T., Titko, J.) Rīga: 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020. ISBN 978-9984-24-231-6 / e-ISBN 
978-9984-24-230-9 

- Business ethics and Corporate Social Responsibility (autori: Vēvere, V., Svirina, 
A.) Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020. ISBN 978-9984-24-233-0 
/ e-ISBN 978-9984-24-232-3; UDK 658(07) 

https://content.sciendo.com/view/journals/jec/jec-overview.xml
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2.4. EKA dalība starptautiskajos projektos 

2019. gada 30. septembrī starptautiskais projekts  “InVent - 
Partnership to develop VET educators in event 
management with learner-centred approach”, kurā 
Ekonomikas un kultūras augstskola ir piedalījusies kopš 
2017.  gada, veiksmīgi noslēdzās. 

Projekta vadošais partneris bija SIA “Gecko Programmes” 
Lielbritānijā un projektā piedalījās kopumā 10 partnerorganizācijas no 
Lielbritānijas, Vācijas, Spānijas, Slovēnijas un Latvijas. Latviju projektā pārstāvēja 
EKA un Latvijas Kultūras darbinieku biedrība. 

Projekta mērķis bija pilnveidot profesionālās izglītības pasniedzēju, kas strādā ar 
pasākumu menedžmenta kursiem, prasmes un kompetences, kā arī pilnveidot 
pasākumu menedžmenta izglītības programmas atbilstoši darba tirgus un nozares 
jaunākajām tendencēm un prasībām. EKA dalība šajā projektā ir ļoti nozīmīgā, jo 
piedāvā dažādus ar pasākumu menedžmentu saistītus studiju kursus divās 
profesionālās izglītības programmās: koledžas studiju programmā “Izklaides un 
atpūtas industrijas vadība” un bakalaura programmā “Kultūras vadība”. 

Noslēguma projekta tikšanas norisinājās 23.-24. septembrī Hanoverē (Vācijā). Tās 
laikā pārstāvji no visām partnerorganizācijām – Gecko Programmes Ltd 
(Lielbritānija), Television and Radio Industries Club of the Milands Ltd 
(Lielbritānija), Biznesa un komerciālo studiju fakultātes (Slovēnija), Hanoveras 
Lietišķo zinatņu un mākslu universitātes (Vācija), Vācijas Izklaides tehnoloģiju 
asociācijas, Dienvideiropas augstākās izglītības centra (Centro Superior De 
Formacion Europa Sur) – CESUR (Spānija), Koremsa fonda (Fundación Coremsa) 
(Spānija), EKA (Latvija) un Latvijas Kultūras darbinieku biedrības (Latvija)  – 
dalījās ar savu pieredzi par dalību InVent aktivitātēs un galvenajiem sasniegumiem 
projekta īstenošanas laikā. 

Projekta laikā tika sasniegti vairāki rezultāti pasākumu vadīšanas izglītības 
kvalitātes uzlabošanas jomā: 

 Tika izstrādāts pasākumu vadītāju pasākumu vadītāju kompetenču un 
prasmju pārbaudes standarts ("Kompetenču standarts»), kurā pamatā ir 
projekta partnervalstu (Slovēnijas, Latvijas, Spānijas, Vācijas) pasākumu 
vadītāju profesijas standartu izpēte un to salīdzinājums ar Apvienotās 
Karalistes profesijas standartu, kā arī piecu projekta dalībvalstu pasākumu 
vadības sektora pārstāvju vidū veiktais pētījums. 

  Tika izstrādāts pasākumu vadītāju Prasmju vērtēšanas instruments (Skills 
Scan), kā arī vadlīnijas tā izmantošanai un individuālā attīstības plāna 
sastādīšanai 

 Izglītojošie materiāli, ko var izmantot  pasākumu menedžmenta 
profesionālās izglītības pasniedzēji. 

Projekta rezultāti tiks izmantoti EKA studiju programmu “Kultūras vadība” un 
“Izklaides un atpūtas industrijas vadība” ietvaros. 
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InVent projektu finansēja un atbalstīja Eiropas Komisija Erasmus+ KA2 
Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros (granta līgums Nr. 2017-1-UK01-
KA202-036615). 

  

InVent projekta gala tikšanās Hanoverē, 23.-24.09.2019. EKA pārstāvēja Kaspars Šteinbergs 

 

2020. gada janvārī veiksmīgi noslēdzās starptautiskais projekts 
“Online Master Programme for Circular Economy” 
(CIRCECO), kurā Ekonomikas un kultūras augstskola ir 
piedalījusies kopš 2018. Gada. 

Projektu koordinēja European University – Skopje 
(Maķedonija), projekta partneri – Zelena Infrastruktura, 
Green Infrastructure (Horvātija), Fakulteta za komercialne in 
poslovne vede (Slovēnija), YES Foundation (Maķedonija) un Ekonomikas un 
kultūras augstskola (Latvija).  

Dalība CIRCECO projektā sniedza lielu ieguldījumu EKA akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas celšanā un studiju procesa kvalitātes uzlabošanā. Tas izpaudās EKA 
docētāju zināšanu paaugstināšanā par aprites ekonomiku, EKA bibliotēkas fonda 
papildināšanā ar divām vērtīgām mācību grāmatām maģistra programmas 
studentiem, jaunu ideju radīšanā par maģistra studiju programmas “Biznesa 
vadība” studiju plāna uzlabošanai un par jaunas maģistra programmas 
izstrādāšana Ekonomikas jomā. 

Turklāt, tika nodibinātās jaunas partnerības, ka arī tika nostirpinātā jau esošā 
sadarbība ar FKPV partneri, kas ir būtisks ieguldījums EKA internacionalizācijas 
procesa attīstībā. 

CIRCECO projektu finansēja un atbalstīja Eiropas Komisija Erasmus+ KA2 
Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros (granta līgums Nr.2017-1-MK01-
KA203-035392). 
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CIRCECO projekta gala tikšanās Skopje 09.01.2020. EKA pārstāvēja Jeļena Titko 

 

Kopš 2019. gada novembra Ekonomikas un 
kultūras augstskola ir viens no partneriem 
starptautiskā projektā “Accelerating ICT 
students′ start-up development competence 
via interdisciplinary modular courses in the 
HEI curricula” (projekta saīsinātais nosaukums 
– Uxiship)).  

Projekta konsorcijā ir iekļautas ES augstskolas, kā 
arī partneraugstskolas no Krievijas un Kazahstānas. Projekta īstenošanas periods: 
2019. gada novembris-2022. gada novembris.  

ES partneraugstskolas: Hochschule Wismar, University of Applied Sciences 
(Vācija); Tallinn University of Technology (Igaunija); Ekonomikas un kultūras 
augstskola (Latvija) 

Partneraugstskolas Krievijā: Kazan National Research University (named after 
Tupolev); Rostov State University of Economics; Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University 

Partneraugstskolas Kazahstānā: Kostanay State University; Almaty Management 
University; Caspian State University 

Konsorcijs ir uzstādījis sekojošus mērķus: 

 ES augstskolu uzraudzībā pārskatīt un atjaunināt IKT studiju programmu 
saturu; 

 definēt studiju iznākumus, kādiem tiem būtu jābūt, pateicoties uz IKT 
balstīta uzņēmējdarbības moduļa iekļaušanai vairumā IKT studiju 
programmu; 
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 atjaunināt partneraugstskolu personāla zināšanas saskaņā ar industrijas 
jaunākajiem izaicinājumiem, organizējot vieslekcijas un prakses; 

 izveidot tiešsaistē izmantojamu mērogojamu un uz IKT balstītu  
uzņēmējdarbības  moduli, kas attīsta uzņēmējdarbības “cietās” un “mīkstās” 
prasmes, un kuru varētu ieviest partnervalstīs; 

 uzlabot IKT kompetenci, plaši iesaistot inženierzinātņu un tehnoloģiju 
studentus IT praksēs pēc principa “mācies darot”, iekļaujot blokķēdes, lietu 
internetu, automatizāciju u.c.; 

 detalizēti izstrādāt vadlīnijas  kopīgā uz IKT balstīta uzņēmējdarbības 
moduļa atzīšanai ECTS kredītpunktu sistēmā partnervalstīs; 

 iekļaut uz IKT balstītu uzņēmējdarbības moduli partneraugstskolu studiju 
programmās. 

UXiship projektu finansē un atbalsta Eiropas Savienības ERASMUS+ 
programma Kapacitātes paaugstināšana augstākās izglītības jomā (Projekta 
references Nr. 609870-EPP-1-2019-DE-EPPKA2-CBHE-JP). 

 

UXiship projekta EKA komandas virtuālā tikšanās Moodle vidē 30.04.2020. 

 

Informācija par 2019./2020. gada projektiem ir apkopota 4. tabulā.   

Tabula 4. EKA dalība starptautiskajos projektos 2019./2020. gadā  

Periods Projekta nosaukums Granta līguma Nr. Koordinators 
2019 - 
2022 

Accelerating ICT students' startup 
development competence via 
interdisciplinary modular courses in 
the HEI (UXiship) 

609870-EPP-1-
2019-DE-EPPKA2-
CBHE-JP 

Hochschule Wismar 
(Germany) 

2017-
2020 

Online Master Programme for 
Circular Economy (CIRCECO) 

2017-1-MK01-
KA203-035392 

European University – 
Republic of Macedonia 
(R.Macedonia)  

2017-
2019 

Partnership to develop VET 
educators in event management with 
learner-centred approach (InVent) 

2017-1-UK01-
KA202-036615 

Gecko Programmes Ltd. 
(UK) 

 

https://www.augstskola.lv/?parent=795&lng=lva
https://www.augstskola.lv/?parent=795&lng=lva
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3. PRIORITĀTE “PĒTNIECĪBA UN RADOŠĀ DARBĪBA EKA STUDIJU 

VIRZIENOS” 

3.1. Pētniecības virzieni 

Ņemot vērā Ekonomikas un kultūras augstskolā realizējamas studiju programmas, 
un balstoties uz prioritārajiem virzieniem zinātnē periodam no 2018. līdz 2021. 
gadam (Izglītības un zinātnes ministrija, 2017), Ekonomikas un kultūras 
augstskolā tiek definēti prioritārie pētniecības virzieni. 

EKA prioritāte zinātnē ir starpdisciplināro pētījumu veikšana. Tas nozīmē, ka vienā 
pētniecības virzienā var tikt īstenoti pētījumi, kuros piedalās docētāji un studējoši 
no dažādām studiju virzieniem. 

Pētniecības virzienus apstiprina attiecīgā Studiju virziena padomē. Pētniecības 
virzienu sarakstu apstiprina EKA Zinātņu prorektors. 

Katram pētniecības virzienam tiek nozīmēts koordinators, kurš vada pētnieciskās 
grupas darbu un ir atbildīgs par pētījumu rezultātiem virziena ietvaros.  

Pētniecības virzieni, kas ir aktuāli akadēmiskajam gadam, tiek definēti ZRDAS2020 
Rīcības plānā. 2019./2020. gada prioritārie pētniecības virzieni ir apkopoti 5. 
tabulā. 

Tabula 5. EKA prioritārie pētniecības virzieni 2019. /2020. gadā 

PĒTNIECĪBAS VIRZIENA NOSAUKUMS STUDIJU VIRZIENS 
Aktuālās tendences izglītībā 
un pedagoģijā 

Emerging Trends in Education 
and Pedagogy 

visi 
 

Digitalizācija: izaicinājumi 
ekonomikai, biznesam un 
sabiedrībai 

Digitalization: Challenges for 
Economics, Business and 
Society                             

IT  
Vadības zinības  

Ekonomika un finanses Economics & Finance Ekonomika 
 

Intelektuālais kapitāls: 
izpratne, pārvaldība, 
aizsardzība 

Intellectual Capital: 
Understanding, Management, 
Protection 

Vadības zinības  
Tiesību zinātnes  

Korporatīvā sociālā atbildība: 
izpratne un pārvaldība  

Corporate Social Responsibility: 
Understanding and 
Management 

Vadības zinības  
 

IKT pētījumi ICT studies IT 
 

Kultūras pētījumi  
 

Cultural studies Vadības zinības 

Radošās industrijas un dizains Creative Industries and Design Māksla  
 

Aktuālās tendences 
jurisprudencē  

Emerging Trends in Law Tiesību zinātnes 
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3.2. Aktivitātes un sasniegumi EKA studiju virzienos 

Informācija par studējošo un docētāju aktivitātēm EKA studiju virzienos ir 
apkopota 6. tabulā. 

Tabula 6. Studējošo un docētāju aktivitātes un sasniegumi EKA studiju virzienos  

EKONOMIKAS VIRZIENS  

Aktivitātes studiju programmās “Biznesa ekonomika”, “Grāmatvedība un audits” un 
“Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika” 

- Lai  veicinātu  izpratni par importa/eksporta procesiem un muitas lomu tajos, studiju 
programmas “Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika” un “Biznesa ekonomika” 
studenti 2019.g.5.oktobrī devās uz RTU, kur apmeklēja gan Muitas muzeju, kas ir materiālās 
un nemateriālās kultūras vērtību krātuve par Latvijas Muitas un nodokļu vēsturi no 
senākiem laikiem līdz mūsdienām, gan muitas kontroles laboratoriju, kur topošie muitnieki  
praktiskās nodarbībās trenē spējas atrast kontrabandas preces, jo ir aprīkota ar dažādām 
mērierīcēm un tehniskiem līdzekļiem, kurus muitnieki izmanto ikdienas darbā. 

- Lekcijām ne vienmēr jānotiek augstskolas auditorijā – EKA Ekonomikas virziena studentiem 
2019.g.5.oktobrī bija dota iespēja paplašināt zināšanas studiju kursos Transporta loģistika 
un Transporta ģeogrāfija, apmeklējot Dzelzceļa vēstures muzeju. Izzinot lokomotīvju un 
vagonu nozīmi un attīstības vēsturi Latvijā, iedziļinoties dzelzceļa ikdienas darba 
organizācijā, studējošie  guva labāku izpratni par dzelzceļa transporta priekšrocībām un 
attīstības perspektīvām mūsu valstī. 

- 2019.g.11.decembrī Lg_P studentiem bija iespēja apmeklēt AS ELKO Grupa jauno noliktavu 
Lidostas parkā un iepazīties ar vairumtirdzniecības uzņēmuma noliktavas darbības 
specifiku.  

- Jau tradicionāli katru gadu tiek organizētas mācību ekskursijas uz reģiona lielāko lidostu- 
Rīgas starptautisko lidostu. Lg_P1 studenti 2019.g.11.decembrī iepazinās gan ar pasažieru 
termināla darba aizkulisēm, gan citiem lidostas dienestiem, kas iesaistīti transporta mezgla 
darbības nodrošināšanā. 

- EKA docente Inga Brasla no 2019.g.11.-15.novembrī ERASMUS+ programmas ietvaros 
viesojās ar vieslekcijām Varnas Tehniskajā Universitātē (Bulgārija). 

- Lai popularizētu loģistikas speciālista profesiju un EKA iespējas apgūt šo profesiju, EKA 
docente Inga Brasla apmeklēja vairākas Latvijas skolas un organizēja nodarbības un 
viktorīnas skolēniem par loģistikas jautājumiem: 2019.g.3.oktobrī Ludzas 2.vidusskolā, 
2020.g.15. un 23.janvārī Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā .  

- EKA docente Inga Brasla aktīvi darbojas Latvijas Aviācijas Asociācijā (www.laa.aero) un 
piedalās gan kā klausītājs, gan kā runātājs asociācijas organizētajos pasākumos, piem. 
Lietišķajās brokastīs, kas reizi mēnesī veltītas kādai no aktuālajām nozares tēmām, gan 
ikgadējā Aviācijas forumā. 

- 2019.g.29.-30.oktobrī EKA docente I.Brasla piedalījās Starptautiskās Gaisa Transporta 
asociācijas organizētajā konferencē Cargo Events Amsterdamā (Nīderlande). 

- 17.10.2019. studiju programmas “Grāmatvedība un audits” studenti apmeklēja VID, sarunas 
tēmas: VID darbības virzieni, nodokļu administrēšana, muitas dienesta darbība, darba 
iespējas VIDā. 

- 5.12.2019. “Aktuālās norises LV tautsaimniecībā” Latvijas Bankas ekonomiste Agnese 
Rutkovska. Darba ražīguma un algu izaugsmes atšķirības joprojām raisa daudz jautājumu 
par līdzsvarotu attīstību, tomēr atbildes nav viennozīmīgas. Turklāt tautsaimniecībā noris 
nozīmīgas strukturālas pārmaiņas - sašaurinās nerezidentu klientus apkalpojošais finanšu 
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sektora segments, ļoti strauji aug būvniecība, laba izaugsme vērojama IKT nozarei un 
tūrismam. 

- Vieslekcija "Kā sastādīt naudas plūsmu?"10.03.2020. Apmācību eksperte no “Altum” Diāna 
Lopeta dalījās ar padomiem, kā pareizi plānot naudas plūsmu, uzsākot uzņēmējdarbību, kā 
arī par “Altum” atbalsta instrumentiem biznesa uzsācējiem un uzņēmējiem. 

- EKA profesore Vita Zariņa piedalījās Rīgas Domes Granta piešķiršanas komisijas darbā, 
vērtējot biznesa idejas, kā arī piesaistot biznesa projektus EKA Biznesa inkubatoram 

VADĪBAS VIRZIENS 

Aktivitātes studiju programmās “Biznesa vadība”, “Vadības zinības” un “Radošais mārketings un 
pārdošanas vadība” 

- 2019. gada 31.augustā studiju programmas “Vadības zinības” latviešu plūsmas studentiem 
notika vieslekcija “Tēla veidošana darba devēju acīs” ko vadīja EKA absolvente,  CVO 
Recruitment Latvia jaunākā atlases speciāliste Eva Mareka Šaknere 

- 2019. gada 31.septembrī  studiju programmas “Vadības zinības” latviešu plūsmas 1.kursa 
studentiem studentiem notika vieslekcija, ko vadīja Kate Mažāne, EKA absolvente, Digital 
Freedom Festival izpilddirektore. 

- Studiju programmu “Biznesa vadība” un “Radošais mārketings un pārdošanas vadība” 
studentiem 2019. gada augustā un septembrī tika organizētas vieslekcijas ar Liegu Zusmani 
(EKA absolvente, Costa Coffee mārketinga un produktu attīstības vadītāja) un Maksimu 
Kušnarevu (partneris un digitālais stratēģis digitālajā aģentūrā Digibrand). 

- 2019.gada 17.oktobrī studiju programmas “Vadības zinības” latviešu plūsmas studenti kopā 
ar lektori Tatjanu Daudišu studiju kursa “Grāmatvedība” ietvaros ar ekskursiju apmeklēja 
Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID). Sarunu tēmas: VID darbības virzieni, nodokļu 
administrēšana, muitas dienesta darbība, darba iespējas VIDā. 

- 2019.gada 19.oktobrī studiju programmas “Vadības zinības” latviešu plūsmas studenti 
piedalījās  EKA absolventa Aleksandra Fjodorova vieslekcijā par uzņēmējdarbības 
uzsākšanas  pamatprincipiem. 

- 2019.gada novembrī studiju programmas “Vadības zinības” latviešu plūsmas 3.kursa 
studenti kopā ar lektori Ingu Oliņu studiju kursa ietvaros “Sabiedriskas attiecības” ar 
ekskursiju apmeklēja Mediju aģentūru Inspired, kur noklausījās lekciju, ko vadīja aģentūras 
darbinieki.  

- 2019.gada novembrī studiju programmas “Vadības zinības” angļu plūsmas 3.kursa studenti 
kopā ar lektori Ingu Oliņu studiju kursa ietvaros “Rublic Relations” ar ekskursiju apmeklēja 
Mediju aģentūru Inspired, kur noklausījās lekciju, ko vadīja aģentūras pārstāvji. 

- 2019.gada novembrī studiju programmas “Vadības zinības” angļu plūsmas 3.kursa studenti 
kopā ar lektori Ingu Oliņu studiju kursa ietvaros “Rublic Relations” ar ekskursiju apmeklēja 
PR aģentūru Deep White, kur noklausījās lekciju, ko vadīja aģentūras pārstāvji. 

- 2019.gada 20.novembrī studiju programmas “Vadības zinības” 3.kursa pilna laika studenti 
kopā ar docenti Kseniju Ijevļevu ar ekskursiju apmeklēja Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA), kuru vadīja LIAA eksporta speciālists.  

- 2019.gada 5. decembrī studiju programmas “Vadības zinības” latviešu plūsmas studentiem 
notika Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas 
galvenās ekonomistes Agneses Rutkovskas vieslekcija “Aktuālās norises LV 
tautsaimniecībā”.  

- 2019.gada 14. decembrī studiju programmas “Vadības zinības” latviešu plūsmas studenti 
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piedalījās Guntas Veismanes vieslekcija „Līderis vs. Vadītājs?”. Gunta Veismane strādājusi 
par Ekonomikas un kultūras augstskolas rektora vietas izpildītāju no 2011. gada sākuma līdz 
2016. gada beigām. No 2000. gada 24. aprīļa līdz 2010. gada 31. decembrim G. Veismane 
strādājusi par Valsts kancelejas(VK) direktori. Pirms tam G. Veismane bija Valsts 
administrācijas skolas direktore, kura izveidoja gan šo skolu, gan ierēdņu mācību sistēmu. 

Aktivitātes studiju programmās “Kultūras vadība” un “Pasākumu organizēšana” 

- 2019./2020. st.g. studiju programmas „Izklaides un atpūtas industrija" un „Kultūra vadība" ir 
turpinājusies sadarbība ar Iecavas kultūras namu un tā mākslinieciskās daļas vadītāju 
Laimrotu Jaunzemi, kuras ietvaros studenti kopā ar pasniedzēju Ievu Andžāni devās uz  
mācību ekskursiju Iecavas kultūras namā. 

- Latviešu Tautas mākslas savienība pateicās Ekonomikas un kultūras augstskolai par atbalstu 
dažādas rokdarbu tehnikās pašdarināto tērpu skates “Radošais nemiers” norises 
nodrošināšanā. 

- Septembrī tika dibināta EKA Kultūras vadības grupa CULTURE POINT sociālajā tīklā 
FACEBOOK, ar mērķi radīt platformu kultūras pārstāvjiem, šorvīd grupas dalībnieku skaits ir 
virs 233 kultūras pārstāvjiem no visas Latvijas 

- 15.09.2020 notika  EKA absolventa un Jelgavas pašvaldības kultūras iestādes projektu 
vadītāja Gundara Caune vieslekcija par festivālu rīkošanu brīvdabā 

- 24.09.2020 notika producentes un mārketinga speciālistes Zanes Vītolas vieslekcija par to, ka 
organizēt un reklāmēt mūzikas pasākumus 

- 26.09.2020 notika Lietuvas augstskolas VILNIUS KOLLEGIAS pasniedzēja Andriusa Juškusa 
vieslekcija par pasākumu īstenošanas specifiku un labākajiem Lietuvas piemēriem 

- 26.11.2020 notika Latvijas multidisciplināra mākslinieka, dizainera Kašera vieslekcija 
Kultūras vadības un Izklaides un atpūtas industrijas vadības studentiem 

- 13.12.2019 ir notikusi Prakses un Erasmus konference, kuras mērķis bija sniegt studējošiem 
priekšstatu par prakšu iespējām Latvijā un studiju un prakses iespējām ārzemēs. Konferencē 
piedālījās 6 prakses vietu pārstāvji (Tv24, riga boom, Rīgas Kino muzejs, Latvijas kultūras 
akadēmija, 2ANNAS, mittome), kā arī absolventes Arta Vītoliņa, Elze Danenfelde-Kirpe un 
EKA Erasmus koordinatore.  

- Tika veikta potenciālo prakses vietu aptauja, ar mērķi noskaidrot gatavību uzņemt EKA 
studentus praksē; kopumā atbildēja 16 kultūras un izklaides industrijas iestādes, kurās 
studenti arī attiecīgi gāja praksēs (tai skaitā, Latvijas Koncerti, festivāls Bildes, MMC, Rīgas 
cirks, Jūrmalas pilsētas muzejs, Alūksnes pilsētas muzejs,  

- 23.01.2020 norisinājas konkurss vidusskolniekiem EVENT MASTER, sadarbībā ar Latvijas 
Naiocālo bibliotēku un Rīgas kultūru vidusskolu. Konkursa ideju radīja un īstenoja 
programmas vadītāja Jeļena Budanceva un profesore Velga Vēvere 

- 28.01.2020 Melnajā auditorijā notika EKA esošo talantīgo studentu – mūziķu priekšnesumu 
skate.  Tajā piedalījas 3 latviešu plūsmas un 1 angļu plūsmas students. 

- 12.02.2020 Kultūras vadības studenti ĒNU DIENAS programmas ietvaros novadīja 4 skolēnu 
grupām darbnīcas pasākumu plānošanā un īstenošanā 

- 22.02.2020 notika pirmais EKA koncerts, kuru pilnīgi organizēja programmas kultūras 
vadība 4.kursa studenti priekšmeta PRODUCĒŠANA ietvaros. Koncerts notika klubā Studio69 
un tajā piedalījas pazīstamie mūziķi – EKA studenti un absolventi 

- 22.02.2020 notika speciāls pasākums EKA izcilākiem absolventiem, kā arī tika pasniegtas 
absolventu balvas. Šo pasākumu arī noorganizēja 4. Kursa kultūras vadības programmas 
studenti. 

- 24.02.2020 studenti kopā ar pasniedzēju Agnesi Nemmi (kurss Pasākumu organizēšana un 
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metodika) norisinājas studentu mācību ekskursija uz norišu vietu Hanzas perons 

- 09.03.2020 studiju kursa Pasākumu organizešana un metodika ietvaros notika grupas Prāta 
vētra direktores Aija Auškāpas vieslekcija par koncertu organizēšanu un mūzikas 
pasākumiem 

- 2020.gada maijā grupā CULTURE POINT notika 11 EKA pasniedzēju, absolventu un studentu 
lekcijas par COVID izraisītām sēkām dažādās sociālās dzīves un kultūras jomās (no filozofijas 
līdz krīzes menedžmentam) 

- 14.05.2020 ir norisinājusies Prāta spēle Kultūras un ekonomika, jautājumus kurai sagatavoja 
programmas Kultūras vadība pasniedzēji Baiba Guste, Ieva Andžāne, Velga Vēvere, Ingus 
Barovskis un Jeļena Budanceva  

- 15.05.2020 grupā CULTURE POINT notika diskusija par studiju darbu aizstāvēšanu un 
prezentēšanu, kurā piedalījās lektore Ieva Andžāne un docente Jeļena Budanceva 

- 03.06.2020 online vidē, kanālā youtube Kultūra vadības programmas vadītāja Jeļena 
Budanceva kopā ar 4. kursa studentu Kristeru Rudzīti un absolventu Artu Vītoliņu novadīja 
sarunu par studiju izaicinājumiem un veiksmīga studenta pieredzi 

- 19.06.2020 programmas vadītāja Jeļena Budanceva piedalījusies online diskusija par 
izglītības iespējām kultūras jomā, ko iniciējā Pasākumu forūms un LAPPA 

- Jūnijā grupa CULTURE POINT notika vairākas diskusijas un eksāmens priekšmetā 
Starptautiskās kultūras sistēmas (pasniedzēja dr.philol. S.Ratniece) 

- 2019./ 2020.st.g. tika organizētas vairākas mācību ekskursijas studiju programmu 
„Pasākumu organizēšana” (iepriekš „Izklaides un atpūtas industrijas vadība”) un „Kultūras 
vadība” studentiem. Studiju kursu ietvaros tika apmeklēts Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs, mākslas muzejs „Rīgas Birža”, Iecavas kultūras nams, Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs, Latvijas Mākslinieku savienības muzejs, Latvijas Rakstnieku savienība, Francijas 
kultūras centrs, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, tautas tērpu centrs „Senā klēts”, 
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs”, mācību ekskursija 
„Viduslaiku Rīga”, ekskursijas uz dažādiem radošajiem kvartāliem u.c.  

TIESĪBU ZINĀTNES 

 2019.gada jūnijā EKA docente un studiju programmas „Tiesību zinātne” direktore Karina 
Zalcmane piedalījās Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas biroja, Eversheds Sutherland 
Bitāns zvērinātu advokātu biroja sadarbībā ar nevalstiskas organizācijas Women in Sports 
Law (Sievietes Sporta tiesībās, WISLAW) organizēta brokastu diskusijā „Taisnīgs process 
anti-dopinga lietās”. 

 2019.gada septembrī EKA Doc., I.Stankeviča ERASMUS + mobilitātes programmas ietvaros 
viesojas ar lekciju Francijā, Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis. 

 2019.gada septembrī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP), 
Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces Marijas Dzelme vieslekcija.  

 Laikā no 13.12 līdz 14.12.2019 ERASMUS + mobilitātes programmas ietvaros pieredzes 
apmaiņas vizītē EKA docente un studiju programmas „Tiesību zinātne” direktore Karina 
Zalcmane viesojās Atēnas Universitātē, lai pilnveidotu Ekonomikas un kultūras augstskolas 
e-studiju procesu. Atēnu Universitātē „Tiesību zinātne” programmā piedāvā 230 studiju 
kursus, kas iespējams apgūt e-vidē. Papildus doc., Zalcmane piedalījās diskusijā ar Atēnas 
universitātes akadēmisko personālu par aktualitātēm Tiesību zinātnē atsevišķi un augstāka 
izglītības jomā Eiropas savienībā kopumā. 

 14.12.2019 EKA docentes Karina Zalcmane un Marina Kamenecka-Usova piedalījās 
Starptautiskā Sporta tiesību kongresā. 

 21.02.2020 EKA docente Marina Kamenecka-Usova apmeklēja Gruzijas vēstnieces Latvijā 
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Teas Maisuradze vieslekciju „Gruzijas galvenās ārpolitikas prioritātes”. 

 Notāru dienu ietvaros 25.02.2020, EKA docente un studiju programmas „Tiesību zinātne” 
direktore Karina Zalcmane apmeklēja semināru DigiNotārs – elektroniskie apliecinājumi 
privāttiesiskos darījumos.  

 29.02.2020 EKA docente un studiju programmas „Tiesību zinātne” direktore Karina 
Zalcmane piedalīties sporta tiesību paneļdiskusijā starptautisko tiesas procesa izspēļu "14th 
Riga Vis Pre-Moot" norises laikā.  

 02.03.2020 EKA docente Marina Kamenecka-Usova apmeklēja Merilandes Universitātes 
profesora Dr.Tomasa F.Šalera lekciju par ASV prezidenta vēlēšanām. 

MĀKSLAS 

 2020. gada 6.-8. martam Ekonomikas un kultūras notika Student Game Jam, kurā piedalījās 
vairāk nekā 40 dalībnieku. 

 2020. gada 6.-8. martam studiju programmas “Datorspēļu dizains un grafika” studējošie 
Artūrs Svars, Nauris  Blumbahs un Ieva Kuduma ieguva 3. vietu GameHack 2020 Ventspils. 

 2020. gada februārī studiju programmas “Datorspēļu dizains un grafika” studējošie Rihards 
Lūris un Rihards Kurts ar spēli “Surviving the Dungeon” piedalījās pasākumā HyperTown 
Riga 2020. Dalība pasākumā notika sadarbībā ar Latvijas Spēļu izstrādātāju asociāciju. 

 2020. gada janvāra beigās studiju programmas “Datorspēļu dizains un grafika studējošie 
piedalījās Global Game Jam 2020 Riga. 

 2019. gada oktobrī studiju programmas “Datorspēļu dizains un grafika” studējošais Aivars 
Ivanovs un docētājs Ēriks Līsmanis ar komandu uzvarēja “Riga IFF” tehnoloģiju maratonā, 
izstrādājot produktu ar autismu slimojošiem bērniem. 

 Studiju programmas “Datorspēļu dizains un grafika” docētāji Ēriks Līsmanis, Armands  
Millers, Kaspars Šteinbergs un EKA lektors Edgars Čerkovskis strādā pie virtuālās realitātes 
ekonomikas kabineta izstrādes pēc Rīgas Tālmācības vidusskolas pasūtījuma. 

 Studiju programmas “Interjera dizains” 3.kursa studente Jana Ļotčikovatika uzņemta kā 
biedra kandidāts Latvijas Dizaineru Savienībā 

 Studiju programmas “Interjera dizains” student Karlina Jansone piedalījās SUSI apmaiņas 
programmā ASV. Ziemā Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs sadarbībā ar 
ASV vēstniecību un FHI360 izsludināja pieteikšanos SUSI (Study of the United States 
Institutes) for Students programmai no 18 - 24 gadiem, kur no Latvijas tika izvirzīti 2 
studenti, Karlīna Jansone no Ekonomikas un Kultūras augstskolas un Vairis Stramkalis no 
Latvijas Unversitātes.  

 Studiju programmas “Interjera dizains” 2. un 3. kursa studenti 20.09.-24.09.2019., devās 
ekskursijā uz Londonu ar programmas direktori Kseniju Miļču. Apskatīja Victoria&Albert 
Museum, Tate Modern, Natural History Museum. 

 30.09. EKA Interjera dizaina studenti guvuši jaunas un praktiskas zināšanas Arens Rīga, 
WATT, Anitra, H&L Studija aizraujošajos semināros, kurus kopā ar pasniedzēju Kristiana 
Kazarjana apmeklēja lieliskajā DECCO CENTRS. 

 26.09. EKA interjera dizaina studenti, kopā ar pasniedzēju Agri Tauriņu apmeklēja AM 
Furnitūra salonu, lai iegūtu plašākas zināšanas par furnitūru un tās pielietojumu interjeros 

 EKA mācībspēki – Ksenija Miļča, Barbara Freiberga, Kristiana Kazarjana, Anna Varnase 
piedalās LDS izstādē RE:EX(05.-22.10.)Barbara Freiberga izstādes producente, Ksenija Miļča 
– koncepcijas un vizuālās identitātes autore. Maketus izstādes vizuālajai daļai gatavoja EKA 
Pb_Dz_Ns_3 studente Jana Ļotčikova. 

 5.11.2019. Evija Skriba(koloristikas, skicēšanas, inovācijas dizainā pasniedzēja) piedalījās 
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konkursā NORDIC & BALTIC YOUNG ARTIST AWARD. 

 12.11.2019. 4. kursa studenti kopā ar mēbeļu projektēšanas pasniedzēju un mēbeļu dizaineri 
Agri Tauriņu devās uz individuālu mēbeļu ražošanas, projektēšanas un dizainēšanas 
uzņēmumu Projekcijas Dizains darbnīcu, kur praktiski izmēģināja roku mēbeļu tapšanā - 
šķiroja detaļas pēc rasējumiem un veica citus to sagatavošanas darbus. 

 11.11.-15.11.2019. studiju programmas “Interjera dizains” direktore Ksenija Miļča piedalījās 
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – VTDK International Week, iegūstot jaunus 
sadarbības partnerus un dibinot starptautiskus sakarus projektu attīstībai nodaļā. 

 16.12.2019. Visuzcītīgākās Interjera dizaina 4. kursa studentes priecīgas par lekciju Latvijas 
vadošajā mēbeļu furnitūras un plātņu materiālu tirdzniecības uzņēmumā AM Furnitūra, 
kuras laikā iepazinās ar jaunāko programmnodrošinājumu interjera dizaina projektēšanai 

 17.12.2019. Interjera dizaina studenti mācību ekskursijā gaismas risinājumu salonveikalā 
WATT. Izsmeļošu lekciju par apgaismojumu, tā veidiem un izmantošanas iespējām novadīja 
uzņēmuma vadītājs un zīmola LaLampa radītājs Kristaps Jaundzems. 

 17.01.2020. galerijā Glass Point notika studentu izstādes “Elusive” atklāšana. Topošie 
dizaineri stiklā izveidojuši EKA balvas, un šāds mācību uzdevums veikts, lai iemācītos 
praktiski strādāt ar dažādiem materiāliem, pašrocīgi izmēģinātu gan stikla apstrādes 
procesu, gan arī sākotnēji pat netveramas (elusive) idejas materializēšanu, kam 
nepieciešams arī komunikācijas process ar potenciālo klientu. 

 EKA studiju programmas "Interjera dizains" studenti radījuši darbus konkursam-izstādei 
"DESIGN AFTER TOMORROW", kas tiek rīkota kopā ar Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegija - VTDK.  

3.3. EKA docētāju zinātniskie sasniegumi 

2019./2020. gadā Ekonomikas un kultūras  augstskolas docētāji ir sagatavojuši 
vairākas publikācijas recenzētos zinātniskos izdevumos, tostarp 24 raksti ir 
publicēts starptautiski recenzētos izdevumos, kas ir/būs  iekļauti starptautiski 
citējamās  datu bāzēs Web of Science, Clarivate Analytics un SCOPUS. Turklāt, EKA 
docētāji sagatavoja arī monogrāfijas un mācību grāmatas. 

EKA docētāju publikācijas (publicētas izdevumos, kas ir indeksēti  vai iesniegti 
indeksēšanai Web of Science vai Scopus datu bāzē): 

1. Tambovceva, T., Titko, J. (2020). Consumer perception of sharing economy: pilot survey in 

Latvia. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (IJEPEE), 13(1), 72-

84. SCOPUS 

2. Gribanova, S., & Abeltina, A. (2020). Management of creative class. The case of IT 
professionals in Latvia. In SHS Web of Conferences (Vol. 74, Article No. 02006). 
WOS:000528040800043 

3. Titko, J., Bierne, J. (2019). Competence Development of Young Entrepreneurs through 
Educational Innovations. Marketing and Management of Innovations, 3, 255-264. 
http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-19 (WoS: 000488243600019) 

4. Bierne, J., Svirina, A., Titko, J. (2019). E-Learning and E-Teaching Effectiveness: Academic 
Staff Perception // In: Kabashkin I., Yatskiv (Jackiva) I., Prentkovskis O. (eds) Reliability 
and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2018. Lecture Notes in 
Networks and Systems, vol 68, 768-778. Springer, Cham DOI: 10.1007/978-3-030-12450-
2_74 (SCOPUS) 
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5. Lentjushenkova, O., Zarina, V., & Titko, J. (2019). Disclosure of intellectual capital in 
financial reports: case of Latvia. Oeconomia Copernicana, 10(2), 341–357. DOI: 
10.24136/oc.2019.017 (WoS: 000475440300007) 

6. Gribanova, S., & Abeltina, A. (2019). Job satisfaction of IT employees in Latvia: 
expectations and reality. Economic Annals-XXI, 178, 148-157. SCOPUS 

7. Liniņa, I., Vēvere, V., Zvirgzdiņa, R. (2019). Necessity of customer loyalty formation and its 
peculiarities in the telecommunication services. Vide. Tehnoloģija. Resursi. XII 
Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019.g. 20.-22.jūnijā. Rēzeknes 
Tehnoloģiju Akadēmija. 142.-146.lpp. SCOPUS 

8. Zalcmane, K., Kamenecka-Usova, M. (2019). The cost of policing football matches in 
Latvia. Proceedings of the 33rd International Business Information Management 
Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management 
through Vision 2020, 6633-6641. SCOPUS 

9. Morkūnas, M. Volkov, A., Rudienė, E., Skvarciany, V. (2019). Joint venture as a risk 
management tool: experience from construction sector. International journal of economic 
policy in emerging economies, vol. 12, iss. 3, p. 285-298. DOI: 
10.1504/IJEPEE.2019.10022432. SCOPUS 

10. Svirina A., Gumerov A., Polyushko Y. (2019). Innovative Development Tendencies 
Analysis: the Case of Increasing Effect of Government Economic Regulation. Proceedings of 
the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 
2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, 1393-1400. 
SCOPUS 

11. Trofimovich, P., Turuševa, l. (2020). Language Attitudes and Ethnic Identity: Examining 
Listener Perceptions of Latvian-Russian Bilingual Speakers. Journal of Language, Identity & 
Education, Volume 19, 2020 - Issue 1, pp. 8-
24. https://doi.org/10.1080/15348458.2019.1696682 WoS: 000504556000001 

12. Grizane T., Gusca J., Jurgelane-Kaldrova I., Sannikova A.  (2019). Emissions of carbon 

dioxide (co2) and growth the tourism industry: case study of Latvia. Proceedings of the 

2019 20th  International Conference “Economic science for rural development”. No. 52, pp. 

347.-354. Latvia University of Life Science and Technologies. Latvija, Jelgava. 

WOS:000526397500042 

13. Sannikova, A., Vevere, V., Grizane, T., Jankova, L. (2019). Economic factors in the choice of 

studies and work. Economic Science for Rural Development 2019. Proceedings of 20th 

International Conference, 9-10 May, 2019, Jelgava, pp. 223-229. (WOS:000526396700028) 

14. Daudisa, T., & Vevere, V. (2020). Importance of professional ethics and corporate social 
responsibility within business studies curriculum within context global economy. In SHS 
Web of Conferences (Vol. 74, p. 04004). EDP Sciences. WOS:000528040800071 

15. Vevere, V., & Mons, A. (2020). Applying behavioural economics in education: study of 
undergraduate practices of selecting higher educational institutions. In SHS Web of 
Conferences (Vol. 74, p. 01035). EDP Sciences.  WOS:000528040800035 

16. Lentjušenkova, O., & Lapiņa, I. (2020). An integrated process-based approach to 
intellectual capital management. Business Process Management Journal, 
WOS:000527354700001 

17. Titko, J., Svirina, A., Skvarciany, V. Shina, I. (2020). Values of young employees: Z-

Generation perception.   Business: Theory and Practice, 22(1), 10-17. DOI: 

https://doi.org/10.3846/btp.2020.11166  (būs WoS) 

18. Jermolajeva, J., Turusheva, L., Silchenkova, S. (2020). Professional motives as a leading 
factor of last year university students’ learning motivation. Proceedings of the 13th 
International Scientific Conference “RURAL ENVIRONMENT. EDUCATION. PERSONALITY 
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(REEP, May 7 – 8, 2020)”, Vol. 13, Jelgava: LLU, 70-75. DOI: 10.22616/REEP.2020.008. (būs 
WoS) 

19. Jermolajeva, J., Silchenkova, S., Turusheva, L. (2020). Last Year University Students’ 
Prevailing Motives for Learning and the Ways to Increase Their Motivation. Proceedings of 
the 14th international conference "SOCIETY.INTEGRATION.EDUCATION" (SIE, May 22-23, 
2020), Vol.1, Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 266-275. DOI: 
10.17770/sie2020vol1.4863 (būs WoS) 

20. Jermolajeva, J., Bragina, N. (2020). The Doll in the Paintings of the Late 19th – Early 20th 
Centuries: Hermeneutic Analysis. Proceedings of the 14th international conference 
"SOCIETY.INTEGRATION.EDUCATION" (May 22-23, 2020), Vol. V, Rezekne: Rezekne 
Academy of Technologies, 616-626. DOI: 10.17770/sie2020vol5.4859 (būs WoS) 

21. Vevere, V., & Brante, I. (2020). Corporate social responsibility and corruption risks of 
enterprise board members. Balkan Social Science Review, 15(15), 219-235. (būs SCOPUS) 

22. Vevere, V., Shina, I., Brencis, A. (2019). Engagement of Latvian Local Municipalities in 
Social Enterpreneurship: problems and opportunities. ICLEL 2019 5th International 
Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2019. Sakarya University 
Faculty of Education: ICLEL Publication: ICLEL Conferences, 342-352. (būs WoS) 

23. Vevere, V., Lejniece, I., Linina, I. (2019). Digital competence, general data protection 
regulation and university responsibility. Proceedings of 34th International Business 
Information Management Association Conference. Vision 20205: Education Exellence and 
Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. 
Madrid: IBIMA, 7006-7012. (būs WoS) 

24. Linina, I., Vevere, V., Zvirgzdina, R. (2019). Corporate Social Responsibility and Loyalty 
Formation Mechanisms in Retailing. Proceedings of 34th International Business 
Information Management Association Conference. Vision 20205: Education Exellence and 
Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. 
Madrid: IBIMA, 5333-5343. (būs WoS) 

25. Verina, N., Titko, J., Shina, I. (2019). Digital Transformation in Higher Education: academic 
and administrative staff perception. Proceedings of the 34th International Business 
Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, 
Spain,  IBIMA, Madrid, 6783-6792. (būs WoS) 

EKA docētāju citas publikācijas: 

1. Gribanova, S., Abeltina, A., & Ozols, J. (2019). Evaluation of factors that influence the 
motivation of it specialists in Latvia. In Proceedings of the International Scientific 
Conference, Volume VI,  156-168.   

2. Gribanova, S., & Abeltina, A. (2019). Work motivation and labour productivity growth 
among it professionals in contemporary Latvia. In Proceedings of the conference 
“Economic Science for Rural Development”, Jelgava, Latvia, 165-174. 

3. Gribanova, S., & Abeltina, A. (2019). Shaping of the professional community in digital 
economy: a case study. In International Scientific-Practical Conference “Business 
Cooperation as a Resource of Sustainable Economic Development and Investment 
Attraction”(ISPCBC 2019). Atlantis Press. 

4. Vēvere, V. (2019). Traces: Baltic Intellectuals in Northfield (USA). Aktuālas problēmas 
literatūras un kultūras pētniecībā. Rakstu krājums, Nr.24. Liepāja: LiepU, 259.-269.lpp.  
(EBSCO) 

5. Skvarciany, V., Germanaitė, L. (2019). Financial risk assessment: case of „Lietuvos 
Geležinkeliai“, AB // Open economics. Warsaw : De Gruyter. ISSN 2451-3458. eISSN 2451-
3458. 2019, vol. 2, iss. 1, p. 19-29. DOI: 10.1515/openec-2019-0002  
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6. Kazimieraitytė, M., Skvarciany, V. (2019). Factors that determine shadow economy in 
Lithuania and Europe. Economics and Management, vol. 11, p. 1-7. DOI: 
10.3846/mla.2019.9388.  

7. Ilčiukaitė, V., Skvarciany, V. (2019). Assessment of Russian sanctions on economies of the 
Baltics countries. Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – 
Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius 
: VGTU leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, p. 1-11.  

8. Jakeliūnaitė, S., Skvarciany, V. (2019). Impact of direct foreign investment in the growth of 
the economy. Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future 
of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU 
leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.042, p. 1-10.  

9. Lukšaitė, K., Skvarciany, V. (2019). Study on factors having impact on foreign direct 
investment attraction.  Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science 
– Future of Lithuania“ "Economics and Management", 13 February, Vilnius, Lithuania. 
Vilnius : VGTU leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.050, p. 1-9.  

10. Puluikytė, M., Skvarciany, V. (2019). Factors that determine rural tourism development in 
Lithuania. Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of 
Lithuania“ "Economics and Management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU 
leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.048, p. 1-7.  

11. Ulozaitė, E., Skvarciany, V. (2019). Evaluation of job loss factors. Proceedings of the 22nd 
Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and 
management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU leidykla Technika. eISSN 
2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.046, p. 1-7.  

12. Samoškaitė, R., Skvarciany, V. (2019). Research on factors influencing emigration from 
Lithuania. Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of 
Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : VGTU 
leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.049, p. 1-7.  

13. Volkov, A., Morkūnas, M., Skvarciany, V. (2019). Is it possible to predict food retail prices? 
Evidence from Lithuanian market // International scientific conference Contemporary 
issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 
2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : VGTU Press, 
2019, art. no. cibmee.2019.018. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. eISSN 
2538-8711. p. 181-187. DOI: 10.3846/cibmee.2019.018. 

14. Lentjusenkova, O., Zarina, V., Titko, J. (2019). Intellectual Capital Perception among 
Latvian Financial Experts. Proceedings of the International Conference on Applied 
Economics “Contemporary issues in economy”, Toruń, Poland, 27-28 June 2019, 112-117. 
DOI: http://doi.org/10.24136/eep.proc.2019.4 

15. А. С. Берберян, Т. В. Богданова, С. В.Сильченкова, Е. Б. Ермолаева, Н. Т. Варданян 

(2019). Международное исследование профессиональной идентичности педагога. 

Гуманитарий : актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 19 (3), 306-

319. ISSN 2078-9823 (Print), ISSN 2587-7879 (Online). DOI: 10.15507/2078-

9823.047.019.201903.306-319. 

16. С.В. Сильченкова, Е.Б. Ермолаева (2019). Управление профессиональными ролями 
учителей в условиях многозадачности их деятельности. Актуальные проблемы 
теории и практики управления. Сборник научных статей IX Международной научной 
конференции 26 ноября 2019 года, 304-307. Смоленск: СмолГУ. ISBN 978-5-907270-88-
6. 

17. Načiščionis, J., Tumalavičius, V., Skrastiņa, U., Radzevičs, J., & Prakapienė, D. (2020). Issues 
of public security: legal consequences of determining unforeseeable extraordinary 
events. Journal of Security & Sustainability Issues, 9(3). 
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18. Brante, I., & Lejniece, I. (2019). Tax Liabilities of the Board Member in Latvia: Legal-
Economic Aspects. Economics and Culture, 16(2), 93-105. 

19. Skrastiņa, U. & Radzevičs, J. (2019). "Pasūtītāju savstarpēji iepirkuma līgumi". XX 
Starptautiskā zinātniskā konference "Cilvēkfaktors digitalizācijas laikmetā". Biznesa 
augstskola Turība konferenču rakstu krājums. 2019.gada 24.aprīlis. ISSN 1691-6069. 160-
169.lpp. 

20. Skrastiņa, U. & Radzevičs, J. (2019)." Pašvaldības domes priekšsēdētāja atbrīvošanas 
tiesiskie aspekti." XX Starptautiskā zinātniskā konference "Cilvēkfaktors digitalizācijas 
laikmetā". Biznesa augstskola Turība konferenču rakstu krājums. 2019.gada 24.aprīlis. 
ISSN 1691-6069. 170-180.lpp. 

21. Abdykhalykova A., Turuseva L. et al.  (2020). Multimedia Technologies in Teaching a 
Foreign Language.// International Scientific Proceedings “Rural Environment, Education, 
Personality (REEP)”. http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2020/Latvia-Univ-Agricult-
REEP-2020proceedings.pdf 

22. Vēvere, V. (2020). Ētika kā akustiska dzīvesmāksla. Akadēmiskā dzīve, 55, 94-98. 
http://doi.org/10.22364/adz.55.12  

23. Vēvere, V. (2020). Dispassionate Eroticism in “Either/or” bu Kierkegaard and Tiger Lillies. 
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Liepāja: LiePa, 362-371. 
http://doi.org/10.37384/APLKP.2020.25.362  

24. Vevere, V. (2019). Feminist autothanatographies: Alice James and Simone de Beauvoir. 
Proceedings of NORDSCI International Conference on Social Sciences. Atyhens, 229-236. DOI: 
10.32008/NORDSCI2019/B1.V2  

25. Mons, A., Vevere, V. (2020). Behavioral economics perspective on assessment of 
recruitment and selection processes in Latvia. Acta Prosperitatis, 11, 128-139. DOI: 
10.37804/1691-6077-2020-11-128-139  

26. Vevere, V. (2019). Radical demand and spontaneity in K. E. Logstrup’s phenomenological 
ethics: contradiction or grounds for human self-realization. To let things be! Edmund Husser 
160, Martin Heidegger 130. Proceedings of International Interdisciplinary Conference, Riga: 
University of Latvia, 59.  

 

Monogrāfijas un mācību grāmatas: 

1. Kristapsone, S., Kantāne, I. (2019). Iedzīvotāju uzskaite un sociāldemogrāfisko apsekojumu 
pieredze. Autoru kolektīva monogrāfija: Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības 
atjaunošanas izaicinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 43.-55. lpp. 

2. Kantāne, I. (2019). Iztikas līdzekļu avoti un nodarbošanās. Autoru kolektīva monogrāfija: 
Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 109.-117. lpp. 

3. Vārpiņa, Z., Kantāne, I. (2019). Izglītība un darba tirgus. Autoru kolektīva monogrāfija: 
Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 109.-117. lpp. 

4. Ausma Špona, Airisa Šteinberga, Māra Vidnere, Nikolajs Senčenkovs, Jeļena Jermolajeva, 
Tatjana Bogdanova, Svetlana Siļčenkova, Nikolajs Senčenkovs (2019). SKOLOTĀJA 
PROFESIONĀLĀ IDENTITĀTE (zinātniskā kolektīva monogrāfija). Rīga: RTU. DOI: 
10.7250/9789934223877. 

5. Tambovceva, T., Titko, J. (2020). Introduction to Circular Economy. Rīga: Ekonomikas un 

kultūras augstskola. ISBN 978-9984-24-231-6 / e-ISBN 978-9984-24-230-9 

6. Vevere, V., Svirina, A. (2020). Business ethics and Corporate Social Responsibility. ISBN 
978-9984-24-233-0 / e-ISBN 978-9984-24-232-3; UDK 658(07) 

http://dx.doi.org/10.7250/9789934223877
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Katru gadu EKA notiek Starptautiskā zinātniskā konference „Emerging Trends in 
Economics, Culture and Humanities (etECH)”. 2020. gada konference tika 
organizēta vairākās virtuālās sekcijās, kurās piedalījās visu EKA studiju virzienu 
pārstāvji (docētāji un viesdocētāji). 

Sekcijā „Jaunākās tendences finansēs, ekonomikā un politikā” piedalījās: 

- Ilona Lejniece, Jelena Titko. FACTORS AFFECTING PROFITABILITY OF LATVIAN BANKS Vita 
Zarina, Anna Abeltina. ECONOMIC DEVELOPMENT TRENDS IN THE BALTIC STATES 

- Anna Svirina. INTERRELATION OF POPULIST MOVEMENT IN POLITICS AND ECONOMIC 
CRISIS TENDENCIES  

- Viktorija Skvarciany. Assessment decent work and economic growth in G20 countries  

Sekcijā: „Jaunākās tendences biznesa vadībā, mārketingā un uzņēmējdarbībā” 
piedalījās: 

- Nataļja Verina. NEW EMPLOYEE ONBOARDING PROCESS IMPLEMENTATION AND 
IMPROVEMENT IN LATVIA  

Sekcijā „Jaunākās tendences kultūrā, radošajās industrijās un humanitārās 
zinātnēs”  piedalījās: 

- Jelena Jermolajeva, Natalia Bragina. THE DOLL IN THE PAINTINGS OF THE LATE 19TH – 
EARLY 20TH CENTURIES: HERMENEUTIC ANALYSIS 

- Jelena Budanceva. THE CONTRIBUTION OF LOCAL ENTREPRENEURS TO THE 
DEVELOPMENT OF THE IMAGE OF LATVIA 

- Ance Gricmane. ART AS A TOOL FOR SELF DEVELOPMENT IN FOUR CASE STUDIES 

- Ieva Andzane. IMPACT OF COVID-19 ON DIGITAL COMMUNICATION OF LATVIAN 
MUSEUMS 

Sekcijā „Jaunākās tendences starptautiskajās biznesa attiecībās un tiesībās” 
piedalījās: 

- Ināra Brante, Ilona Lejniece. RELIABILITY AND REPUTATION OF THE BOARD MEMBER IN 
LATVIA  

- Marina Kamenecka-Usova. WHAT IS SPORTS LAW?  

- Karina Zalcmane. SPORT EVENT SAFETY AND SECURITY: FINANCIAL AND LEGAL ISSUES 

Sekcijā “Jaunākās tendences IKT risinājumos biznesam, ekonomikai un izglītībai” 
piedalījās: 

- Anna Svirina. SHAPING DIGITAL STARTUP DEVELOPMENT ON THE BASIS OF SOCIAL 
MEDIA PROMOTION STATISTICS 

- Dmitrijs Finaskins. SECURE NEAR REAL-TIME DATA PROCESSING IN AWS CLOUD USING 
DOCKER CONTAINERS 

Sekcijā „Jaunākās tendences izglītībā un pedagoģijā” piedalījās: 

- Edgars Cerkovskis. LATVIAN EDUCATION QUALITY INDEX  

- Jelena Jermolajeva. LAST YEAR UNIVERSITY STUDENTS’ MOTIVES FOR LEARNING AND THE 
WAYS TO INCREASE THEIR MOTIVATION 

- Inga Sina. KEY FACTORS THAT MAKE FOREIGN STUDENTS CHOOSE LATVIAN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS 
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- Velga Vevere. ETHICS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR BUSINESS STUDENTS: 
DEVELOPING AN INSERT MODULE  

- Ieva Bruksle, Vita Zarina, Anna Abeltina. CONFLICT RESOLUTION IN MULTICULTURAL 
STUDY ENVIRONMENT  

- Oksana Lentjushenkova, Ilona Lejniece. FACTORS INFLUENCING HUMAN CAPITAL 
DEVELOPMENT AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  

 

2019./2020. gadā EKA docētāji piedalījās ar ziņojumiem vairākās starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs: 

1. Lentjushenkova, O., Titko, J. QMOD conference “Leadership and Strategies for Quality, 
Sustainability and Innovation in the 4th Industrial Revolution”, October 13-15, 2019, Krakow 
(Poland). Ziņojums: Measuring of Intellectual Capital Investments in Higher Education: Case of 
Latvia 

2. Verina, N., Titko, J. 34th IBIMA Conference, November, 13-14, 2019, Madrid, Spain.  Ziņojums: 
Digital Transformation in Higher Education: academic and administrative staff perception 

3. Zalcmane, K. 25th IASL International Sports Law Congress, December 13-14, 2019, Atēnas 

Grieķija. Ziņojums: Sports Criminology, crime prevention, research   

4. Zalcmane, K. Rīgas Stradiņa universitātes starptautiska zinātniski praktiska 
konference “Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas”, 23.aprīlī, 2020.  Rīga, Latvija. Ziņojums: 
Eiropas Padomes Projekts ProS4 +: par vardarbību, nekārtībām un citām aizliegtām darbībām 
futbola spēlēs 

5. Kamenecka-Usova, M. 25th International Association of Sports Law's Sports Law Congress 
'Professionalism in Sports Activities, International Sports Rules/Sports Law Code', Athens 
2019, Greece. Ziņojums: European Dimension of Sports 

6. Kamenecka-Usova, M. Rīgas Stradiņa universitātes starptautiska zinātniski praktiska 
konference “Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas”, 23.aprīlī, 2020.  Rīga, Latvija. Ziņojums: 
ADR and mediation by the French National Olympic and Sports Committee 

7. Vēvere, V., Lejniece, I. 34th IBIMA Conference, November, 13-14, 2019, Madrid, Spain.  
Ziņojums: Digital competence, general data protection regulation and university responsibility 

8. Jermolajeva, J. IX Международная научная конференция “Актуальные проблемы теории и 
практики управления” 26.11.2019, Смоленск: СмолГУ. Ziņojums: Управление 
профессиональными ролями учителей в условиях многозадачности их деятельности 

9. Jermolajeva, J. 13th International Scientific Conference “RURAL ENVIRONMENT. EDUCATION. 
PERSONALITY (REEP), May 7 – 8, 2020), Jelgava, LLU. Ziņojums: Professional motives as a 
leading factor of last year university students’ learning motivation 

10. Jermolajeva, J. 14th international conference “SOCIETY.INTEGRATION.EDUCATION” SIE, May 
22-23, 2020, Rezekne, Rezekne Academy of Technologies. Ziņojums: The Doll in the Paintings of 
the Late 19th – Early 20th Centuries: Hermeneutic Analysis 

11. Jermolajeva, J. 14th international conference “SOCIETY.INTEGRATION.EDUCATION” SIE, May 
22-23, 2020, Rezekne, Rezekne Academy of Technologies. Ziņojums: Last Year University 
Students’ Prevailing Motives for Learning and the Ways to Increase Their Motivation 

12. Turuseva L. International Scientific Conference “Rural Environment, Education, Personality 
(REEP)”, 2020, Jelgava, Latvija. Ziņojums: Multimedia Technologies in Teaching a Foreign 
Language 

13. Barovskis I. XIII Zinātniskā konference Literatūra un reliģija. Tēvu grēki: literatūrā, mākslā un 
kultūrā 2019. gada 6. decembrī. Ziņojums: "Tēvu grēka" koncepts Velgas Kriles dzejā un 
dramaturģijā 
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14. Barovskis I. Zinātniska konference "Latviskā identitāte lokālajā kultūrtelpā: LU Latgales 
ekspedīcija 2019" 2019. gada 9. decembrī. Ziņojums: Preiļu un Līvānu novada vizuālā ainava. 

15. Barovskis I. PERSPECTIVES OF BALTIC PHILOLOGY V Uwięzienie w kulturze / Trapped in 
culture / Kultūras un valodas slazdos / Įkalinimas kultūroje ir kalboje 16–17.09.2019, POZNAŃ 
Ziņojums: Slazdu un strupceļa motīvs latviešu pasakās 

16. Vēvere, V., Lejniece, I. 34th IBIMA Conference, November, 13-14, 2019, Madrid, Spain.  
Ziņojums: Digital competence, general data protection regulation and university responsibility 

17. Vēvere, V. 34th IBIMA Conference, November, 13-14, 2019, Madrid, Spain.  Ziņojums: Corporate 
Social Responsibility and Loyalty Formation Mechanisms in Retailing 

18. Vēvere, V. NORDSCI conference on Social Sciences, 19.08.-23.08.2019, Athens (Greece). 
Ziņojums: Feminist Autothanatographies: Alice James and Simone de Beauvoir 

19. Vēvere, V. International Interdisciplinary Conference “To let things be! Edmund Husser 160, 
Martin Heidegger 130”, The University of Latvia, 10-12 December, 2019. Ziņojums: Radical 
demand and spontaneity in K. E. Logstrup’s phenomenological ethics: contradiction or grounds for 
human self-realization  

20. Vēvere, V. LU 78.starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas universitāte, 10.03.-11.03.2020. 
Ziņojums: Martas Nusbaumas spēju teorija kā humānās eksistences priekšnosacījums 

21. Vēvere, V. XIII zinātniskā konference “Literatūra un reliģija” LU 2019.gada 6. decembrī. 
Ziņojums:  Īzaka klusēšana S. Kirkegora darbā “Bailes un trīsas 

22. Vēvere, V. International conference “Globalization and its socio-economic consequences”, Žilina 
University (Slovakia), 8-9, October, 2019. Ziņojums: Importance of professional ethics and 
corporate social responsibility within business education within context of globalization 

23. Vēvere, V. International conference “Globalization and its socio-economic consequences”, Žilina 
University (Slovakia), 8-9, October, 2019. Ziņojums:  Applying behavioral economics in 
education: study of undergraduate practices of selecting higher education institutions 

 

3.4. EKA studējošo iesaistīšana pētniecībā un radošajā darbībā 

Katru gadu EKA notiek Studējošo konference, kurā piedalās studējošie no visiem 
EKA studiju virzieniem, Alberta koledžas un citu augtskolu studējošie. Šogad EKA 
studējoši iesniedza 62 pētījumu anotācijas, kā arī 20 radošo un mākslas darbu 
aprakstus.  

Turklāt, EKA studējošie iesniedza 50 pilna teksta rakstus EKA/AK Studējošo rakstu 
krājumam. 

Maģistra studiju programmas „Biznesa vadība” latviešu un angļu plūsmas 
studējošie iesniedza 15 rakstus: 

 Santa Baranova. INVESTĪCIJU INTELEKTUĀLĀ KAPITĀLĀ IETEKME UZ KURJERPASTA 
PAKALPOJUMA NOZARES UZŅĒMUMU DARBĪBU 

 Dace Krumina. IEGULDĪJUMU INTELEKTUĀLAJĀ KAPITĀLĀ IETEKME UZ LATVIJAS 
KREDĪTIESTĀŽU FINANŠU REZULTĀTIEM 

 Diāna Vasiļjeva. BIOLOĢISKO PRODUKTU RAŽOTĀJU KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANAS 
IESPĒJAS LATVIJĀ 

 Sintija Jurkevica. INTELEKTUĀLĀ KAPITĀLA VADĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI REKLĀMAS 
NOZARĒ 
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 Krista Benko. INTELEKTUĀLĀ KAPITĀLA VADĪBAS PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS 
KOKAPSTRĀDES UZŅĒMUMOS 

 Dace Kvalberga. DARBINIEKU MOTIVĀCIJAS SISTĒMAS IZSTRĀDE POLIGRĀFIJAS NOZARĒ 

 Kishor Kumar Shankar. Employees loyalty as the determining factor of IT industry in India 

 Nivin Tisson. Factors affecting CUSTOMER SATISFACTION in super market chains in In 
Kerala region ,India 

 Jeremiah O Agboola. FACTORS AFFECTING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP GROWTH IN 
NIGERIA 

 Akshay,Thottuvayil Jose. The role of HR in augment organizational innovational:Mediating 
cooperation between R&D and Market Research 

 Josmy Jose. Online Education Market In India and Indian Educational system:Case study in 
India 

 Jakhangir Jienbaev. IMPROVING THE STAFF MANAGEMENT SYSTEM FOR CATERING 
COMPANIES IN UZBEKISTAN 

 Aswathy Rajendran. Comparative study of customer behaviour towards FMCG products 

 Zarina Kholikova. QUALITY ASSURANCE IN PURCHASE PROCESSES OF SMALL AND 
MEDIUM COMPANIES IN FURNITURE PRODUCTION SEGMENT IN LATVIA 

Maģistra studiju programmas „Kultūras diplomātija un starptautiskais 
menedžments” studējošie iesniedza 8 rakstus: 

 Sintija Briķe. MŪZIKA KĀ KULTŪRAS DIPLOMĀTIJAS INSTRUMENTS: KORA MŪZIKAS 

GADĪJUMS 

 Edgars Jans Lorencs. LATVIJAS VESELĪBAS TŪRISMA KLASTERA NOZĪME UZŅĒMUMU 

TĒLA UN REPUTĀCIJAS VEICINĀŠANĀ 

 Inese Plesņa. PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMU IETEKME UZ KULTŪRAS JOMAS 

ATTĪSTĪBU REĢIONOS 

 Kristīne Tuča. KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTI JAUNIEŠU DIASPORAI KĀ 

INSTRUMENTS SAIKNES VEIDOŠANAI AR LATVIJU 

 Lita Aina Hēla. BALTIJAS VALSTU KULTŪRPOLITIKAS IEVIEŠANAS STRATĒGIJAS 

 Rihards Eglītis. STRATĒĢIJA KĀ LATVIJAS SPORTA DEJU NOZARES ATTĪSTĪBAS 

INSTRUMENTS 

 Sandis Kalniņš. KULTŪRPOLITIKAS STRATĒĢIJAS NOZĪME KULTŪRAS PROCESU 

ATTĪSTĪBAI REĢIONOS 

 Kristīne Veinberga. STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS IESPĒJU IZMANTOŠANA TŪRISMA UN 

VIESMĪLĪBAS MĀCĪBU PROGRAMMU ATTĪSTĪBAI 

Bakalaura studiju programmas „Grāmatvedība un audits” studējošie iesniedza 3 
rakstus: 

 Sanita Gulbe. VALSTS PARĀDS, TĀ DINAMIKAS ANALĪZE LATVIJĀ 

 Signe Jānelsiņa. STARPTAUTISKI FINANSĒTO PROJEKTU GRĀMATVEDĪBAS 
ORGANIZĀCIJAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA LATVIJAS PLĀNOŠANAS REĢIONOS 

 Linda Vīgante, Maksims Silionovs, Stella Bula. MAZUMTIRDZNIECĪBAS PA PASTU VAI 
INTERNETA VEIKALOS NOZARES UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ 

Bakalaura studiju programmas „Biznesa ekonomika” studējošie iesniedza 2 
rakstus: 
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 Krista Keita Simanoviča, Laura Leke-Vīnvalde. SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS NOZARES 
UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ 

 Staņislavs Rumaks, Laura Strazdiņa. ELEKTROPREČU TIRDZNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS 
IESPĒJAS LATVIJĀ 

Bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātnes” studējošie iesniedza 3 rakstus: 

 Sabīne Eberliņa. TIESĪBAS MAINĪT VĀRDU UN UZVĀRDU 

 Valērija Cimoška. NOZIEDZĪBA UN KRIMINOGĒNAIS STĀVOKLIS OLAINES NOVADĀ 

 Agita Šīmane. MIRUŠA CILVĒKA ĶERMEŅA AIZSARDZĪBA 

Bakalaura studiju programmas „Kultūras vadība” studējošie iesniedza 10 rakstus: 

 Kristiāna Šteinberga. KĀ STRĀDĀT AR Z PAAUDZI 

 Imanta Prūse. KĀ STRĀDĀT AR X PAAUDZI 

 Linda Amanda Kalniņa. PERSONĀLA ATLASES PROCESS LATVIJAS TEĀTROS 

 Dana Rusecka. PERSONĀLA ADAPTĀCIJAS PROCESS DEJU NOZARĒ 

 Ingebora Šperliņa. VADĪŠANAS ĒTIKAS PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMA IESPĒJAS 
LATVIJAS RADOŠAJĀS SAVIENĪBĀS 

 Ilze Zirnīte, Lāsma Sondore, Agnese Besere. NEPILNGADĪGIE INFLUENCERI LATVIJAS 
SOCIĀLAJOS TĪKLOS 

 Samanta Tiliba, Samanta Daniela Hmeļņika, Paula Kristiāna Aparjode,Haralds Bogdanovs. 
ATTIEKSME PRET DRAG QUEEN SUBKULTŪRU DAŽĀDĀS VECUMA GRUPĀS 

 Elizabete Caune, Alta Ābola. NOZIEGUMU SERIĀLI UN TO IETEKME UZ SKATĪTĀJU 

 Natālija Melne,  Adrija Lija Stepiņa, Veronika Kurilova, Kristiāna Riežniece. VIENDZIMUMA 
LAULĪBAS LATVIJĀ 

 Zane Uzuliņa. DARBINIEKU MOTIVĒŠANA EKONOMIKAS MINISTRIJĀ 

Bakalaura studiju programmas „Vadības zinības” latviešu un angļu plūsmas 
studējošie iesniedza 9 rakstus: 

- Eduards Heinsbergs. AZARTSPĒĻU UN IZLOŽU NODOKĻU IEŅĒMUMU SADALĪJUMA 
ANALĪZE 

- Elīna Švarca, Eduards Heinsbergs. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU 
NOZARES UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ 

- Linda Kalace, Kristīne Berezņeviča. SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS NOZARES UZŅĒMUMA 
KONKURĒTSPĒJAS NOVĒRTĒŠANA TEIKĀ 

- Abidjanov Janobidin. TRUCK LOGISTICS DEVELOPMENT POSSIBILITIES BETWEEN EUROPE 
AND ASIA 

- Tokhir Urazov. NEW RESTAURANT BUSINESS’S DEVELOPMENT POSSIBILITIES IN 
UZBEKISTAN 

- Nursaidov Sirojiddin. THE POSSIBILITIES OF OPENING GUESTHOUSES IN UZBEKISTAN 

- Erkaiym Omurbekova. FACTORS AFFECTING CONSUMERS‘ CHOICE IN THE MOBILE GAMES 
MARKET IN LATVIA 

- Амир Тураев. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 
ОДЕЖДЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. 

- Viktoryia Sedova. OPPORTINITY TO INCREACE CUSTOMER SATISFACTION IN 
COMMERCIAL BANKS IN BELARUS 
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4. PRIORITĀTE „INFRASTRUKTŪRA” 

Prioritātes ietvaros ir definēts darbības mērķis: Nodrošināt katram studiju 

virzienam infrastruktūras objektu (specializēto telpu) un pilnveidot materiāltehnisko 

bāzi pētniecības vai radošā darba aktivitāšu īstenošanai. 

2019./2020. akadēmiskajā gadā Ekonomikas un kultūras augstskolā izveidoto 

infrastruktūras objektu un materiāltehniskās bāzes jauno elementu, kā arī agrāk  

izveidoto objektu saraksts atrodas 8. tabulā.  

Tabula 8. EKA infrastruktūras objekti un materiāltehniskās bāzes elementi  

Studiju 
virziens 

Objekta 
nosaukums 

Objekta apraksts 

Ekonomika 
 

Loģistikas 
telpa 

Izmantošanai studiju programmas „Starptautiskie tirdzniecības 
darījumi un loģistika” ietvaros 
Tā ir aprīkota ar jaudīgiem datoriem un programmatūru, kas ļaus 
pilnvērtīgi apgūt studiju kursu "Loģistikas informācijas sistēmas", 
vizuālajiem uzskates līdzekļiem par bīstamo kravu noformēšanu, 
kravas konteineru veidiem, kā arī ģeogrāfijas kartēm. Tāpat auditorijā 
pieejami bukleti un žurnāli par transporta loģistiku angļu valodā, 
kurus varēs izmantot ne tikai loģistikaas, bet arī profesionālās 
svešvalodas apgūšanai. 
 

Virtuālais 
ekonomikas 
kabinets 

Izmantošanai studiju programmas „Biznesa ekonomika” ietvaros 
Virtuālais ekonomikas kabinets ir tiešsaistes mācību rīks, kas 
izveidots virtuālajā realitātē un sniedz skatītājam informāciju par 
ekonomikas pamatbūtību. Kabineta interjers ir izveidots neoklasikas 
stilā un imitē Hārvardas mācību telpu. Kabinetā var atrast informāciju 
par ekonomikas pamatproblēmu, sistēmām, pieprasījumu, 
piedāvājumu, patērētāju rīcību tirgū un valsts lomu ekonomikā. 
Informācija ir sadalīta pa 6 dažādiem virtuāliem objektiem. 
Pārvietošanos starp objektiem nodrošina īpaši izveidotas platformas. 
Kabinets tiek atbalstīts ar tiešsaistes video no Latvijas Bankas arhīva. 
 

Vadība 
 

Melnā 
auditorija 

Izmantošanai studiju programmu „Pasākumu organizēšana” un 
“Kultūras vadība” ietvaros 
EKA tika atklāta Melnā auditorija, kas paver iespējas uz improvizētas 
skatuves praktizēt publisko uzstāšanos, aktiermeistarību, īstenot 
dažādas radošās aktivitātes. Telpā ir multimediālas iespējas (skaņa, 
gaismas, projektors), to var transformēt dažādām vajadzībām. 
 

Business 
Simulation 
Software 

Izmantošanai studiju programmu „Biznesa vadība” un “Vadībzinības” 
ietvaros 
Viena no EKA datorklasēm ir pieejama programma – Business 
Simulation Software (BSS), kas tika izstrādāta SPIDE projekta 
ietvaros. BSS dod iespēju studējošajiem apgūt svarīgas zināšanas 
biznesa vadīšanas teorijā un praksē, izmantojot biznesa simulācijau 
spēles.  
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Tiesību 
zinātnes 

Tiesu zāle Izmantošanai studiju programmas „Tiesību zinātnes” ietvaros 
 
EKA telpās ir izveidota mācību tiesas zāle, lai dotu iespēju topošiem 
juristiem trenēt iemaņas profesijā un izspēlēt tiesu procesu situācijas, 
iejūtoties advokāta, prokurora vai tiesneša lomā. Tiesas zāles 
komplektācija un mēbeļu izvietojums pilnībā atbilst reālai tiesas zālei, 
ir pat būris apsūdzētajam.  Telpa arī ikdienā tiek izmantota gan 
studentu-juristu nodarbībām, gan konferencēm un sanāksmēm.  Uz 
doto brīdi EKA tiesas zāle ir modernākā starp Latvijas augstskolās 
esošajām tiesas zālēm. 
 

Tulkošana Sinhronās 
tulkošanas 
kabinets 

Izmantošanai studiju programmu „Tulkošana” ietvaros 
 
EKA viena no auditorijām tiek izmantota tulkošanas tehnoloģiju 
apguvei.  
Turklāt, EKA ir izveidota telpa ar sinhronās tulkošanas aprīkojumu. Ir 
iespējams nodrošināt tulkošanu vienlaicīgi 12 cilvēkiem 2 valodās. 
 

Mākslas 
 

digLAB Izmantošanai studiju programmu „Datorspēļu dizains un grafika”, 
“Informācijas tehnoloģijas” un “Interjera dizains” ietvaros 
 
EKA telpās ir izveidota datorspēļu izstrādes un testēšanas 
laboratorija (digLAB). Tā ir aprīkota ar Mac un Windows datoriem un 
spēļu izstrādei un testēšanai nepieciešamo programmnodrošinājumu. 
Laboratorijā ir uzstādīti iOS un Android planšetdatori un viedtālruņi 
spēļu testēšanai uz dažādām mobilajām iekārtām. Tāpat ir pieejams 
Oculus Rift spēļu un aplikāciju izstrādei un testēšanai virtuālās 
realitātes vajadzībām. Telpa ir aprīkota arī ar platekrāna televizoru, 
skaņas sistēmu, tāfeli. Laboratorija ir veidota kā datorspēļu izstrādes 
studija, nodrošinot darbu 5 personām.  
 

Dizaina 
telpas 

Izmantošanai studiju programmas “Interjera dizains” ietvaros 
 
EKA telpās ir izveidotas 2 specializētas auditorijas dizaineru treniņu 
nolūkiem. Tās ir aprīkotas ar projektoru, tāfeli, darba galdiem. Šajās 
telpās interjera dizaineri praktiski mācās maketēt, projektēt, izstrādāt 
uzdevumus kompozīcijā. Telpās atrodas visi nepieciešamie materiāli 
veiksmīgu projektu izstrādei.  
Kā arī EKA telpās atrodas zīmēšanas un gleznošanas zāle, tā ir plaša 
telpa ar sešām vietām uzstādījumiem un ģipšiem. Telpā ir molberti 
zīmēšanai un gleznošanai, tā ir labi apgaismota, taču uzstādījumi tiek 
papildus gaismoti ar prožektoriem. Zīmēšanas zāle spēj nodrošināt 
darbu vairākiem kursiem vienlaicīgi. 

 


