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1. Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) darbības vispārīgs 

raksturojums 

 

Misija 

EKA ir augstākās izglītības iestāde, kas, balstoties uz inovatīvām metodēm un 

multikulturālo pieeju, nodrošina akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības 

ieguvi atbilstoši Eiropas Savienības līmenim, sekmē studējošo radošā potenciāla un 

uzņēmīguma attīstību un viņu motivāciju mūţizglītībai.  

Darbības mērķis 

Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un ES augstākās izglītības 

telpas nosacījumiem nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt akadēmiskai un praktiskai 

pielietošanai derīgu, uz zinātniskiem un praktiskās pieredzes pamatiem veidotu un 

starptautiskajām prasībām atbilstošu augstāko izglītību. 

2010./2011. studiju gadā studijas EKA notika 9 studiju programmās.  

1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Radošais mārketings un pārdošanas vadība” , 

2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Izklaides un atpūtas industrijas vadība”, 

3. Bakalaura studiju programma „Vadības zinības”, 

4. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs”, 

5.   Profesionālā bakalaura studiju programma „Grāmatvedība un audits”, 

6.   Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana”, 

7.  Profesionālā bakalaura studiju programma ”Interjera dizains”,  

8.   Profesionālā bakalaura studiju programma „Kultūras vadība”,  

9.   Maģistra studiju programma „Biznesa vadība” . 

Pārskata perioda sākumā EKA studēja 1439 studējošie :775- pilna laika studijās, 

664- nepilna laika studijās, pārskata perioda beigās- 2011. gada oktobrī-1305 

studējošie :713-pilna laika studijās, 592-nepilna laika studijās ( Studējošo 
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sadalījumu pa programmām pārskata perioda sākumā un beigās skat. 1. un 2. 

attēlā). 

 

1.attēls. Studējošo sadalījums pa programmām 2010. gada oktobrī 

 

2. attēls. Studējošo sadalījums pa programmām 2011. gada oktobrī 

1.un 2. attēlā atspoguļotā informācija uzskatāmi rāda, ka studējošo skaita ziņā pirmajā 

vietā ir programma „Kultūras vadība” un „Interjera dizains”. Neraugoties uz 

ekonomisko krīzi valstī un studējošo skaita samazināšanos, EKA piedāvātajās 

programmās pārskata periodā nav konstatēts būtisks studentu skaita samazinājums, 



programmās „Izklaides industrija”, „Vadības zinības”, „Grāmatvedība un audits”, 

„Tulkošana” un „Biznesa vadība” gada laikā vērojams pat neliels studējošo skaita 

palielinājums. 

Studējošo skaita izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējiem pārskata periodiem skatāmas 

3. attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. attēls. EKA studējošo skaits laika periodā no 2004. gada līdz 2011. gada 

oktobrim 

 

Attēlā redzams, ka 2008. gada rudenī studējošos skaits EKA bija vislielākais, turklāt 

šajā gadā nepilna laika studējošo bijis vairāk nekā pilna laika studējošo. 2009. gada 

vasarā, pasliktinoties valsts ekonomiskajai situācijai un vispārējām tendencēm 

augstākajā izglītībā, studējošo skaits ir samazinājies. Liels ir bijis arī absolventu 

skaits. Tomēr kopējā situācija vērtējam samērā pozitīvi, jo pēdējo 3 gadu laikā 

studējošo skaits gadā samazinājies vidēji par 100 cilvēkiem.  

Statistikas dati rāda, ka pārskata periodā EKA studē daţādu vecuma grupu pārstāvji, 

tomēr  kā pilna, tā nepilna laika studējošo vairums ir jaunieši vecumā no 18 līdz 25  

gadiem (skat. 4. attēlu). 
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4. attēls. Studējošo skaits pa vecuma grupām 2011. gada oktobrī 

EKA studējošo procentuālais  sadalījums pēc dzimuma skatāms 5. attēlā 

 

 

 

5. attēls. EKA studējošo procentuālais sadalījums pēc dzimuma 2011. gada oktobrī 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, situācija faktiski nav mainījusies, jo 

2009./2010. studiju gadā EKA studēja 83 % sieviešu un 17 % vīriešu. 

 

 

 

 



 

 

2010./2011. studiju gadā 1.kursā imatrikulēti 255 studējošie ( no tiem- 181- pilna 

laika studijās, 74- nepilna laika studijās). Salīdzinot ar 2009. gadu, uzņemto studentu 

skaits 2010. gadā samazinājies aptuveni par 20%. Imatrikulēto studentu skaitu laika 

periodā no 2008. līdz 2010. gadam skat. 6. attēlā. 

 

 

6.attēls. EKA imatrikulēto studējošo skaits 2008.-2010. gadā 

 

2010. gada rudenī uzņemto studentu skaits katrā programmā atsevišķi atspoguļots 7. 

attēlā. 

 

 

7.attēls. 2010. gada rudenī EKA programmās uzņemto studentu skaits  

 



EKA uzņemti gan Latvijas pilsētu, gan lauku rajonu iedzīvotāji. Informācija par 

reflektantu dzīves vietām detalizētāk aplūkojama 8. un 9. attēlā. 

 

 

 

8. attēls. 2010. gada rudenī imatrikulēto studentu dzīves vieta (pilsētas) 

 

Attēlā redzams, ka imatrikulēto vidū galvenokārt ir Rīgas iedzīvotāji, kā arī 

studējošie, kuri dzīvo Rīgas tuvumā-Jelgavā un Jūrmalā.  

 

 

10. attēls.2010. gada rudenī imatrikulēto studentu dzīves vieta (lauku reģioni) 

 



Lielāko daļu reģionos dzīvojošo studentu dzīvo Pierīgas reģionā un Vidzemes 

reģionā. Ļoti minimāls ir imatrikulēto Latgales un Kurzemes reģiona pārstāvju, 

kas izskaidrojams ar  reģionālo augstskolu ietekmi šajos novados.  

 

2010./2011. studiju gada svarīgākie notikumi EKA: 

 2010.gada septembris –EKA OPEN.  

 2010.gada 11.novembris- vieslekcijas studiju kursā „Mūzikas industrija”. 

Vieslektori: Intars Busulis (dziedātājs), Niks Volmārs (LNT radošais 

direktors), Ilze Jansone (LNT izpildproducente), Rimants Liepiņš 

(Latvijas Mūzikas Kanāla īpašnieks) (Skat.11.attēlu) 

 

11. attēls. Vieslekcija kursā „Mūzikas industrija” 

 2010. gada 16. decembrī-EKA Ziemassvētku balle (Skat. 12. attēlu) 

 



 

12. attēls. Ziemassvētku balle 

 

 

 2011. gada janvārī- EKA studentu piedalīšanās „Skrivanek” rīkotājā jauno 

tulkotāju konkursā. 

 2011. gada 28. janvārī- EKA studentu izlaidums (Skat. 13. attēlu) 

 

 

 

13. attēls. EKA izlaidums 

 

http://www.bvk.lv/lv/foto/?g_list=55


 

 2011. gada 8. marts-par EKA rektori tiek apstiprināta Gunta Veismane 

 2011. gada marts- maijs- Atvērto durvju dienas 

 2011. gada 18.-20. Maijs-EKA starptautiskā zinātniskā konference (Skat. 

14. un 15. attēlu). 

 

 14. attēls. EKA starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēde 

 

 
 

 

 

15. attēls. EKA starptautiskās zinātniskās konferences dalībnieki 

 



 2011.gada 17. Jūnijs- EKA kārtējais izlaidums (Skat. 16. attēlu) 

 

 

 

 
 

16. attēls. EKA izlaidums 

 

 

1.1.EKA statuss un darbības pamatvirzieni 

 EKA dibināta 1998.gada 28.maijā kā sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

“Ekonomikas un kultūras augstskola”.  

 EKA ir augstākās izglītības iestāde, kas personām pēc vidējās izglītības 

ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību,  otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, akadēmiskā un 

profesionālā bakalaura, kā arī akadēmiskā maģistra izglītību. 

 EKA reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1998.gada 

23.jūlijā. 

 EKA akreditācijas lapa Nr. 017 izsniegta 2001.gada 8.februārī. 

Augstskolai 2006. g. 16. novembrī piešķirta beztermiņa akreditācija. 

 EKA augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu 

un saimnieciskajos jautājumos ir tās valde. Augstākā pārstāvības, vadības 

un lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos ir Senāts. 

 EKA darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Augstskolu likums, 

EKA Satversme un citi normatīvie akti. 



 

EKA darbības virzieni : 

 ar darba devēju līdzdalību atbilstoši profesiju standartiem, valsts profesionālās 

izglītības standartiem, valsts akadēmiskās izglītības standartiem izstrādāt 

pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, 

bakalaura un maģistra programmas un organizēt to īstenošanu, 

 teorētiski un praktiski sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus un 

pētniekus, ievērojot Latvijas Republikā pastāvošā darba tirgus pieprasījuma un 

piedāvājuma konjunktūru, 

 izveidot tādu studiju vidi, kas veicina studējošā personisko, sociālo un 

profesionālo briedumu, paver iespēju katram kļūt par profesionāli izvēlētajā 

darbības jomā.  

 nodrošināt EKA tādu studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai tajā iegūto 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs, 

 veikt zinātniskos un lietišķos pētījumus un veicināt studējošo pētniecisko 

darbu, 

 atbalstīt EKA akadēmiskā personāla tālākizglītību un kvalifikācijas 

pilnveidošanu, 

 sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem 

akadēmiskās un profesionālās izglītības jomā, 

 informēt sabiedrību par savu darbību un izglītības ieguves iespējām EKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. EKA struktūra un  institūcijas 

 

 

 
 

 

 

Institūcijas 

 

1.2.1. Senāts 

 

2010./2011. studiju gadā EKA Senāts darbojās  šādā sastāvā: 

 Dr. Elmārs Zelgalvis, priekšsēdis, 

 Mg. Dainis Bramanis, sekretārs, 

 Dr. Nataļja Līce, akadēmiskā personāla pārstāve, 

 Dr.Staņislavs Keišs, akadēmiskā personāla pārstāvis, 

 Dr.Arkādijs Grišins, akadēmiskā personāla pārstāvis, 

 Mg.Nataļja Bistrenkova, vispārējā personāla pārstāve, 

 Dr.Juris Prikulis, akadēmiskā personāla pārstāvis, 

 Mg.Zane Veidenberga, akadēmiskā personāla pārstāvis, 

 Mg.Zane Kārkliņa, vispārējā personāla pārstāve, 

 Mg.Jekaterina Bierne, akadēmiskā personāla pārstāve, 



 Svetlana Koļesņikova, vispārējā personāla pārstāve, 

 Dr. Romāns Alijevs, akadēmiskā personāla pārstāvis, 

  Mg.Arturs Līcis, valdes loceklis, 

 Mg.Rūta Kore, vispārējā personāla pārstāve, 

  Evija Maļkeviča, studējošo pārstāve, 

  Anete Zīberte, studējošo pārstāve, 

  Kristīne Logina , studējošo pārstāve. 

Pārskata periodā Senātā tika apspriesti šādi jautājumi: 

1. Studiju programmu kvalitātes paaugstināšana (grozījumi studiju programmu 

plānos): 

 bakalaura studiju programmai „Vadības zinības”,  pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmai „Radošais mārketings 

un pārdošanas vadība”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmai „Izklaides un atpūtas industrijas vadība” (Senāta 

12.10.2010. sēde, protokols nr. 69); 

 profesionālai bakalaura studiju programmai „Interjera dizains”, 

bakalaura studiju programmai „Vadības zinības” (Senāta 11.11.2010. 

sēde, protokols nr. 70); 

 profesionālai bakalaura studiju programmai „Interjera dizains”, 

profesionālai bakalaura studiju programmai „Kultūras vadība”, 

profesionālai bakalaura studiju programmai „Tulkošana”, maģistra 

studiju programmai „Biznesa vadība” (Senāta 29.03.2011. sēde, 

protokols nr. 72);  

 profesionālai bakalaura studiju programmai „Kultūras vadība”,  pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai „Radošais 

mārketings un pārdošanas vadība”, pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmai „Izklaides un atpūtas industrijas 

vadība”, augstākās izglītības studiju programmai „Uzņēmējdarbības 

ekonomika un administratīvais darbs (Senāta 09.06.2011. sēde, 

protokols nr. 73).  

2. Augstskolas akadēmiskā personāla sastāva kvalitātes paaugstināšana - vēlēšanas 

akadēmiskajos amatos (Senāta 11.11.2010. sēde, protokols nr. 70, Senāta 



20.01.2011. sēde, protokols nr. 71, Senāta 29.03.2011. sēde, protokols nr. 72, 

Senāta 09.06.2011. sēde, protokols nr. 73). 

3. Valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu, komisijas pārskatu, bakalaura grāda un 

kvalifikācijas piešķiršanas apstiprināšana (Senāta 11.11.2010. sēde, protokols nr. 

70, Senāta 20.01.2011. sēde, protokols nr. 71, Senāta 29.03.2011. sēde, protokols 

nr. 72, Senāta 09.06.2011. sēde, protokols nr. 73). 

4. Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana 2009./2010.ak.g. 

(Senāta 11.11.2010. sēde, protokols nr. 70). 

5. Augstskolas normatīvo aktu, to grozījumu apstiprināšana 

 Grozījumi metodiskajos norādījumos par studiju darba, kvalifikācijas 

darba, diplomdarba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanai 

un aizstāvēšanai (Senāta 11.11.2010. sēde, protokols nr. 70).  

 Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi 2010./2011. 

akadēmiskajam gadam (Senāta 11.11.2010. sēde, protokols nr. 70) .  

 Uzņemšanas noteikumi 2010./2011. akadēmiskajam gadam Senāta 

(11.11.2010. sēde, protokols nr. 70). 

 Studiju  maksa ārvalstu studentiem 2011./2012.ak. gadā (Senāta 

20.01.2011. sēde, protokols nr. 71) . 

 Studiju kalendārais plāns 2011./2012. ak. gadam (Senāta 09.06.2011. 

sēde, protokols nr. 73), 

  Uzņemšanas komisija 2011./2012. ak. gadam (Senāta 09.06.2011. 

sēde, protokols nr. 73). 

 

1.2.2. Studiju programmu padomes 

 

Pārskata periodā  EKA darbojās šādas programmu padomes:  

1.Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  studiju programmu padome 

Sastāvs: Artūrs Līcis, rektors Vladimirs Dubra, studiju prorektore Irēna Krustozoliņa, 

Kultūras nodaļas vadītāja, doc. Ligita Āzena, profesionālo pirmā līmeņa studiju 

programmu direktore Guna Kalnača, profesionālo pirmā līmeņa studiju programmu 

izglītības metodiķe, Studiju padomes sekretāre Dace Zariņa, Studiju informācijas 



centra vadītāja Zane Kārkliņa, lektore Ieva Zemīte, lektore Inga Bodnarjuka, studiju 

departamenta vadītāja Natālija Bistrenkova, Ekonomikas nodaļas vadītājs, doc. 

Staņislavs Keišs, studējošo pašpārvaldes pārstāvis. 

 

2010./ 2011. Akadēmiskajā gadā notikušas 2 sēdes, kurās izskatīti šādi jautājumi: 

1. Studiju programmu plānoto rezultātu apstiprināšana, 

2. Izmaiņu apstiprināšana studiju plānojumā, 

3. Programmu akreditācijas komisijas ieteikumi, 

4. Studiju darbu tēmu izvēle, 

5. Kvalifikācijas darbu izstrādes gaita, 

6. Aktualitātes un tendencies  pamatprakses  un pirmsdiploma prakses vietas 

izvēlē.  

2. Studiju programmu ‘’Kultūras vadība’’, ‘’Interjera dizains’’ un ‘’Vadības 

zinības’’ padome 

 

Sastāvs: Ligita Āzena, Kultūras nodaļas vadītāja, Nataļja Bistrenkova, Studiju 

departamenta izglītības metodiķe, Lāsma Paidere, Ekonomikas nodaļas izglītības 

metodiķe, Artūrs Līcis, EKA Valdes loceklis, Irēna Krustozoliņa, studiju prorektore, 

Staņislavs Keišs, zinātņu prorektors,  Velga Vēvere, docente, Guna Kalnača, docente, 

Jekaterina Bierne, docente, Inga Nemše, lektore,Zane Kārkliņa, SIC vadītāja, EKA SP 

pārstāvis 

 

2010./ 2011. Akadēmiskajā gadā notikušas 3 sēdes, kurās izskatīti šādi jautājumi: 

1. Izmaiņas studiju programmu „‟Kultūras vadība‟‟ un „‟Interjera dizains‟‟ 

studiju plānā, 

2. Studiju programmas „‟Kultūras vadība‟‟ bakalaura darbu vadīšana, 

3. Studiju programmas „‟Interjera dizains‟‟ bakalaura darbu vadīšana, 

4. Studiju programmas „‟Vadības zinības‟‟ bakalaura darbu vadīšana, 

5. Metodisko norādījumu prasības bakalaura darbu izstrādē un aizstāvēšanā,  

6. Studiju programmas „‟Interjera dizains‟‟ gala pārbaudījumu plānošana.  

 

 

 



3. Ekonomikas nodaļas Studiju programmu padome 

  

Sastāvs: Staņislavs Keišs, Ekonomikas nodaļas vadītājs, Ligita Āzena, docente, 

Lāsma Paidere, Izglītības metodiķe,  Artūrs Līcis, EKA Valdes loceklis, Gunta 

Veismane, EKA rektora v.i., Irēna Krustozoliņa, EKA studiju prorektore, Nataļja 

Bistrenkova, EKA Studiju departamenta izglītības metodiķe, Zane Kārkliņa, EKA 

Studiju informācijas centra vadītāja, Edīte Igaune, docente, Velga Vēvere, lektore 

Jekaterina Bierne, docente, Guna Kalnača, docente, Ruta Tereško, lektore, Raitis 

Apinis, docents, EKA Studentu pašpārvaldes pārstāvis 

 

2010./ 2011. Akadēmiskajā gadā notikušas 4 sēdes, kurās izskatīti šādi jautājumi: 

1. Izmaiņas augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

„Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (42345) studiju 

plānā , 

2. Informācija par studiju kursu aprakstu sagatavošanas gaitu atbilstoši EKA 

apstiprinātajām jaunajām prasībām, 

3. Informācija par maģistra studiju programmas “Biznesa vadība” akreditāciju, 

dokumentācijas sagatavošanas laika grafiku un materiālu izveides gaitu,  

4. Informācija par Ekonomikas nodaļas Studiju padomes izveidi, 

5. Informācija par studiju kursu aprakstu sagatavošanu, atbilstoši EKA Senātā 

apstiprinātajai (12.10.2010., protokols Nr. 69) precizētajai studiju kursa 

apraksta formai, 

6. Informācija par diplomdarbu, bakalaura darbu un studiju darbu izstrādi,   

7. Informācija par docētāju individuālā darba semestra atskaišu sagatavošanu un 

iesniegšanu, 

8. Informācija par docētāju individuālā darba semestra atskaišu sagatavošanu un 

iesniegšanu, 

9. Informācija par maģistra studiju programmas “Biznesa vadība” akreditāciju un 

augstskolas Senātam iesniedzamo maģistra studiju programmas “Biznesa 

vadība” akreditācijas materiālu izskatīšana un atzinuma sagatavošana,  

 

 

 

 



4. Svešvalodu nodaļas Studiju programmas padome 

Sastāvs: Zane Veidenberga, docente, EKA studiju programmas „Tulkošana” 

direktore, Irēna Krustozoliņa, EKA prorektore, docents Aleksejs Taube, lektore 

Kristīne Gurtaja, docente Olga Kibaļņika, docents Gatis Dilāns, Studiju departamenta 

izglītības metodiķe Nataļja Bistrenkova, Studiju informācijas centra vadītāja Zane 

Kārkliņa, Studentu pašpārvaldes pārstāve Evija Maļkeviča, Izglītības metodiķe, 

Studiju padomes sekretāre Dace Zariņa. 

 

2010./ 2011. Akadēmiskajā gadā notikušas 2 sēdes, kurās izskatīti šādi jautājumi: 

1. Diplomandi - t 31 Bakalauru darbu izstrādes gaita un plāns 9.semestrim, 

2. Iespējamās izmaiņas studiju plānā,  

3. Kursu aprakstu jaunā forma , 

4. Erasmus konkursa gaita, 

5.  Skrivanek jauno tulkotāju konkurss, 

6. Diplomandi – T32. Bakalaura darbu izstrādes gaita un plāns 8.semestrim, 

7. Pirmsdiploma prakses atskaites un to aizstāvēšana – forma un saturs, 

8. Izmaiņas prakšu organizācijā (1., 2., 3.kurss), 

9. Pasniedzēju un studentu savstarpējā komunikācija 

 

1.2.3. Studiju informācijas centrs 
EKA pati līdz 2011.gada 31.martam organizēja un veica šādus darbības 

virzienus: 

 konsultāciju un informācijas sniegšana studentiem; 

 konsultāciju un informācijas sniegšana reflektantiem un interesentiem; 

 reflektantu reģistrācija un uzņemšana EKA; 

 lietvedības organizēšana studiju procesa nodrošināšanai. 

 

Saskaņā ar 2011.gada 1.aprīlī noslēgto līgumu augstāk minētos pakalpojumus 

sniedz SIA „Studiju informācijas centrs” (reģistrācijas numurs 40103398066) un šie, 

kā arī zemāk norādītie pakalpojumi Ekonomikas un kultūras augstskolai ir 

ārpakalpojumi: 

 

 



 EKA augstskolas lietvedības kārtošana atbilstoši Latvijas 

likumdošanai; 

 datu ievade un izvade datorā; 

 lietvedības, t.sk. studējošo lietu, kārtošana atbilstoši likumdošanas 

normām; 

 dokumentu aizpildīšana; 

 studējošo informēšana; 

 korespondences sagatavošana, rediģēšana un kārtošana; 

 telefonsarunu organizēšana un studentu pieņemšana; 

 kancelejas darbu veikšana; 

 dokumentu iešūšana vai to kopēšana; 

 kā arī līdzīga satura uzdevumu veikšana. 

 

2010./2011. akadēmiskajā gadā SIA „Studiju informācijas centrs” strādāja 4 

izglītības metodiķes un vadītāja, kopumā apkalpojot 9 studiju programmas. SIA 

„Studiju informācijas centrs” darbinieku ieņemamais amats, izglītība un programmu 

sadalījums redzams 1. tabulā. 

1.tabula 

SIA „Studiju informācijas centrs” darbinieku ieņemamais amats,  

izglītība un programmu sadalījums 

 

Ieņemamais 

amats 

Vārds 

Uzvārds 

Izglītība Programma, kura tiek 

apkalpota 

Vadītāja Zane Kārkliņa Mg. izgl.zin. Biznesa vadība 

Izglītības 

metodiķe 

Ilze 

Sprudzāne 

Mg. izgl.zin. Kultūras vadība 

Izglītības 

metodiķe 

Lāsma Paidere Mg. izgl.zin. Grāmatvedība un audits 

Vadības zinības 

Uzņēmējdarbības ekonomika 

un administratīvais darbs 

Izglītības 

metodiķe 

Rita 

Gruznova* 

B. uzņ. vad. Interjera dizains 

Izglītības 

metodiķe 

Dace Zariņa B.uzņ.vad.  Tulkošana 

Radošais mārketings un 

pārdošanas vadība 

Izklaides un atpūtas industrijas 

vadība 

* EKA darbinieks 



 

Izmantojot EKA piedāvāto iespēju turpināt studijas, izglītības metodiķe 

R.Gruznova uzsāka studijas maģistra studiju programma „Biznesa vadība”, savukārt 

D.Zariņa 2009. gada rudenī uzsāka un 2011. gada pavasarī pabeidza EKA studiju 

programmu „Vadības zinības”, iegūstot bakalaura grādu. D.Zariņa plāno turpināt 

studijas maģistratūrā EKA. 

Savukārt vadītāja Zane Kārkliņa laika posmā no 26.04.2011. līdz 03.05.2011. 

Erasmus programmas ietvaros bija Lietuvā, Klaipēdas Valsts koledţā. Izmantojot 

apmaiņas programmas sniegtās priekšrocības, vadītājai Z.Kārkliņa bija iespēja 

iepazīties ar Lietuvas pieredzi vairākos aspektos. Kā galvenos var minēt: 

 jauno studentu centralizēto pieteikumu iesniegšanas sistēmu – tās 

priekšrocības un trūkumi, ieviešanas kartība, realizācija, iesaistītās 

puses utt.; 

 skolēnu datu pārvaldības (reģistrācijas) sistēmu un procesu; 

 ienākošo un izejošo Erasmus studentu datu sistēmu un reģistrāciju, 

studiju kursu un kredītpunktu atzīšanas procesu. 

Erasmus vizītes laikā Z. Kārkliņai bija iespēja iepazīties arī ar EUROPEN 

Biznesa simulācijas centru, kurā darbojas vairākas mācību firmas un studentiem ir 

iespēja iziet praksi, iegūstot praktisku pieredzi uzņēmējdarbībā. Šādas mācību firmas 

Lietuvā ir populāras un tās tiek realizētas ar Eiropas Savienības atbalstu. 

Kā centrālos jauno studentu piesaistīšanas pasākumus pārskata periodā, kur SIA 

„Studiju informācijas centrs” darbinieki cieši sadarbojas ar augstskolas Studentu 

pašpārvaldi un programmu direktoriem, var minēt izstādi „Skola 2011” (03.03.2011. – 

06.03.2011.) un Atvērto durvju dienas (26.03.2011., 16.04.2011. un 14.05.2011.) 

Izstādes „Skola 2011” laikā interesentiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar 

augstskolas piedāvātajām programmām, saņemot informatīvus materiālus, bet arī 

klātienē tikties ar studiju programmu direktoriem un studentiem, kā arī apmeklēt foto 

stūrīti un uzdziedāt kopā esošajiem studentiem augstskolas stendā.  

Gan izstādes „Skola 2010”, gan izstādē „Skola 2011” laikā interesentiem bija 

iespēja, aizpildot anketu un apmeklējot Ekonomikas un kultūras augstskolas Atvērto 

durvju dienas, piedalīties izlozē. Kā redzams zemāk norādītajā 17.attēlā, tad 

salīdzinājumā ar 2010. gadu ieinteresētība par augstskolu un tās piedāvātajām studiju 

programmām ir uzskatāmi pieaugusi. Ja izstādē „Skola 2010” Ekonomikas un 

kultūras augstskolas stendu apmeklēja un izlozes anketas aizpildīja 810 interesenti, 



tad izstādē „Skola 2011” šis skaitlis ir palielinājies vairāk nekā pusotru reizi- aizpildot 

izlozes anketas, augstskolas stendu apmeklēja 1240 interesenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. attēls. EKA informatīvā stenda apmeklējums izstādē „Skola 2010”un „Skola 

2011”. 

 

Apkopojot izstādē aizpildītās anketas, SIA „Studiju informācijas centrs” ir 

izveidojis datu bāzi, lai papildus varētu informēt interesentus gan par Atvērto durvju 

dienu datumiem un laikiem, gan reģistrācijas termiņiem un citiem aktuāliem 

piedāvājumiem topošajiem studentiem. 

Atvērto durvju dienās topošajiem interesentiem bija iespēja ne tikai dzirdēt 

prezentācijas, piedalīties daţādās atrakcijās un ekskursijā pa augstskolu kopā ar 

Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem, Studiju informācijas centra darbiniekiem un 

programmu direktoriem, bet arī aizpildīt pieteikuma anketu un saņemt 10% atlaidi 

studiju maksai pirmajam studiju gadam. Iespēju saņemt studiju maksas atlaidi, 

piedaloties Atvērto durvju dienu rīkotajos pasākumos, EKA piedāvā jau vairākus 

gadus.  

Zemāk redzamajā 18. attēlā ir Atvērto durvju dienu apmeklētības salīdzinājums 

laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. attēls. Atvērto durvju dienu 2009.-2011. apmeklētības salīdzinājums 

 

 

19. attēlā ir redzams, kuri informācijas kanāli 2010./2011. akadēmiskajā gadā ir 

bijuši vispopulārākie studējošo piesaistē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. attēls. Informācijas ieguves kanāli (Atvērto durvju dienas 2011)  

 



Vairāk nekā puse Atvērto durvju dienu 2011 apmeklētāju ir norādījuši, ka 

informāciju par augstskolu ir ieguvuši izstādē „Skola” un internetā. Savukārt, tikai 

daţi interesenti ir atzīmējuši tādus informācijas kanālus kā TV, radio, avīze u.c.  

Otro akadēmisko gadu pēc kārtas Ekonomikas un kultūras augstskolas Studentu 

pašpārvalde īstenojusi projektu „Informatīvās dienas”, kura ietvaros devusies pie 

topošajiem studentiem uz viņu vidusskolām. Divdesmit astoņi Atvērto durvju dienas 

2011 apmeklētāji ir atzīmējuši, ka informāciju ir ieguvuši savā skolā augstskolas 

Informatīvo dienu ietvaros.  

 

Kopš 2005.gada februāra EKA darbojas Latvijas Augstskolu Informatīvā 

Sistēma (LAIS). LAIS ietver daļu no Latvijas Universitātes Informatīvās Sistēmas 

(LUIS) funkcionalitātes, kas pielāgota augstskolu vajadzībām. Izmantojot šo sistēmu, 

arī pārskata periodā SIA „Studiju informācijas centrs” darbinieki apstrādājuši 

studējošo personas datus un kontrolējuši akadēmisko un finansiālo saistību izpildi. 

Piesakoties studijām, reflektantiem tika izsniegts sistēmas lietotāja vārds un parole. 

Tas ļāva topošajiem un esošajiem studentiem jebkurā laikā un vietā sekot līdzi savām 

sekmēm, rīkojumiem, maksājumiem un citai informācijai. 

2011. gada februārī EKA noslēdza līgumu ar VAS „Latvijas Pasts” par sistēmas 

„Manspasts.lv” izmantošanu, līdz ar to uzlabojot korespondences apriti augstskolā. 

SIA „Studiju informācijas centrs” šo pakalpojumu izmanto, lai operatīvi izsūtītu 

rakstisko informāciju studentiem un kopumā sagatavotu, rediģētu un kārtotu 

korespondenci. 

Savukārt, lai uzlabotu informācijas apriti, 2011. gada 1. martā EKA noslēdza 

sadarbības līgumu ar firmu SIA „Sales.lv”. Uzņēmums piedāvā izmantot nosūtīt vienu 

vai vairākas īsziņas no viņu izveidotās interneta vietnes (http://trffic.sales.lv). Šis 

pakalpojums nodrošina izsūtīt aktuālo informāciju reflektantiem, interesentiem un 

studējošajiem saņemot iespēju no sistēmas izdrukāt atskaiti par nosūtīto īsziņu saturu 

un adresātiem. 

SIA „Sales.lv” pakalpojumu SIA „Studiju informācijas centrs” izmantojis arī 

absolventu datu bāzes veidošanā.  

Lai kontrolētu ikdienā paveikto un savlaicīgi novērstu radušās nepilnības, reizi 

gadā SIA „Studiju informācijas centrs” vadītāja kopā ar augstskolas Studiju 

departamenta darbinieku veic studējošo personu lietu auditu.  

Pārskata periodā audits tika veikts  no 13.06.2011. līdz 18.06.2011. 

http://trffic.sales.lv/


 

 

1.2.4. Studiju departaments 

 

Pārskata periodā Studiju departamenta kompetencē bija šādi jautājumi: 

 Lekciju un eksāmenu sarakstu veidošana ar auditoriju plānojumu; 

 Izmaiņu veikšana lekciju sarakstos; 

 Darbs uzņemšanas komisijā; 

 Piedalīšanās studiju padomes sēdēs, Senāta sēdēs; 

 Imatrikulācijas rīkojumu izveide; 

 Ikgadējo statistikas atskaišu sagatavošana; 

 Pārcelšanas rīkojumu veidošana (pārcelšanas uz nākamo semestri vai 

rīkojumi par atkārtotām studijām); 

 EKA rīkojumu reģistra veidošana; 

 Darbs LAIS: studiju programmu kursu katalogu veidošana, semestru 

studiju plānu veidošana; 

 Kvalifikācijas darbu, diplomdarbu, bakalaura darbu pieņemšanas un 

nodošanas reģistrēšana; 

 Absolventu eksmatrikulācijas rīkojumu izveide; 

 Diplomu pielikumu sagatavošana; 

 Diplomu un diplomu pielikumu veidlapu pasūtināšana; 

 Diplomu un diplomu pielikumu drukāšana, iešūšana, apzīmogošana un 

sagatavošana izsniegšanai izlaidumā; 

 Kredītu ar valsts galvojumu piešķiršanu noformēšana, informācijas par 

kredīta ņēmēju statusa izmaiņām sniegšana. 

 

2010./2011. akadēmiskajā gadā tika pasūtināti šādi diploma (Skat.2. tabulu) 

 

 

 

 

 

 



2. tabula. EKA pasūtinātie diplomi 

Nr. p.k. Diploma veida nosaukums Diploma sērija, numuri Diplomu skaits 

1.  
Profesionālās augstākās 

izglītības diploms   
PD E Nr. 0461 - 0520 60 

2.  
Profesionālā bakalaura 

diploms 
PD E Nr. 0521 - 0770 250 

3.  Bakalaura diploms   BD E Nr. 0001 - 0040 40 

4.  
Pirmā līmeņa profesionālās 

austākās izglītības diploms 
PK E Nr. 0001 - 0070 70 

 KOPĀ  420 

 

2010./2011. akadēmiskajā gadā EKA absolventiem tika izsniegti šādi diplomi (Skat. 

3. tabulu). 

3. tabula. EKA izsniegtie diplomi 

Nr. p.k. Diploma veida nosaukums Diploma sērija, numuri Diplomu skaits 

1. 

 

Profesionālās augstākās 

izglītības diploms   
PD E Nr. 0446 - 0497 52 

2. 
Profesionālā bakalaura 

diploms 

PD E Nr0368 - 0400, 

0521 - 695, 0697, 0699 - 

0734 

245 

3. Bakalaura diploms   BD E Nr. 0001 - 00016 16 

4. 
Pirmā līmeņa profesionālās 

austākās izglītības diploms 
PK E Nr. 0001 - 0041 41 

 KOPĀ  354 

 

2010./2011. akadēmiskajā gadā tika apstiprināti šādi studiju un studējošā kredīti (ar 

Valsts galvojumu-VG) (Skat. 4. tabulu). 

 

 

 

 

 



4. tabula. EKA apstiprinātie studiju un studējošā kredīti 

 

Semestris 
Studiju kredīta ar VG 

apstiprinājumu skaits 

Studējošā kredīta ar VG 

apstiprinājumu skaits 

2010.g rudens  

 
33 2 

2011.g pavasaris 

 
131 17 

 

 

Uz apstiprinājumu pamata SEB bankā tika noslēgti kredītu līgumi (Skat. 5. tabulu). 

5. tabula. Noslēgtie kredītu līgumi 

Semestris 

Studiju kredīta 

ar VG līgumu 

skaits 

Līgumu 

noslēgšanas % 

Studiju kredīta līgumu summa 

LVL EUR 

2010.g 

rudens  

 

24 73% 16360 39603.22 

2011.g 

pavasara 

 

114 87% 111558 347008 

Semestris 

Studējošā 

kredīta ar VG 

līgumu skaits 

Līgumu 

noslēgšanas % 

Studējošā kredīta līgumu summa 

LVL EUR 

2010.g 

rudens  

 

2 100% 4500  

2011.g 

pavasara 

 

14 82% 52800  

 

Pārskata periodā Studiju departamenta darbu koordinēja metodiķe Nataļja 

Bistrenkova. 

 

 

1.2.5. Bibliotēka 

 

 

EKA studiju procesa nodrošināšanai ir izveidota zinātņu nozarēm atbilstoša 

bibliotēka, kuras fondi regulāri tiek papildināti un atjaunoti. Bibliotēkā  darbojas 



lasītava un abonements. Bibliotēkas fondu veido iespiedvienības, periodiskie 

izdevumi, CD, video un audiokasetes. Lasītājiem ir pieejami mācību materiāli 

latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un citās valodās. Bibliotēkas fonds ir komplektēts 

atbilstoši realizēto studiju programmu saturam, ir pieejami gan izdevumi par 

uzņēmējdarbību, ekonomiku, mārketingu, gan arī psiholoģijas, kultūras vēstures, 

grāmatvedības, finanšu, mākslas, svešvalodu, tulkošanas u.c. nozaru materiāli.  

2011. gada 1. augustā bibliotēkas fondu veidoja vairāk nekā 11000 iespiedvienības, 

periodiskie izdevumi, CD, video un audio kasetes, studiju darbu, diplomdarbu, 

bakalaura darbu un prakšu atskaišu paraugi. 

2010./2011. akadēmiskajā gadā notika aktīva jauno grāmatu iegāde un nepieciešamās 

literatūras komplektēšana. Iegādātas grāmatas (410 nosaukumi, 720 eksemplāri) par 

LVL 4167.84, tai skaitā apmēram 35% -vadībzinātnēs un sociālajās zinātnēs, 30% -

ekonomikā un mārketingā, 20%- mākslā, 15% svešvalodās un tulkošanā. 

Augstskolā bibliotēkas informatīvo sistēmu apkalpo specializētā bibliotēku 

informcijas sistēma Aleph 20.  

Iespieddarbi bibliotēkā ir pieejami kā lasītavā, tā arī izsniegšanai uz mājām. 

Studentiem tiek sniegti kopēšanas, drukāšanas (gan melnbaltās, gan krāsu) un 

brošēšanas pakalpojumi. 

Papildus iespiedmateriāliem bibliotēkā, ir pieejamas arī vairākas datu bāzes:  

Letonika, LETA arhīvs Nozare.lv, Rubricon, Cambridge Journals Online un EBSCO. 

Šīs datu bāzes ir pieejamas ne tikai no bibliotēkas datoriem, bet arī no jebkuras EKA 

IT adreses. Bez tam ir pieejams arī bezmaksas bezvadu internets. 

EKA studējošie ir arī starpbibliotēku abonementa lietotāji: EKA studējošā apliecība 

dod tiesības izmantot informācijas avotus un pakalpojumus sekojošās bibliotēkās: 

 Latvijas Nacionālā bibliotēka; 

 Latvijas Universitātes bibliotēka; 

 Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka; 

 Rīgas Stradiņa Universitātes bibliotēka; 

 Latvijas Akadēmiskā bibliotēka; 

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka; 

 Patentu tehniskā bibliotēka; 



 Medicīnas zinātniskā bibliotēka; 

 Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālā bibliotēka. 

1.2.6. Studējošo pašpārvalde (SP) 

EKA SP ir uz vienu gadu vēlēta studējošo, neatkarīga, koleģiāla institūcija 

studējošo tiesību un interešu pārstāvībai EKA. Studentu pašpārvaldes pārstāvji aktīvi 

piedalās visās augstskolas vadošajās institūcijās.  

EKA SP mērķis: aizstāvēt un pārstāvēt EKA studējošo intereses akadēmiskajos, 

materiālajos, kultūras un sadzīves jautājumos augstskolā un citās institūcijās.  

Studiju laikā ikvienam studentam ir iespēja iestāties EKA SP, tādējādi 

līdzdarbojoties augstskolas ikdienā, pasākumu organizēšanā un augstskolas 

popularizēšanā. EKA administrācija atbalsta studentu radošās izpausmes un vēlmi 

uzlabot citu studentu ikdienu. Tā ir īstā vieta tiem studentiem, kuri vēlas pilnvērtīgi 

izbaudīt studiju gadus aktīvi darbojoties un piedaloties studentu dzīves uzlabošanā. 

2011. gada oktobrī SP bija 72 (70- pilna laika studējošie un 2 nepilna laika 

studējošie) biedri, kuri skaitliski pārstāvēja šādas programmas:  

 Kultūras vadība – 32 biedri; 

 Interjera dizains – 11 biedri; 

 Izklaides un atpūtas industrijas vadība – 19 biedri; 

 Radošais mārketings – 0 biedri; 

 Vadības zinības – 3 biedri; 

 Tulkošana – 0 biedri; 

 Grāmatvedība un audits – 2 biedri; 

 Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs – 3 biedri. 

2011.gada 9.februārī notika EKA SP valdes vēlēšanas, tika ievēlēta jauna SP valde. 

Valdes sastāvs: 

 Priekšsēdētāja - Kristīne Logina; 

 Priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Balodis; 

 Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Edīte 

Barinska; 

 Kultūras virziena vadītāja – Krista Vismane; 

 Akadēmiskā virziena vadītāja – Anete Zīberte; 



 Starptautiskā virziena vadītāja – Evija Maļkeviča 

 Ārpuslekciju virziena vadītājs – Gatis Dzērve-Tāluts; 

Valdes palīgi: 

 Finansists – Edgars Čerkovskis; 

 Sekretāre – Arta Bērziņa. 

Katru nedēļu notikušas valdes sēde, kur iztirzāti svarīgākie jautājumi par plānotajiem 

projektiem. Vismaz vienu reizi mēnesī notikušas kopsapulces, kurās visi SP biedri, 

valdes locekļi un valdes palīgi snieguši atskaiti par padarīto mēneša laikā. Katrs 

virziena vadītājs veidojis darba grupu, kura organizējusi sava virziena projektus, 

risinājusi daţādus problēmjautājumus. 

Pārskata periodā notikušas 14 valdes sēdes un 3 kopsapulces. 

Kopējais sponsoru ieguldījums EKA SP pasākumiem ir ~ Ls 2112,65.  

SP rīkotie pasākumi un akcijas: 

 Katru mēnesi tiek izveidots pasākumu kalendārs, kuru izvieto 2.stāva 

atpūtas stūrītī.  

 Informatīvo dienu organizēšana – skolu apzināšana un viesošanās 

Latvijas vidusskolās, prezentējot EKA. 

 Dalība Atvērto durvju dienu organizēšanā (Skat. 20. attēlu). 

 

20. attēls. EKA SP kopā ar interesentiem atvērto durvju dienās 

 

 

 ERASMUS studentu integrēšana EKA un Latvijā. 

 Studentu anketēšana, informācijas apkopošana un attēlošana grafikos. 



 Valentīndienas akcija.  

 Vīriešu diena – augstskolas vīrieši tika sveikti ar īpaši veidotiem 

apsveikumiem. 

 Zinātniskā konference – studentu zinātnisko darbu prezentācija (Skat. 

21. attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. attēls. Studentu zinātniskā konference 

 Izstāde „Skola 2011” . 

 2011. gada 8.martā tika aizvadīta Sieviešu dienas akcija, dāvājot 

augstskolas sievietēm apsveikumus un dziesmas EKA SP puišu 

izpildījumā. 

 17.03.11. tika rīkota Dzimumballe, kas notika par godu Sieviešu, Vīriešu 

un Valentīndienai.  

 Martā tika izveidots skolas informatīvais buklets „ Ekietis”, kurā tika 

ievietots svarīgāko aprīļa un maija aktivitāšu apraksts.  

 1.aprīļa akcija. 

 EKA Draudzīgais boulings – norisinājās Mēness boulinga centrā.  

 21.04.11.- EKA Lieldienas .  

 27.aprīlī norisinājās SP talka. Galvenā uzkopšana notika skolas 

bibliotēkā un ēdnīcā.  

 30.aprīlī tika organizēta EKA Lielā talka (Skat. 22. attēlu).   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. attēls. SP kopā ar EKA administrāciju Lielajā talkā uzkopj teritoriju 

 3.jūnijs – SPEKAs balva. SPEKAs balva (akadēmiska balle + SP 

dzimšanas diena).  

 2011. gada 31.augusts – EKA Open pasākums pirmkursniekiem. 

Neformāla tikšanās, iepazīstinot ar augstskolā notiekošo un savstarpēja 

iepazīšanās (Skat. 23. attēlu). 

 

 

23. attēls. Eka Open 

 

Visa akadēmiskā gada laikā SP piedalījusies  daţādos starpaugstskolu projektos, to 

organizēšanā, piemēram, „KUBS”, „Līderu forums”, „Kam Rūp Students” u.c. 

 



2.Studiju un metodiskais darbs 

2.1. Studiju iespējas 

 

EKA piedāvā studiju iespējas 9 programmās (Skat. 6. tabulu): 

6. tabula. EKA piedāvātās studiju programmas 2010./11. akad. gadā 

Nr. Programmas 

nosaukums 

Studiju līmenis Studiju ilgums  Kvalifikācija vai 

grāds 
1. Radošais mārketings 

un pārdošanas vadība 

 

Pirmā līmeņa 

profesionālās 

augstākās 

izglītības studiju 

programma 

Pilna laika klātiene 

2 gadi (4 semestri) 

Nepilna laika 

klātiene 2,5 gadi (5 

semestri) 

Mārketinga un 

tirdzniecības 

speciālists 

2. Izklaides un atpūtas 

industrijas vadība 

Pirmā līmeņa 

profesionālās 

augstākās 

izglītības studiju 

programma 

Pilna laika klātiene 

2 gadi (4 semestri) 

Nepilna laika 

klātiene 2,5 gadi (5 

semestri) 

Kultūras 

menedţeris 

3. Vadības zinības Bakalaura studiju 

programma 

Pilna laika studijas 

klātiene- 3 gadi (6 

semestri) 

Nepilna laika 

studijas klātiene- 4 

gadi (8 semestri) 

Sociālo zinātņu 

bakalaura grāds 

vadībzinātnē 

4. Uzņēmējdarbības 

ekonomika un 

administratīvais darbs 

Augstākās 

profesionālās 

izglītības studiju 

programma 

Pilna laika klātiene 

4 gadi (8 semestri) 

Nepilna laika 

klātiene 4,5 gadi (9 

semestri) 

Ekonomists 

5. Grāmatvedība un 

audits 

Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma 

Pilna laika klātiene 

4 gadi (8 semestri) 

Nepilna laika 

klātiene 4,5 gadi (9 

semestri) 

Ekonomists 

6. Tulkošana Otrā līmeņa 

augstākās 

profesionālās 

izglītības studiju 

programma 

Pilna laika klātiene 

4 gadi (8 semestri) 

Nepilna laika 

klātiene 4,5 gadi (9 

semestri) 

Tulks, tulkotājs 

7. Interjera dizains Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma 

Pilna laika studijas 

klātienē- 4 gadi (8 

semestri) 

Nepilna laika 

studijas klātienē- 

4,5 gadi (9 

semestri) 

Piešķiramais grāds: 

profesionālais 

bakalaurs dizainā 

Kvalifikācija: 

interjera dizainers 

 



8. Kultūras vadība Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma 

Pilna laika studijas 

klātienē- 4 gadi (8 

semestri) 

Nepilna laika 

studijas klātienē- 

4,5 gadi (9 

semestri) 

Piešķiramais grāds: 

profesionālais 

bakalaurs kultūras 

uzņēmējdarbībā 

Kvalifikācija: 

kultūras iestādes 

vadītājs 

9. Biznesa vadība Akadēmiskā 

maģistra studiju 

programma 

Pilna laika klātiene 

2 gadi (4 semestri) 

Nepilna laika 

klātiene 2,2 gadi 

(4,2 semestri) 

MBA 

 

 

2.2. Prakses 

 

Prakse ir nozīmīga EKA  profesionālo studiju programmu sastāvdaļa, kurā dominē 

studējošā personīgās atbildības princips. Prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt 

studiju laikā iegūtās kompetences, kas saistītas kā ar profesionālo pilnveidi, tā arī ar 

personības attīstību  

Prakses laikā studējošie īsteno  studiju programmā paredzētos prakses mērķus un veic 

atbilstošus uzdevumus.  

Prakses kopumā organizētas tā, lai studējošie: 

 Praktiski pielietotu programmas apguves laikā iegūtās teorētiskās zināšanas. 

 Pilnveidotu prasmes strādāt komandā, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, 

komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, tiešo vadību, klientiem. 

Kā ļoti svarīgs prakses uzdevums un rezultāts atzīmējama materiālu apkopošana 

noslēguma darba izstrādei. 

EKA studenti izgājuši praksi sekojošos Latvijas uzņēmumos: Vietalvas 

Kultūras centrs, Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs, Lubānas Kultūras nams, 

Madlienas Kultūras nams, Rīgas Celtniecības koledţa, Suntaţu Kultūras nams, Birģu 

pagasta pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu pilsētas mākslas skola, VEF Kultūras pils, 

SIA „‟Lattelekom‟‟, Zobārstniecības klīnika "Denta Plan", pilnsabiedrība "SPĪĶERI", 

SIA "Rotu studija", "MĀKSLA XO", Alūksnes novada būvvalde, Ozolnieku luterāņu 

draudzes dievnams, Skultes evaņģēliski luteriskā baznīca , SIA "Rīgas Doma 

pārvalde", SIA "Dizaina informācijas centrs, AS “Swedbanka”, AS “SEB banka”, 

Valsts A/S “Latvijas dzelzceļš” Informatīvās skaitļošanas centrs, AS “Dzintars”, AS 

“Rīgas piena kombināts”, A/S “GE Money”, A/S “BTA”, AAS “Balta”, AAS 



“Baltikums”, SIA "Accounting services", VSIA "Latvijas Televīzija", AS 

"Olainfarm", AS "Virši-A", Ikšķiles novada pašvaldība, SIA „Grāmatvedības 

serviss”, SIA "TetraPak", SIA "Witraktor", SIA "Berga foto", SIA "Fazer maiznīcas", 

SIA “LMT”, SIA “Mego”, SIA “Fortuna Travel”, SIA “SORBAS”, SIA “Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, SIA “ENREVE”, SIA “Prieţuleja”, SIA 

“ACD”, SIA “Veips”, SIA “Avers centrs”, SIA “RGP”, IK “Būvkonteksts”, 

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome, Tukuma rajona padomes pansionāts 

“Rauda”, SIA “NELSS CENTREX”, SIA „Platforma rekords”, Ventspils muzejs, SIA 

„Arēna Rīga”, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs KIM?, A/S Latvijas Neatkarīgā 

televīzija, Aizkraukles novada kultūras centrs,  SIA Nabaklab, SIA BT1, SIA Liepājas 

Latviešu biedrības nams, VSIA Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Profesionālās 

mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija, SIA Latviešu radio, SIA Radio Skonto, fonds 

„Mūsdienu mūzikas centrs”, SIA „Gints Bude modes nams”, SIA „HansaMedia”, 

birojs „SDI Media Latvia”, tulkošanas birojs „Latvian Translation Agency”, 

tulkošanas birojs „Synergium”, SIA „Baltic Dance Company”, a/s „Siera nams”, SIA 

„Aplis.Info”, SIA "DLL Serviss", SIA "ACE Group", SIA "Datu parks" u.c. 

 

2.3.Vieslekcijas 

 

EKA studentiem studiju procesa kvalitātes uzlabošanas nolūkos tiek piedāvātas 

regulāras vieslekcijas. Vieslekcijas lasa gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolu 

akadēmiskais personāls, biznesa pārstāvji vai tml. Vieslekcijas ir atklātas, tās 

iespējams noklausīties arī citu augstskolu studentiem, kā arī visiem interesentiem. 

Studiju gada laikā EKA studentiem tiek piedāvāts 4-8 lekciju cikls. 

2010./2011. studiju gadā EKA studentiem tika piedāvātas šādas vieslekcijas: 

 2010. gada 11.novembrī –vieslekcija kursā „Mūzikas industrija”. Vieslektori: Intars 

Busulis (dziedātājs), Niks Volmārs (LNT radošais direktors), Ilze Jansone (LNT 

izpildproducente), Rimants Liepiņš (Latvijas Mūzikas Kanāla īpašnieks).  

 2011.gada 9.aprīlī- „Sabiedriskās attiecības kultūras jomā”. Vieslektore: Klaipēdas 

valsts koledţas lektore Vilma Skvarčinskiene. 

 2011. gada 13. un 16. aprīlī- vieslekcija „Zinātniskās pētniecības metodika”. 

Vieslektors: Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu Universitātes Socioloģijas institūta 

pasniedzējs PhD  Jans Mruzs (Jan Mróz). 



 2011. gada 8.jūnijā- vieslekcija „Polijas jauniešu autoritātes”. Vieslektors: Jāņa 

Pāvila II Ļubļinas Katoļu Universitātes Socioloģijas institūta pasniedzējs Dr. 

Miroslavs Revera (Mirosław Rewera). 

 2011. gada 14.jūnijā-vieslekcija „Globalizācija un menedţments”. Vieslektors:  Kilis 

7 Aralik Universitātes  Ekonomikas un administrācijas fakultātes profesora asistents  

Dr. H.Mustafa Paksojs ( H. Mustafa PAKSOY).  

 2011. gada 14.jūnijā-vieslekcija „Makroekonomikas mainīgie lielumi Turcijā”. 

Vieslektors: Kilis 7 Aralik Universitātes  Ekonomikas un administrācijas fakultātes 

profesora asistents  Dr. Taners Akčaci (Taner AKÇACI). 

 

2.4. Noslēguma darbs 

Atkarībā no apgūtās programmas EKA studējošajiem paredzēti šādi noslēguma darbi: 

 Kvalifikācijas darbs; 

 Bakalaura darbs; 

 Diplomdarbs; 

 Maģistra darbs. 

Pārskata periodā maģistra darbi nav aizstāvēti, jo nav bijis šīs programmas absolventu, 

kvalifikācijas darbus, bakalaura un diplomdarbus  aizstāvējuši 354 studējošie.  

Noslēguma darbu vērtējums pa programmām atspoguļots 7. tabulā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. tabula. Noslēguma darbu vērtējums  

Studiju 

programma / 

Vērtējums Izcili Teicami Ļ.labi Labi G.labi Viduvēji G.viduvēji 

Kultūras vadība 

(Bakalaura darbs) 1 15 60 46 25 2 0 

Interjera dizains 

(Bakalaura darbs) 5 5 15 11 6 3 0 

Tulkošana 

(Bakalaura darbs 

 

1 5 4 2 1 0 

Grāmatvedība un 

audits (Bakalaura 

darbs) 1 11 13 12 1 0 0 

Uzņēmējdarbības 

ekonomika un 

administratīvais 

darbs 

(Diplomdarbs) 0 7 30 13 2 0 0 

Vadības zinības 

(Bakalaura darbs) 2 3 3 7 1 0 0 

Radošais 

mārketings un 

pārdošanas vadība 

(Kvalifikācijas 

darbs) 1 2 7 1 0 0 0 

Izklaides un atpūtas 

industrijas vadība 

(Kvalifikācijas 

darbs) 0 3 8 14 3 2 0 

 

Kopējais noslēguma darbu vērtējums visās programmās redzams 24. attēlā 



 

 

24. attēls. Kopējais noslēguma darbu vērtējums (visās programmās kopā) 

 

Programmas „Tulkošana” studējošajiem paredzēts arī valsts eksāmens, kura rezultāti 

pārskata periodā redzami 7. tabulā 

8. tabula. Programmas „Tulkošana” studējošo vērtējums valsts eksāmenā 

Studiju 

programma / 

Vērtējums Izcili Teicami Ļ.labi Labi G.labi Viduvēji G.viduvēji 

Tulkošana (Valsts 

eksāmens)  0 1 3 4 2 1 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.5. Absolventi 

Pārskata periodā EKA bija 354 absolventi (Skat.25. attēlu). 

 

 

25. attēls. EKA absolventu skaits 2010./2011. akadēmiskajā gadā 

 

Absolventi uzrādījuši samērā labas sekmes. 9.tabulā atspoguļota absolventu minimālā 

un maksimālā vidējā  svērtā atzīme. 

9. tabula. Absolventu vidējā svērtā atzīme 

Programma 

vidējo svērto 

atzīmju min. 

vidējo svērto 

atzīmju max 

Kultūras vadība  5.863 8.548 

Interjera dizains  6.088 9.155 

Tulkošana  4.994 8.527 

Grāmatvedība un audits  6.531 8.785 

Uzņēmējdarbības ekonomika un 

administratīvais darbs  5.784 7.944 

Vadības zinības  6.517 8.475 

Radošais mārketings un pārdošanas 
vadība  6.805 7.854 

Izklaides un atpūtas industrijas vadība  6.025 8.625 

 

  

  



  

  

 

3.Zinātniski pētnieciskais darbs 

 

Pārskata periodā EKA akadēmiskais personāls sadarbībā ar EKA viesdocētājiem 

veikuši virkni nozīmīgu zinātnisku pētījumu. 123 zinātniskajā darbībā iesaistītie 

darbinieki strādājuši nepilnu darba laiku (Skat. 26. attēlu). 

 

 

26. attēls. EKA zinātniskajā darbā iesaistītie darbinieki 

 

Zinātniskā personāla sadalījums pa zinātņu nozarēm skatāms 27. attēlā. 

 

27. attēls. Zinātniskā personāla sadalījums pa zinātņu nozarēm  

 



EKA akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbu raksturojošie rādītāji 

atspoguļoti  10.tabulā. 

10.tabula. Zinātniski pētniecisko darbu raksturojošie rādītāji 2010./11. akad. gadā 

Aktivitāte Skaits 

EKA rīkotās Starptautiskās zinātniskās konferences 

„Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība” 

organizācija, 2011.gada 18.-20.maijs, Rīga, Latvija 

1 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Uzņēmējdarbības un 

kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība” zinātnisko rakstu ţurnāla 

3.un 4. numura „Ekonomikas un kultūras augstskola. Zinātniskie 

raksti. EKONOMIKA UN KULTŪRA. Scientific proceedings. 

ECONOMICS AND CULTURE. Rīga, 2011/3 un Rīga, 

20011/4. ISSN 1407-8686” sagatavošana izdošanai  

2 

Darbība Latvijas Zinātnes Padomes Humanitāro un sociālo 

zinātņu ekspertu komisijā 

1 

Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātie eksperti 2 

Ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas un ārvalstu 

izdevumos 

20 

Ar pētījumiem saistītie ziņojumi konferencēs 35 

Latvijas Zinātnes padomes finansēto tēmu vadība un izpilde 4 

Dalība Valsts pētījumu programmas izpildē 1 

Projektu un grantu izpilde 3 

Promocijas darbu aizstāvēšana 1 

Promocijas darbu izstrāde 3 

Promocijas darbu vadīšana 3 

Atsauksmju sagatavošana par promocijas darbu kopsavilkumiem 2 

Publicētās monogrāfijas 1 

Zinātnisko rakstu recenzēšana 7 

Monogrāfiju un mācību literatūras recenzēšana 3 

Līdzdalība Swedbank, RTU attīstības fonda un 15 Latvijas 

augstskolu konkursam“Open Mind” iesniegto 29 studentu 

pētniecisko darbu vērtēšanas komisijas darbā  

1 

 

Akadēmiskā personāla būtiskākie zinātniski pētnieciskā darba virzieni 2010./11. 

akad. gadā atspoguļoti 11. tabulā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.tabula. EKA akadēmiskā personāla svarīgākie pētījumu virzieni 2010./11. ak.g. 

 

Pētniecības virzieni Iesaistītais akadēmiskais personāls 

Inovatīvo vadības metoţu izmantošana 

organizāciju darbības plānošanā 

 

S.Keišs, A.Grišins, V.Dubra, V.Vēvere, 

I.Brence, L.Āzena, J.Bierne, N.Līce 

 

Uzņēmējdarbības aktuālās problēmas 

Latvijā 

 

S.Keišs, I.Šīna, E.Voļskis, A.Grišins, 

E.Igaune,  L.Āzena 

Saimnieciskās uzskaites, finanšu un 

kontroles metodoloģija un 

organizācija 

S. Keišs, E.Voļskis, E.Igaune, R.Apinis, 

I.Šīna 

Reģionālā, administratīvi teritoriālā un 

valsts pārvaldes reforma Latvijā 

S. Keišs, J.Kaktiņš, A.Grišins, E.Igaune, L. 

Āzena 

Kultūrpolitikas plānošanas ietekme uz 

nozares attīstību 

N.Lūse, V.Vēvere, A.Jundze, J.Jermolajeva, 

L.Āzena, G.Kalnača, I.Nemše, 

Z.Veidenberga, G.Dilāns 

Radošās industrijas nozares attīstības 

tendences Latvijā 

J.Jermolajeva, A.Jundze, V.Vēvere, N.Lūse, 

L.Āzena, G.Kalnača, I.Nemše 

Interjera dizaina jaunākās tendences 

Latvijā 
A. Beļikovs, I. Krutova, I.Treija – Čivle 

 

 

Pārskata periodā notikusi Studentu pētniecisko darbu zinātniski – praktiskās 

konferences „Kultūra un  biznesa vadība ekonomikas mainīgajos apstākļos” 

organizācija, izdots studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums ”Ekonomika un 

kultūra”. 

2011. gada 18.-20. maijā EKA notika pirmā starptautiskā zinātniskā konference  

„Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība”  

 

Konferencē nolasītie referāti pēc recenzēšanas ir iekļauti zinātnisko rakstu ţurnālā 

„Ekonomika un kultūra”. 

2010./11. akad. gadā EKA akadēmiskais personāls realizējis LZP zinātnisko 

projektu Nr.09.1022/09.1146 „Ieguldījums iedzīvotāju ataudzē un tā ekonomiskā 

atdeve saistībā ar sociālekonomisko centru un reģionu attīstību Latvijā” 

(S.Keišs, E.Tilta, A.Grišins, L.Āzena, A.Medne, A.Kazinovskis). 

 

 

 

 

 



Akadēmiskā personāla būtiskākās publikācijas 2010./11. akad. gadā: 

 

 Āzena L., Grišins A., Keišs S., Tilta E., Medne A., Kazinovskis A., Balode G. 

Sociālekonomiskie centri un to vieta reģionālā attīstībā Latvijā // LZP 

Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009. 

gadā.Nr.15. Rīga: LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 

2010, 59.-63. lpp. ISBN 13:978-9984-19-923-0. ISSN 1691-290X. 

 Āzena L., Keišs S. Pilsētas tēla veidojošie un ietekmējošie faktori / Jāņa Pāvila 

II Katolu Univesritāte ļublinā, Polijā starptautiskās zinātniskās konferences 

rakstu krājums (5. lpp.) 2011.g. 

 Brence Ie. Part-Time Employment: Possible Solution for Reducing Youth 

Unemployment in Latvia? / Mykolas Romeris Universitātes 7.starptautiskā 

zinātniskā konference „Human Potential Development; Search for 

Opportunities in the New EU States”, Lietuva, Viļņa, 2010.gada 2. – 3.jūnijs. 

 Brence Ie. Unemployed Persons in Latvia‟s Regions – Future Potential for 

Agricultural Development? / Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku 

apvienības kongress Zviedrija, Upsala 2011.gada 13. – 17. Jūnijs 

 Brence Ie. Part-Time Work and Its Increase Possibilities in Latvia. / Kauņas 

Tehnoloģijas Universitātes, Kaļiņingradas Valsts Tehniskās Universitātes, 

Rīgas Tehniskās universitātes, Brno Tehniskās Universitātes 15.starptautiskā 

zinātniskā konference „Economics and Management-2010”, Rīga, 2010.gada 

22.aprīlis. 

 Brence Ie. Organisational Culture and Its Particularities in Latvia in 

Comparison to the EU Average. / Baltijas Starptautiskās akadēmijas 

starptautiskā zinātniskā konference “Kultūru daudzveidība: kultūras 

mantojums un tūrisma teritorijas”, Rīga, 2010.gada 17.novembris. 

 Brence Ie. Social Policy and Its Development Possibilities in Latvia. / Biznesa 

Augstskolas „Turība” starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas vērtības 

tūrisma un sabiedrības attīstībai” Rīga, 2011.gada 2.jūnijs. 

 Brence Ie. Organisational Flexibility and Possibilities for Its Assessment // 

Journal of Business Management. 2010, Issue 3, 105. – 114. lpp.  

 Brence Ie. Workplaces With Stipend Programme in Latvia – Sustainable 

Solution for Persons‟ Integration into Labour Market. / Ekonomikas un 



Kultūras augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Uzņēmējdarbības un 

kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība”, Rīga, 2011. gada 18. – 20.maijs. 

 Brence Ie. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu novērtējums 

nodarbinātības veicināšanai Latvijā. / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmijas 5.starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā”, Rīga, 2010.gada 25.-27.martspublikācija Latvijas 

izdevumos. 

 Brence Ie., Kantāne I. Unemployment in Latvia and Its Impact on Potential 

Labour Force Supply in SME‟s. / Starptautiskā zinātniskā konference „Small 

and Medium Sized Enterprises: Management – Marketing” Grieķija, Atēnas, 

2011.gada 31.jūlijs – 3.augusts. 

 Brence Ie. Aktīvās un pasīvās nodarbinātības politikas pasākumi un to 

īstenošana Latvijā. / Latvijas Universitātes 68.zinātniskā konference, Rīga, 

2010.gada 4.februāris. 

 Brence Ie. , Rivţa B. Unanswered Questions by Research in the Field of Food 

Safety and Quality. / Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju 

apvienības konferencē Francija, Parīze, 2011. gada 25.maijs. 

 Brence Ie. Minimālā darba alga un tās paaugstināšanas iespējas Latvijā. // 

Latvijas Universitātes raksti 754. sējums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. 

  Brence Ie. Jauniešu bezdarbs Latvijā – problēmas un iespējamie risinājumi. / 

Liepājas Universitātes 13.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un 

kultūra. Haoss un harmonija”, Liepāja, 2010.gada 30.aprīlis. 

 Brence Ie. Diferencētas minimālās darba algas ietekme uz jauniešu bezdarba 

rādītāju samazināšanu – ES valstu prakse un iespēju novērtējums Latvijā. / 

Ventspils Augstskolas zinātniska konference „Aktualitātes tautsaimniecībā, 

tulkošanā un tehnoloģijās”, Ventspils, 2010.gada 13.maijs. 

 Brence Ie., Kantāne I. Workplaces with Stipend Programme: Active Labour 

Market Policy Measure in Economic Crisis Period. / Safety and Crisis 

Management in the Construction, Tourism and SMEs Sectors (1st CoSaCM)” 

Kipra, Nikosija, 2011.gada 23. – 29. jūnijs.k 

 Grisins A., Keiss S. Innovation Opportunities of Export – Oriented Latvia‟s 

Forestery and Wood Processing Industry // In: Economic Science for Rural 

Development 2011: proceedings of the international scientific conference, No. 



25. Jelgava: LLU , 2011, pp. 89-100. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9997-

6-0. 

 Grisins A., Keiss S. Western experience in the area of priority of high-quality 

higher education // „Business, Management and Education” 2011, vol.9, no,I. 

Vilnius Gediminas Technical University, 2011 (Lietuva), pp. 19-33. ISSN 

2029-7491 print and ISSN 2029-6169 online. 

 Гришин А., Цауркубуле Ж. Взаимосвязь высшего образования и 

человеческого капитала. // Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās 

sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. – Rīga: BPMA, 2010, Lpp. 100 – 

114. 

 Igaune E. Calculation of the Social Capital Index to Expert Evaluaton Data. // 

Management of Busines and Culture for Sustainable Development Abstracts, 

Riga, EKA p.65. un kul 

 Igaune E. , Celma I. Sociālā kapitāla izpēte Latvijā. / Starptautiskā zinātniskā 

konference “Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība”, 

2011.gada 18.-20. maijs, Ekonomikas un kultūras augstskola. Rīga 

 Igaune E. Sociālā kapitāla indeksa aprēķins pēc ekspertu vērtējuma datiem. / 

Starptautiskā zinātniskā konference “Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas 

attīstības vadība”, 2011.gada 18.-20. maijs., Ekonomikas un kultūras 

augstskola, Rīgaugstskola, Rīga 

 Ermolaeva E. Rubenis J. Тексты А. Платонова в образовательном 

пространстве независимой Латвии / International Conference “PLATONOV 

REVISITED. PAST AND PRESENT VIEWS ON THE LAND OF 

PHILOSOPHERS”. May 26-28, 2011. Ghent University Department of 

Slavonic and East European Studies, Belgium Annual 2010 American 

Association of  

 Ermolaeva E. Через развитие диалогических способностей к устойчивому 

развитию общества / The 9th International Conference on LIFELONG 

LEARNING AND CONTINUOUS EDUCATION FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT June 2-4, 2011, LENINGRAD STATE UNIVERSITY n. a. 

A.S.PUSHKIN. St.-Petersburg, Russia 

 Ермолаева Е. Развитие способности к диалогическому взаимодействию с 

текстом // Журнал Международного института чтения им. А.А. 



Леонтьева № 10 «Чтение и развитие личности». Материалы 15-й научно-

практической конференции по психологии, философии и педагогике 

чтения с международным участием 17–19 января 2011 года, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Москва: НИЦ ИНЛОККС. С. 22–26. 

 Ермолаева Е. Развитие способности диалогического отношения к тексту 

// Интеграционные технологии в преподавании филологических 

дисциплиню Материалы IV Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный педагогический университет. С.55–60.  

 Ермолаева Е. Путь к своему «Я»: литературное творчество школьников // 

Журнал Международного института чтения им. А.А. Леонтьева № 9 

«Понимание в контексте науки, культуры, образования». Материалы 14-

й научно-практической конференции по психологии и педагогике 

чтения). Москва: НИЦ ИНЛОККС, 2010. С. 35-37. ISBN 978-5-8429-

0590-4. 

 Keišs S.,Kazinovskis A. Latvijas reģionu veidošanas hronoloģija. / Latgales 

pētniecības institūta XVIII zinātniskā konference „Latgales pagātne, tagadne, 

nākotne” /Tradicionālā un modernā sintēze Latgales mantojumā/. 2010.gada 

17.decembris. Daugavpils. 

 Keiss S., Grisins A. ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ ПРИОРИТЕТНОСТИ СФЕРЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ.// Professional studies: Theory and Practice. Scientific 

journal. 2010/7 . Šiauliai State College.69.-77.lpp. ISSN 1822-3648. 

 Keišs S., Tilta E., Grišins A., Āzena L., Medne A., Kazinovskis A., Balode G. 

Sociālekonomiskie centri un to vieta reģionālā attīstībā Latvijā // LZP 

Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009. 

gadā.Nr.15. Rīga: LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 

2010, 59.-63. lpp. ISBN 13:978-9984-19-923-0. ISSN 1691-290X. 

 Кейш С., Есемчика А. Изменения учетной политики в финансовой 

отчетности Латвии. / XI Starptautiskā zinātniskā konference, 2010.gada 25.-

27.oktobris, Vroclovas ekonomikas universitāte, Polija. 



  Lūse N. Performance and Competence. / 6th International Scientific 

Conference MUSIC SCIENCE TODAY 2011.gada 6.maijā, Daugavpils 

universitātē Mākslu fakultāte, Daugavpils. 

 Lūse N. Pianist‟s performing experience. / 4.Starptautiskā zinātniskā 

konference "International Science Session Piano Music", 2010.gada 9.-

11.decembrī, Gdaņskas Mūzikas akadēmija, Polija. 

 Lūse N. Atskaņotājpieredze kā skaņdarba atskaņojuma components. / V 

starptautiskā zinātniskā konference "Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 

mainīgais" 2010.gada 7.maijā, Daugavpils universitātē Mākslu fakultāte, 

Daugavpils. 

 Lūse N. The 1st International Piano Competition in Vidzeme. / Starptautiskā 

zinātniskā konference "Management of Business and Culture for Sustainable 

Development" 2011.gada 18.-19.maijā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, 

Rīgā. 

 Lūse N. Gaismas grāmata studentu patstāvīgajām mācībām. / LU 

69.zinātniskajā konferencē „Mediju kultūras izaicinājumi izglītībai un 

audzināšanai”, 2011.gada 17.februār, Latvijas Univesitāte, Rīga. 

 Lūse N. Atskaņotājpieredze kā skaņdarba atskaņojuma components. / V 

starptautiskā zinātniskā konference "Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 

mainīgais", 2010.gada 7.maijs, Daugavpils universitāte Mākslu fakultātē, 

Daugavpils. 

 Lūse N. Atskaņotājpieredzes loma skaņdarba interpretācijā // Zinātnisko 

rakstu krājums MŪZIKAS ZINĀTNE ŠODIEN: PASTĀVĪGAIS UN 

MAINĪGAIS. Daugavpils Universitāte: Saule, 2011, 242.-252.lpp., ISBN 978-

9984-14-524-2. 

 Lūse N. Pirmais starptautiskais pianistu konkurss Vidzemē. / Starptautiskā 

zinātniskā konference “Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības 

vadība”, 2011.gada 18.-20. maijs. Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīga. 

 Lūse N. Realization of Doctoral Studies in the Context of Bologna Process // 

5.Starptautiskās zinātniskās konferences „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā” zinātniskie raksti. Rīga: RPIVA, 2010, 202.-206.lpp., 

ISBN 978-9934-8060-5 



 Šīna I. Migrācijas tendences Latvijā darbaspēka nodarbinātības kontekstā // 

Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības problēmas un 

risinājumi", Rēzeknes augstskola, Rēzekne, Latgales tautsaimniecības 

pētījumi, sociālo zinātņu ţurnāls Nr 1 (2), 2010., ISSN 1691-5828. 

 Vēvere V. Zinātnes komunikācijas vadība Latvijā / Ekonomika un kultūra 

ilgstspējīgai attīstībai. 2011.g. 18.-20.maijs, Latvijas Universitāte, Rīga. 

 Vēvere V. Zinātnes komunikācijas vadība Latvijā / Starptautiskā zinātniskā 

konference “Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība”. 

2011.gada 18.-20. maijs, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīga. 

 Vēvere V. The Feast of Life or the Feast of Reason – Kierkegaard versus 

Plato. - Analecta Husserliana // The Yearbook of Phenomenological Research. 

– The Hague: Springer, vol. CX,part 1. 2011, pp. – 111-122. ISBN – 978-94-

007-1690-2. 

 Vēvere V. Sērens Kirkegors: būt un vēstīt. R.: FSI, 2011. ISBN 978-9984-

624-81-5 (starptautiski recenzēta monogrāfija, iekļauta ASV Kongres 

bibliotēkas elektroniskajā katalogā). 

 Vēvere V. Apmākušās debesis - vai ētiskais universālisms ir aktuāls šodien? / 

61 starptautiskais fenomenoloģijas kongress, Stambula (Turcija), 

2011.g.27.jūnijs-1.jūlijs. 

 Vēvere V. Integrated Marketing Communications in service of the research 

institutions in Latvia / EUKO 2010 “Local Business Aspects of European 

Business Communication”, 21-22 August, Rīga. 

 Vēvere V. Feast of Reason and Feast of Life – Plato versus Kierkegaard / 

Congress of Phenomenology, 2010, August 10-14. Bergen, Norway. 

 Vēvere V. Ritms un neritms – Kirkegora teksta blūzs/ Ikgadējie kirkegoriskie 

lasījumi. 5. maijs, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Rīga. 

 Vēvere V. Rites of homecoming – introduction, re-instroduction and 

adaptation of philosophical ideas in the Latvian intellectual milieu / 9th 

Conference on Baltic Studies in Europe 2011, Södertörn University, 

Huddinge, Stockholm 

kultūras augstskola, Rīga 

 

 



4.Akadēmiskais personāls 

 

Pārskata periodā EKA strādājis profesionāls akadēmiskais personāls.  

Atsevišķu kursu docēšanai pieaicināti mācībspēki no Latvijas Universitātes, Biznesa 

augstskolas „Turība”, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes u.c. Liels ir 

pasniedzēju- profesionāļu īpatsvars studiju procesa nodrošināšanā.  

2010./2011. studiju gadā EKA strādāja 43 akadēmiskā personāla locekļi. No tiem  

lielākā daļa- sievietes (Skat. 28. attēlu) 

 

28. attēls. EKA akadēmiskā personāla sadalījums pēc dzimuma. 

EKA akadēmiskā personāla sadalījums pēc vecuma skatāms 29. attēlā 

 

29. attēls. EKA akadēmiskā personāla sadalījums pēc vecuma. 

 

 



EKA akadēmiskā personāla zinātniskā kvalifikācija skatāma 30. attēlā. 

 

 

30. attēls. EKA akadēmiskā personāla zinātniskā kvalifikācija 

EKA akadēmiskā personāla sadalījums pēc akadēmiskajiem amatiem skatāms 31. 

attēlā. 

 

 

31. attēls. EKA akadēmiskā personāla sadalījums pēc amata 2010./2011. studiju gadā 

 

Seši mācībspēki pārskata periodā studēja doktorantūrā. 

 

 

 

 

 

 

 



5.Saimnieciskā darbība un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

EKA budžeta sadalījums un izlietojums 2010. gadā 

EKA ieņēmumi 

Ieņēmuma veids Ieņēmumu apmērs (Ls) 

Ieņēmumi kopā 1330028 

Finansējums studijām  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  

Pašu ieņēmumi no studiju maksas 1167603 

Dotācija (granti) zinātniskajiem projektiem  

Pārējais budţeta finansējums zinātniskajiem projektiem 

(valsts programmas, valsts pasūtītie pētījumi u.c.) 
 

Ieņēmumi no zinātnisko līgumdarbu izpildes, kuru 

finansēšanas avots nav valsts budţets 
 

Zinātnisko projektu finansējums no starptautiskiem 

avotiem (ERASMUS) 
53219 

Citi ieņēmumi 109206 

Pašu ieņēmumi no telpu nomas 12673 

Pārējie citi ieņēmumi 48654 

Pamatlīdzekļu pārdošana 23193 

Saņemtie līgumsodi 9444 

Reģistrācijas maksa 15242 

 

EKA izdevumi 

Izdevumu veids Izdevumu apmērs ( Ls) 

Atalgojums kopā 253486 

t.sk.: atalgojums akadēmiskajam personālam 131422 

atalgojums administratīvajam personālam 86790 

Atalgojums vispārējam personālam 35274 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

53975 

Preces un pakalpojumi kopā 144458 

Pakalpojumi 125155 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 

18999 

Izdevumi periodikas iegādei 304 

Pamatkapitāla veidošana kopā  81989 

Citi izdevumi 192933 

Izdevumi kopā 701806 

 

 



6. Starptautiskā sadarbība 

 

Pārskata periodā EKA sadarbojusies ar daţādām Latvijas un ārvalstu 

augstskolām gan Erasmus līgumu, daudzpusīgu sadarbības līgumu, gan arī atsevišķu 

projektu un pasākumu ietvaros. Līgumi par sadarbību kopīgos zinātniskos projektos, 

konferenču un semināru rīkošanā, pieredzes apmaiņā ir noslēgti ar vairākām ārvalstu 

augstskolām: Vroclavas Ekonomikas universitāti (Polija), Vroclavas banku augstskolu 

(Polija), Drontenas lietišķo zinātņu universitāti (Nīderlande), Viļņas Universitātes 

Kauņas humanitāro fakultāti (Lietuva), Šauļu augstākās izglītības koledţu (Lietuva), 

Klaipēdas augstākās izglītības koledţu (Lietuva), u. c. 

Sadarbības līguma ietvaros ar Drontenas lietišķo zinātņu universitāti 

Nīderlandē EKA piedāvājusi studentiem iespēju vienu gadu (t.i. ceturto studiju gadu) 

mācoties Drontenā, papildus Ekonomikas un kultūras augstskolas diplomam iegūt arī 

Nīderlandes profesionālās augstākās izglītības (Dutch ingenieur degree) diplomu.  

EKA docētāji akadēmiskajā un zinātniskajā jomā sadarbojušies arī ar kolēģiem 

no citām augstskolām, ar kurām nav noslēgti sadarbības līgumi, piemēram, ar Tartu 

Universitāti (Igaunija), Kauņas Tehnoloģisko universitāti (Lietuva), Klaipēdas 

Universitāti (Lietuva), Lietuvas Lauksaimniecības universitāti (Lietuva, Kauņa), 

Maskavas Universitāti (Krievija), Ţitomiras Valsts Tehnisko universitāti (Ukraina), 

Teksasas Universitāti (San Antonio, ASV) u.c. 

Sadarbība notikusi arī ar Latvijas augstskolām un koledţām (LU, LLU, RTU, 

Daugavpils Universitāti, Rēzeknes augstskolu, Ventspils augstskolu, Biznesa 

augstskolu „Turība” u.c.), strādājot Valsts pārbaudījumu komisiju darbā, piedaloties 

konferencēs, organizējot pieredzes apmaiņas seminārus u.c. 

EKA ir Baltijas Universitātes programmas (The Baltic University Programme) 

dalībniece. Baltijas Universitātes programma apvieno vairāk kā 160 universitātes 14 

Baltijas jūras reģiona valstīs. Lielāko uzmanību programma pievērš ilgtspējīgai 

attīstībai, vides aizsardzībai un demokrātijai.  

2005. gadā Eiropas Komisija ir piešķīrusi EKA ERASMUS Universitātes hartu. 

Dalība ES izglītības programmā ERASMUS devusi EKA iespēju attīstīties vienotā 

Eiropas kontekstā, t. sk. arī nodrošina studentu un docētāju apmaiņu starp Eiropas 

valstīm. Sadarbība ar ārzemju augstskolām ERASMUS apmaiņas programmas 

ietvaros tika uzsākta jau 2005./2006. akadēmiskajā gadā, kad pirmie studenti 

http://www.balticuniv.uu.se/


apmaiņas programmas ietvaros devās studēt uz daţādām ES augstskolām. 2010./ 

2011. gadā darbojās iepriekš noslēgtie ERASMUS sadarbības līgumi – jau vairākus 

gadus sadarbība turpinās ar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyzsza Szkola 

Bankowa we Wroclawiu, Polijā, Univerza v Ljubljani Slovēnijā, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca Itālijā, Universidad de Jaen Spānijā, The Open University 

Anglijā un citām augstākās izglītības mācību iestādēm. Papildus iepriekš minētajiem 

ERASMUS divpusējās sadarbības līgumiem 2010./2011. akadēmiskajā gadā tika 

noslēgti  vēl astoņi Erasmus līgumi: ar Wyzsza Szkola Bankowa we Poznaniu 

(Polija), Usak Universitesi (Turcija), Kilis 7 Aralik Universitesi (Turcija), Balikesir 

Universitesi (Turcija), Istanbul Gelisim Meslek Yuksekoukulu (Turcija), Vilnius 

Gediminas Technical University (Lietuva), Vilnius Dizaino Kolegija (Lietuva), 

Vilnius Technologiju ir Dizaino Kolegija (Lietuva) un Panstwowa Wyzsza Szkola 

Zawodowa we Wloclawku (Polija), kā arī tika paplašināti esošie sadarbības līgumi ar 

Vilnius Kolegija (Lietuva) un Universidad de Jaen (Spānija), iekļaujot līgumā jaunas 

studiju programmas.  ERASMUS programmas ietvaros  

2010./2011. akadēmiskajā gadā kopskaitā 21 EKA students devās studēt uz 

Lietuvas, Polijas, Spānijas un Itālijas augstskolām no 4-9 mēnešiem, 6 EKA docētāji 

devās lasīt lekcijas uz Lietuvas un Turcijas augstskolām un 4 EKA darbinieki 

piedalījās personāla apmācībā Polijā, Nīderlandē un Lietuvā un 1 - pieredzes 

apmaiņas un kontaktu dibināšanas vizītē Ungārijā. Savukārt EKA studentiem un arī 

mācībspēkiem bija iespēja bagātināt savas zināšanas un gūt pieredzi, piedaloties 

Lietuvas, Polijas un Turcijas vieslektoru vadītajās lekcijās un nodarbībās, kā arī 

tiekoties ar Nīderlandes, Polijas, Turcijas un Lietuvas sadarbības partneru 

pārstāvjiem.  

ERASMUS programmas ietvaros 2010./2011. akadēmiskā gada rudens semestrī 

EKA mācījās 6 studenti no Itālijas un Spānijas, bet pavasara semestrī – 3 no Turcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.EKA SVID analīze (2010./2011. akad. gads) 

Stiprās puses Vājās puses 

• Daudzveidīgs studiju programmu 

piedāvājums. 

• Ar darba devējiem un citiem 

sadarbības partneriem kopīgi 

pilnveidotas studiju programmas. 

• Profesionāls akadēmiskais 

personāls un viesdocētāji  

(akadēmiskās zināšanas+ praktiķi) 

• Programmās līdzās augsti 

kvalificētiem docētājiem, tiek 

iesaistīti jauni mācībspēki, kuri 

studē doktorantūrā 

• Studenti saprot un pozitīvi vērtē 

augstskolas darbu studiju 

programmas aktualizācijā, 

studiju kvalitātes celšanā, jaunu 

docētāju piesaistē 

• Vieslekcijas 

• SP aktivitātes 

• LAIS programmatūras 

nodrošinājums un datu bāze ļauj 

automatizēt EKA darba 

procesus un veikt kvalitatīvu 

datu uzskaiti un analīzi 

• Atvērtības, atklātuma un 

demokrātijas principu ievērošana. 

• Studiju procesa tehniskais 

nodrošinājums 

 

• Studējošo un akadēmiskā 

personāla starptautiskā apmaiņa. 

• Studējošo zinātniski praktiskās 

darbība 

• EKA zinātniskā izdevuma 

trūkums 

• Nav pietiekama EKA 

atpazīstamība starptautiskajā 

mērogā 

 

Iespējas Draudi 

• Sadarbības partneru tīkla 

paplašināšana. 

• Starptautiskās pieredzes un 

sadarbības bagātināšana. 

• Studiju programmas satura 

organizēšana, ievērojot tematisku 

ciklu, moduļu darba principus. 

 

• Valsts ekonomiskais stāvoklis. 

• Studējošo skaita samazināšanās. 

 

 

 

 

7. Plāni nākamajam studiju gadam 

 

 Izmantojot akadēmiskā personāla zinātnisko potenciālu un profesionālās 

kompetences, ievērojot studējošo vajadzības, turpināt darbu pie EKA studiju 

procesa pilnveides.  



 Pilnveidot EKA Stratēģiju. 

 Izveidot EKA kvalitātes vadības sistēmu. 

 Realizējot uz klientiem orientētu politiku, panākt EKA studējošo skaita 

stabilizāciju.  

 Palielināt akadēmiskā personāla skaitu, asociēto profesoru un docentu skaitu. 

 Turpināt sadarbību ar darba devējiem, izveidot EKA Padomnieku konventu. 

 Regulāri papildināt bibliotēkas fondus. 

 Turpināt iesāktās tradīcijas studējošo zinātniskās konferences un EKA 

starptautiskās konferences organizēšanas jomā. 

 Izdot zinātnisko rakstu ţurnālu. 

 Uzlabot sadarbību ar vidusskolām, organizējot konkursus vidusskolēniem, kas 

motivē viņus uzsākt studijas EKA. 

 Palielināt vieslekciju skaitu, kā vieslektorus pieaicinot sabiedrībā pazīstamus 

augsta līmeņa profesionāļus. 

 Paplašināt akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides iespējas, organizējot 

profesionālās pilnveides seminārus, vieslekcijas u.tml. 

 Akreditēt maģistra programmu „Biznesa vadība”. 

 Turpināt studiju vides un EKA infrastruktūras uzlabošanu. 

 

 

 

 


