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1. Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) darbības vispārīgs 

raksturojums 

 

 

Ekonomikas un kultūras augstskolas  attīstības stratēģija  

2011.- 2016. g. 

 

EKA MISIJA 

Ekonomikas un kultūras augstskola (turpmāk tekstā- 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 mūžizglītībai. 

 

EKA VĪZIJA 

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 akadēmisko un administratīvo 

personālu. 

EKA VĒRTĪBAS 

 

ATKLĀTĪBA 

EKA ir iedibinājusi individuālu pieeju katram studējošajam. Docētāji ar 

personīgo piemēru rada studijām labvēlīgu vidi, kuras pamatā ir savstarpēja uzticība, 

cieņa un atsaucība. 

 

SADARBĪBA 

EKA aktīvi sadarbojas un meklē arvien jaunus kontaktus gan vietējā gan 

starptautiskajā akadēmiskajā un biznesa vidē, tā sekmējot gan studējošo, gan 

akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi. 

 



MŪŽIZGLĪTĪBA 

  EKA veicina un virza savus studējošos plānot savu akadēmisko un 

profesionālo izaugsmi visa mūža garumā. Mūžizglītība sekmē valsts un sabiedrības 

attīstību mūsdienu zinātniskās sabiedrības virzienā, izmantojot jaunākos zinātnes 

sasniegumus, kas nākotnē  ļautu mūsu valstī attīstīt ekonomisko izaugsmi, piedāvājot 

vairāk darba vietu un sociālo aizsardzību. 

 

DAUDZVEIDĪBA 

EKA attīsta sadarbību ar Rietumeiropas un Austrumeiropas augstākās 

izglītības mācību iestādēm, organizējot studējošo piesaisti EKA mācību procesam, 

tādā veidā veicinot viņu starptautisko karjeru. EKA nodrošina multikulturālu vidi, 

kurā pastāv un tiek cienītas vienojošas kultūras saknes. Tiek veidotas daudzveidīgas 

studiju programmas un  studiju formas, kā arī tiek organizētas studijas vairākās 

valodās. 

 

ĒTIKA UN SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 

EKA gatavo sociāli atbildīgus vadītājus un profesionāļus un pieliek visas pūles 

, lai studējošie izprastu uzņēmējdarbības lomu augstas ētiskās prakses veidošanā un 

uzturēšanā visā sabiedrībā un profesionālajā vidē, vienlaikus nodrošinot arī labu vides 

aizsardzību, domājot par nākamajām paaudzēm.  

 

Lai varētu izpildīt EKA misiju, esam vienojušies par stratēģiskajām prioritātēm: 

1. Tālmācības studiju formas attīstīšana. 

2.Turpmāka augstskolas internacionalizācija. 

3. Zinātnes attīstīšana. 

4. Augstskolas personāla attīstīšana. 

5. Jaunu studiju programmu izstrāde. 

6. Mūžizglītības veicināšana. 

 

 

 

 

 

                                  



 

2012./2013. studiju gadā studijas EKA notika 10 studiju programmās.  

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Radošais mārketings un pārdošanas vadība” , 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Izklaides un atpūtas industrijas vadība”, 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Starptautiskie tirdznieciskie darījumi un loģistika” 

 Bakalaura studiju programma „Vadības zinības”, 

 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs”, 

   Profesionālā bakalaura studiju programma „Grāmatvedība un audits”, 

   Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana”, 

  Profesionālā bakalaura studiju programma ”Interjera dizains”,  

   Profesionālā bakalaura studiju programma „Kultūras vadība”,  

   Maģistra studiju programma „Biznesa vadība” . 

Pārskata periodā (2013. gada septembrī ) EKA bija 1282 studējošie :569-pilna 

laika studijās, 713-nepilna laika studijās ( Studējošo sadalījumu pa programmām 

skat. 1. attēlā).  

 

 

http://eka.edu.lv/public/29835.html
http://eka.edu.lv/public/30340.html
http://eka.edu.lv/public/29828.html
http://eka.edu.lv/public/29828.html
http://eka.edu.lv/public/29828.html
http://eka.edu.lv/public/29827.html
http://eka.edu.lv/public/29827.html
http://eka.edu.lv/public/29829.html
http://eka.edu.lv/public/29829.html
http://eka.edu.lv/public/29832.html
http://eka.edu.lv/public/29831.html
http://eka.edu.lv/public/29831.html
http://eka.edu.lv/public/29830.html
http://eka.edu.lv/public/29830.html
http://eka.edu.lv/public/29833.html


1. attēls. Studējošo sadalījums pa programmām 2013. gada septembrī 

Neraugoties uz studējošo skaita samazināšanos Latvijas augstākās izglītības iestādēs , 

EKA piedāvātajās programmās pārskata periodā nav konstatēts būtisks studentu skaita 

samazinājums. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir palielinājies nepilna laika 

studējošos skaits koledžas programmās, īpaši programmā „ Starptautiskie 

tirdznieciskie darījumi un loģistika”. Studējošo skaita izmaiņas salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem pārskata periodiem skatāmas 2. attēlā. 

 

 

2. attēls. EKA studējošo skaits laika periodā no 2004. gada līdz 2013. gada 

septembrim 

 

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, bet 2013. gada sākumā 

pat nedaudz palielinājies. 

EKA studējošo procentuālais  sadalījums pēc dzimuma skatāms 3. attēlā. 



 

 

3. attēls. EKA studējošo procentuālais sadalījums pēc dzimuma (2013. gada 

septembris) 

Salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem, ir pieaudzis studējošo vīriešu 

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

2010./2011. studiju gadā-82% sieviešu, 18% vīriešu, 2011./12. studiju gadā- 79% 

sieviešu, 21% vīriešu). 

2012./2013. studiju gadā 1.kursā imatrikulēti 233 studējošie ( no tiem- 122- pilna 

laika studijās, 111- nepilna laika studijās). Salīdzinot ar 2011. gadu, uzņemto studentu 

skaits 2012. gadā samazinājies aptuveni par 20%. Imatrikulēto studentu skaitu laika 

periodā no 2011. līdz 2013. gadam skat. 4. attēlā. 

 

 

 



4.attēls. EKA imatrikulēto studējošo skaits 2011.-2013. gadā 

 

Pārskata periodā uzņemto studentu skaits katrā programmā atsevišķi atspoguļots 5. 

attēlā. 

 

 

5.attēls. 2013. gada rudenī EKA programmās uzņemto studentu skaits  

 

 

 

 

 

 

 

 

2012./2013. studiju gada svarīgākie notikumi EKA: 

 2012.gada septembris –EKA OPEN.  

 28.09.2012.- pirmā studiju diena EKA pirmajiem e- studentiem (Skat.6. 

attēlu) 



 

6.attēls. Pirmo e- studentu pirmā studiju diena 

 23.11.2012.- pirmais maģistru izlaidums.  

 12.12.2012- Pirmo reizi Ekonomikas un kultūras augstskolas topošie 

interjera dizaineri organizē radošo darbu izstādi „Domas". Izstādē 

apskatāmas dažādu formu un materiālu domu vizualizācijas. To iedvesmas 

avoti ir pasaulē zināmu filozofu darbu citāti. 

 2013. gada pavasara semestrī EKA uzņem savu pirmo Fulbraita  

speciālistu- asociēto profesoru Maiku Levenu (Mike Levens) no 

Volšasbiznesa koledžas Mičiganā (Walsh College). 

 2013. gada 28.02.-04.03.-izstāde „Skola 2013” 



 

7. attēls. EKA stends izstādē „Skola-2013” 

 26.03.13.- EKA bibliotēka ir uzņemta Latvijas Akadēmisko bibliotēku 

asociācijā (LATABA). 

 2013. gada 14. marts- Studentu pētniecisko darbu zinātniski praktiskā 

konference "Biznesa vadība un kultūra ekonomikas mainīgajos apstākļos”. 

 2012.gada 11.-12. aprīlis - starptautiskā zinātniskā konference ”Zināšanas, 

izglītība un pārmaiņu vadība biznesā un kultūrā” 

 

8. attēls. EKA starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēde  

 

http://eka.edu.lv/public/31831.html
http://eka.edu.lv/public/31831.html


 28.05.13.- EKA 15. gadu jubileja 

 31.05.13.- Pirmais EKA absolventu salidojums. 

 17.06.13.-  UNESCO  LNK un EKA paraksta sadarbības līgumu un 

vienojas par savstarpēju sadarbību kultūras vērtību stiprināšanā un 

kultūrpolitikas veidošanā UNESCO programmu īstenošanas ietvaros 

Latvijā. 

 2012./13/ studiju gads noslēdzas ar VISU studiju virzienu akreditāciju 

uz 6 gadiem! 

 

1.1.EKA statuss un darbības pamatvirzieni 

 EKA dibināta 1998.gada 28.maijā kā sabiedrība ar ierobežotu 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 

 

EKA Senātu veido 16 senatori, no kuriem 12 ir no akadēmiskā personāla,  

1 no vispārējā personāla un 3 no studentu pašpārvaldes. 

 

Pārskata periodā Senātā tika apspriesti šādi jautājumi: 

1. Studiju programmu kvalitātes paaugstināšana  

 grozījumi studiju programmas „Tulkošana”, „Interjera dizains” saturā 

(Senāta sēde 14.06.2013., protokols Nr. 86).’ 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Bizness un komunikācija sociālajos medijos” ieviešana (Senāta sēde 

09.04.2013., protokols Nr. 85). 

 Profesionālā maģistra studiju programmu „Valsts pārvalde” un „ 

Kultūras diplomātija un starptautiskais menedžments” ieviešana 

(Senāta sēde 09.04.2013., protokols Nr. 85). 

 

2. Augstskolas normatīvo aktu, to grozījumu apstiprināšana: 

 Grozījumi Nolikumā par valsts pārbaudījumiem EKA(Senāta sēde 

22.01. 2013., protokols Nr. 84). 

 Grozījumi metodiskajos noteikumos par noslēguma darbu izstrādāšanu 

un aizstāvēšanu (Senāta sēde 22.01.2013., protokols Nr. 84). 

 Studiju kalendārs 2013./2014.ak.g. (Senāta sēde 09.04.2013., protokols 

Nr. 85). 

 Uzņemšanas noteikumu 2013./14. Studiju gadam apstiprināšana 

(Senāta sēde 26.09.2013., protokols Nr. 82). 

 Studiju procesa maksas pakalpojumu 2012./2013.ak.g. 

apstiprināšana(Senāta sēde 26.09.2013., protokols Nr. 82). 

3. Augstskolas pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana (Senāta sēde 

26.09.2013., protokols Nr. 82). 

 

 

 

 

 



1.2.2. Studiju programmu padomes 

 

Pārskata periodā  EKA darbojās šādas programmu padomes:  

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  studiju programmu 

padome 

Sastāvs: valdes loceklis Artūrs Līcis, rektora v.i. Gunta Veismane, Ineta Kristovska, 

Dr.philol., Dr. oec., EKA studiju prorektore; Guna Kalnača, Mg.art., docente, 

koledžas studiju programmu direktore; Zane Jansone, Mg. sc. edu., lektore, Kultūras 

nodaļas vadītāja v.i.; Zane Sprudzāne, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

studiju programmu izglītības metodiķe; Staņislavs Keišs, Dr. oec., prof., Ekonomikas 

nodaļas vadītājs; Nataļja Bistrenkova, studiju departamenta vadītāja; Iveta Liniņa, 

MBA, lektore, Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāve; Vadims Ivačšuks, Mg sc.soc., 

lektors; Tatjana Kuļikova, Mg.oec., SIA „Latvijas tirgotāju kooperācija „AIBE”” 

komercdaļas vadītāja, darba devēju pārstāve; Edgars Rihters, studējošo pārstāvis 

(grupa rm05); Simona Krišāne, studējošo pārstāve (grupa lg01). 

 

2012./ 2013. akadēmiskajā gadā notikušas 2 sēdes, kurās izskatīti šādi jautājumi: 

1. Studiju procesa organizācija; 

2. Programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana; 

3. Studiju darbu un kvalifikācijas darbu vadīšana; 

4. Vieslekciju organizēšana; 

5. Prakšu organizēšana. Izmaiņas pirmsdiploma prakses programmā 

 

 Kultūras nodaļas Studiju programmu padome 

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

departamenta izglītības metodiķe, Lāsma Paidere, Ekonomikas nodaļas izglītības 

metodiķe, Artūrs Līcis, EKA Valdes loceklis, Gunta Veismane, EKA rektore, Ineta 

Kristovska, studiju prorektore, Staņislavs Keišs, zinātņu prorektors,  Velga Vēvere, 

asoc.prof., Guna Kalnača, docente, Ingemāra Treija-Čivle, Mg.art., docente, Inese 

Reitāle, Mg.paed., lektore, Mg.silv., docents, Ilze Krutova, Mg.art., lektore, lektore, 

Zane Kārkliņa, SIC vadītāja, EKA SP pārstāvji, Jekaterina Bierne, Mg.psych., 

docente Inga Nemše, MBA, docente . 

2012./ 2013. akadēmiskajā gadā notikušas 4 sēdes, kurās izskatīti šādi jautājumi: 



1. Sadarbības organizēšana ar uzņēmumiem par prakšu vietām, iespējamām 

pētījumu darba tēmām; 

2. Studiju darbu un bakalaura darbu vadīšana; 

3. Studiju darbu un bakalaura darbu vadīšana, darbu temati. Bakalaura darbu 

teorētiskās daļas atbilstība EKA prasībām; 

4. Studiju procesa pilnveidošana, satura aktualizēšana; 

5. Starpkursu saiknes; 

6. Studiju kursu pēctecība. 

7. Studiju process un nodarbību organizācija, darbs ar studentiem utt.; 

8. Metodisko norādījumu prasības studiju darbu un bakalaura darbu izstrādē un 

aizstāvēšanā; 

9. Diplomandu grupas d06 bakalauru darbu izstrādes gaita un darba plāns 

9.semestrim. 

10. Iepazīšanās prakses programmas apstiprināšana. 

11. Starpkursu saiknes realizācija 2012./2013. akadēmiskajā gadā rudens 

semestrī. 

12. Vieslektori 2012./2013. akadēmiskajam gadam rudens semestrim. 

13. Seminārs - Juridiskie un tiesiskie aspekti dizaina nozarē 

 

 Ekonomikas nodaļas Studiju programmu padome 

 Sastāvs: Artūrs Līcis, EKA Valdes loceklis; Gunta Veismane, MBA, docente, EKA 

rektora v.i.; Nataļja Bistrenkova, EKA Studiju departamenta izglītības metodiķe;   

Zane Jansone, EKA Kultūras nodaļas vadītāja; Ieva Brence. Dr.oec., as.prof.; Helma 

Jirgena, Dr.oec., as.prof.; Inga Šīna, Dr.oec., as.prof.; Velga Vēvere, Dr.phil., as.prof.; 

Edīte Igaune, Dr. oec., asoc.prof.; Ruta Tereško, Mg.oec., docente; Jekaterina Bierne, 

Mg.psych.,docente; Guna Kalnača, Mg.art., docente; EKA Studentu pašpārvaldes 

pārstāvis – Santa Šakeļa, 3.kursa studente. 

2012./ 2013. akadēmiskajā gadā notikušas 2 sēdes, kurās izskatīti šādi jautājumi: 

1. Maģistra studiju programmas „Biznesa vadība” (45345) pašnovērtējuma 

ziņojuma par 2011./2012. ak. g. izskatīšana un atzinuma sniegšana 

2. Informācija par studiju darbu, diplomdarbu, bakalaura darbu un maģistra 

darbu vadību un izstrādi.   



3. Informācija par studentu pētnieciskā darba organizāciju, studentu pētniecisko 

darbu konferenci un EKA Starptautiskās zinātniskās konferences 

sagatavošanu. 

4. Studiju procesa kvalitātes prasības un to izpilde.  

 Svešvalodu nodaļas Studiju programmas padome 

Sastāvs: Gunta Veismane, rektora v.i.; Ineta Kristovska, Dr.philol., Dr.oec., EKA 

prorektore; Zane Veidenberga, Mg.izgl.vad., docente, EKA studiju programmas 

„Tulkošana” direktore; Zane Sprudzāne, svešvalodu nodaļas izglītības metodiķe; Aija 

Poikāne-Daumke, Ph.D, docente; Gatis Dilāns Ph.D, docents; Kristīne Gurtaja, 

Mg.philol., lektore; Ilona Tiesniece, Mg.philol., lektore; Olga Kibaļņika, Mg.philol., 

docente; Dzintra Paegle, Dr.philol., assoc.prof.; Jūlija Gabranova, Mg.philol., lektore; 

Santa Ozoliņa, EKA absolvente, tulce, tulkotāja; Nataļja Bistrenkova, EKA Studiju 

daļas vadītāja; Dace Zariņa, EKA Studiju informācijas centra vadītāja; Indra 

Garkalne, studējošo pārstāve (grupa t38); Jana Ļebedeva, studējošo pārstāve (grupa 

t38). 

2012./ 2013. akadēmiskajā gadā notikušas 2 sēdes, kurās izskatīti šādi jautājumi: 

1. 2011./2012.akadēmiskā gada rezultātu izvērtējums. 

2. Studiju programmas „Tulkošana” pašnovērtējuma ziņojuma par 

2011./2012.akadēmisko gadu apstiprināšana. 

3. Darbs ar 1.kursu (t42; t43). 

4. Diplomandi (t35), bakalaura darbu izstrādes gaita un darba plāns 

9.semestrim. 

5. Metodisko norādījumu un bakalaura darbu izstrādes rokasgrāmatas jaunā 

versija. 

6. Studiju darbu un bakalaura darbu paraugtēmas. 

7. Studiju darbu izstrādes un nodošanas termiņi. 

8. Izmaiņas studiju programmas saturā un studiju plānā, sākot no 

2013./2014.akadēmiskā gada. 

 

 

 

 

 

 



1.2.3. Studiju informācijas centrs 

 

Ekonomikas un kultūras augstskolas Studiju informācijas centrs organizē un 

veic 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. 

 Ekonomikas un kultūras augstskolas lietvedības kārtošana atbilstoši 

Latvijas likumdošanai; 

 datu ievade un izvade datorā; 

 lietvedības kārtošana, t.sk. studējošo lietu, 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. 

 

2012./2013. akadēmiskajā gadā EKA Studiju informācijas centrā strādāja 3 

izglītības metodiķes un SIC vadītāja. SIA „Studiju informācijas centrs” darbinieku 

ieņemamais amats, izglītība un programmu sadalījums redzams 1. tabulā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.tabula 

 

Ekonomikas un kultūras augstskolas Studiju informācijas centra 

darbinieku ieņemamais amats, izglītība un programmu sadalījums 

 

Ieņemamais 

amats 

Vārds 

Uzvārds 

Izglītība Programma, kura tiek 

apkalpota 

Vadītāja Dace Zariņa B.sc.soc. - 

Izglītības 

metodiķe 

Sanita 

Meldere 

Mg.sc.soc. Interjera dizains 

Kultūras vadība 

Vadības zinības 

Tulkošana  

(pilna laika) 

Izglītības 

metodiķe 

Laura Millere Otrā līmeņa 

profesionālā 

augstākā 

Grāmatvedība un audits 

Uzņēmējdarbības ekonomika 

un administratīvais darbs 

Biznesa vadība 

Interjera dizains (nepilna 

laika) 

Vadības zinības (nepilna 

laika) 

Izglītības 

metodiķe 

Zane 

Sprudzāne 

B.sc.soc. Tulkošana (nepilna laika) 

Kultūras vadība (nepilna 

laika) 

Izklaides un atpūtas 

industrijas vadība 

Radošais mārketings un 

pārdošanas vadība 

Starptautiskie tirdzniecības 

darījumi un loģistika 

 

Izmantojot EKA piedāvāto iespēju, studiju informācijas centra vadītāja 

D.Zariņa turpina studijas maģistra studiju programmā „Biznesa vadība”. 

Studiju informācijas centrs 2012./2013.akadēmisko gadu uzsāk ar uzņemšanas 

rezultātu apkopošanu un jauno studentu lietu izveidošanu. 

2012.gada rudens semestrī uzņemti un līgumus noslēguši bija 352 studenti. 

Studentu viedokļu noskaidrošanai Ekonomikas un kultūras augstskolas Studiju 

informācijas centrs reizi semestrī veic studējošo aptauju. Rezultāti tiek apkopoti un 

iesniegti studiju programmu direktoriem.  



Studiju informācijas centrs turpina uzturēt augstskolas profilus sociālajos tīklos 

„Draugiem.lv”, „Twitter”, „Facebook”, kā arī veidot EKA mājas lapas saturu.  

EKA informācijas centra darbinieki organizē un piedalās tādos jauno studentu 

piesaistīšanas un informēšanas pasākumos kā ikgadējā izstāde „Skola”, Atvērto 

durvju dienas un projekts „Informatīvās dienas vidusskolās”. Šajos pasākumos SIC 

sadarbojas Studentu pašpārvaldi un studiju programmu direktoriem. 

Projekts „Informatīvās dienas vidusskolās” 2012./2013.ak.gadā norisinājās divu 

kampaņu veidā – 2012.gada novembrī un 2013.gada aprīlī, projektu realizēja Studiju 

informācijas centra darbinieki sadarbībā ar Studentu pašpārvaldi. Vidusskolās skolēni 

tika informēti par studiju iespējām Ekonomikas un kultūras augstskolā.  

Arī izstādes „Skola” un Atvērto durvju dienu organizēšana galvenokārt ir 

Studiju informācijas centra darba pienākums. Izstāde „Skola 2013” norisinājās 

2013.gada 28.februārī - 3.martā. Tika sagatavots plašs informatīvo līdzekļu klāsts, 

kurus piedāvāt augstskolas stenda apmeklētājiem. Četru dienu laikā stendu apmeklēja 

986 interesenti. To uzskaite tika veikta, piedāvājot aizpildīt anketas. Interesentu skaita 

dinamika pa gadiem uzrādīta 2.tabulā. 

 

 

2.tabula 

Izstādes „Skola” Ekonomikas un kultūras augstskolas stenda apmeklētāju skaita 

dinamika pa gadiem 

 2010 2011 2012 2013 

ceturtdiena 158 418 407 238 

piektdiena 341 414 351 354 

sestdiena 187 252 321 247 

svētdiena 124 156 134 147 

Kopā  810 1240 1213 986 

 

 

Apkopojot izstādē aizpildītās anketas, Studiju informācijas centra darbinieki 

izveidojuši 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 dienas 2013.gadā notika piecas reizes – 23.martā, 27.aprīlī, 

18.maijā, 1.jūnijā un 15.jūnijā.Kopā Atvērto durvju dienu pasākumus apmeklēja 110 

interesenti. Interesentiem bija iespēja ne tikai dzirdēt prezentācijas, piedalīties 

dažādās 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, Ekonomikas un kultūras augstskola piedāvā jau vairākus gadus.  

Kopš 2005.gada februāra Ekonomikas un kultūras augstskolā darbojas Latvijas 

Augstskolu Informatīvā Sistēma (LAIS). LAIS ietver daļu no Latvijas Universitātes 

Informatīvās Sistēmas (LUIS) funkcionalitātes, kas pielāgota augstskolu vajadzībām. 

Ekonomikas un kultūras augstskolas Studiju informācijas centra darbinieki apstrādā 

studējošo personas datus un kontrolē akadēmisko un finansiālo saistību izpildi, 

izmantojot šo sistēmu. Piesakoties studijām, reflektantiem tiek izsniegts sistēmas 

lietotāja vārds un parole. Tas ļauj topošajiem un esošajiem studentiem sekot jebkurā 

laikā un vietā līdzi savām sekmēm, rīkojumiem, maksājumiem un pārējai 

informācijai. 

Informācijas aprites uzlabošanai Ekonomikas un kultūras augstskola joprojām 

izmanto interneta vietni (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. 

Pakalpojums izmantojams arī absolventu datu bāzes veidošanai. Interneta vietnē 

(http://trffic.sales.lv) tiek savadīti absolventu kontakti pa gadiem, tur tie tiek 

uzglabāti. Tādejādi ir iespēja sekot līdzi, kāda informācija ir bijusi izsūtīta 

absolventiem konkrētā laika posmā, kā arī regulāri datu bāzi papildināt un aktualizēt. 

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.  

Audita laikā no 16.03.2013. līdz 29.04.2013. studējošo lietās tika konstatētas 

galvenokārt šādas nepilnības: 

 lietās atrodas neparakstīti līgumu pielikumi, salīdzināšanas 

protokoli un individuālie plāni; 

 atsevišķi gadījumi – students nebija eksmatrikulēts kā neatgriezies 

no studiju pārtraukuma, nebija veikta ERASMUS salīdzināšana. 

Pēc būtības trūkumi vai nepilnības lietvedības procesa organizēšanā netika 

konstatētas. Auditā konstatēto nepilnību novēršanai tika veikti uzlabojumi 

komunikācijas aktivizēšanai ar studentiem. Galvenokārt komunikācija ar studentiem 

ir telefoniska – gan zvanu, gan īsziņu veidā, vai ar e-pastu starpniecību. 

http://trffic.sales.lv/
http://trffic.sales.lv/


Priekšlikumi, kuri tika izteikti pēc iepriekšējā audita, ir realizēti, līdz ar to veikts 

preventīvs darbs lietvedības procesa nepilnību novēršanā. 

Audita laikā tika analizētas iesniegumu veidlapu formas, pēc audita SIC 

darbinieki izteica priekšlikumus jaunu iesnieguma veidlapu izveidē un iesniedza tos 

augstskolas vadībai. Turpmāk SIC lietvedības procesā izmanto uzlabotās veidlapu 

formas. 

Studiju informācijas centra iekšējās komunikācijas uzlabošanai reizi nedēļa 

notiek SIC darbinieku sapulces, kā arī izveidots informatīvais stends ar tekošajā 

mēnesī plānoto darbu grafiku. 

Ekonomikas un kultūras augstskolā no 2012.gada rudens semestra tika ieviesta 

prasība pilna laika klātienes studentiem obligātais 70% lekciju apmeklējums. Studiju 

informācijas centra darbinieki piedalās šīs prasības izpildes kontrolē, organizējot 

apmeklējuma uzskaites procesu un sadarbojoties ar pasniedzējiem. 

 

 

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. 

2012./2013. akadēmiskajā gadā tika pasūtināti šādi diploma (Skat.3. tabulu) 

3.tabula. 

EKA pasūtinātie diplomi 

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

1.  

Profesionālās augstākās izglītības 

diploms   
PD E Nr. 1071 - 1085 15 

2.  Profesionālā bakalaura diploms PD E Nr. 1086 - 1310 225 

3.  Bakalaura diploms   BD E Nr. 0061 - 0080 20 

4.  

Pirmā līmeņa profesionālās 

austākās izglītības diploms 
PK E Nr. 0111 - 0150 40 

5.  Maģistra diploms MD E 0001 - 0030 30 

 KOPĀ  360 

 

2012./2013. akadēmiskajā gadā EKA absolventiem tika izsniegti šādi diplomi (Skat. 

4. tabulu). 

4. tabula. 

EKA izsniegtie diplomi 

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

1. 

 

Profesionālās augstākās izglītības 

diploms   
PD E Nr. 1053 - 1071 19 

2. Profesionālā bakalaura diploms 
PD E Nr. 0998 – 1050, 

1086 – 1175, 1177 - 1239  
206 

3. Bakalaura diploms   BD E Nr. 0046 - 0069 24 

4. 
Pirmā līmeņa profesionālās 

austākās izglītības diploms 
PK E Nr. 0079 - 0121 43 

6.  Maģistra diploms MD E 0001 - 0013 13 

 KOPĀ  305 

 



2012./2013. akadēmiskajā gadā tika apstiprināti šādi studiju un studējošā kredīti (ar 

Valsts galvojumu-VG) (Skat. 5. tabulu). 

5.tabula.  

EKA apstiprinātie studiju un studējošā kredīti 

Semestris 
Studiju kredīta ar VG 

apstiprinājumu skaits 

Studējošā kredīta ar VG 

apstiprinājumu skaits 

2012.g rudens  

 
83 11 

2013.g pavasara 

 
14 1 

 

Uz apstiprinājumu pamata SEB bankā tika noslēgti kredītu līgumi (Skat. 6. tabulu). 

6.tabula.  

Noslēgtie kredītu līgumi 

Semestri

s 

Studiju 

kredīta ar VG 

līgumu skaits 

Līgumu 

noslēgšanas % 

Studiju kredīta līgumu summa 

LVL EUR 

2012.g 

rudens  

 

65 78% 68336,00 142844,00 

2013.g 

pavasara 

 

11 79%  25920,00 

2011./2012. ak gada tika izsniegti pārskati IZM Studiju un zinātnes administrācijai 

(SZA) par izmaiņām kredīta ar VG ņēmējiem (Skat. 7. tabulu). 

7.tabula 

Studiju daļas sniegtie pārskati 

Semestris Pārskatu skaits 
Kredīta ņēmēju ar izmaiņām statusā  

skaits 

2012.g rudens  

 
29 112 

2013.g pavasara 

 
11 116 

 

 

Pārskata periodā Studiju departamenta darbu koordinēja metodiķe Nataļja 

Bistrenkova. 



 

1.2.5. Bibliotēka 

 

Programmu metodiskajam nodrošinājumam tiek izmantota bibliotēka. Tajā 

darbojas lasītava un abonements. Bibliotēkas fonda kopējā vērtība ir Ls 41164 Ls, to 

sastāda sastāda iespiedvienības, periodiskie izdevumi, CD, video un audiokasetes. 

Lasītājiem ir pieejami mācību materiāli latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un citās 

valodās. 2013. gada 1. augustā bibliotēkas fondu sastādīja vairāk kā 11000 

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

diplomdarbu, bakalaura darbu un prakšu atskaišu paraugi. 

2012./2013. akadēmiskajā gadā notika aktīva jauno grāmatu iegāde un nepieciešamās 

literatūras piekomplektēšana. Iegādātas grāmatas (369 nosaukumi, 751 eksemplāri) 

par 4826,44 LVL (dati uz 01.08.2013.), to skaitā apmēram 45% vadībzinātņu un 

sociālālo zinātņu, 25% ekonomikas un mārketinga, 15% mākslas, 15% svešvalodu un 

tulkošanas studiju kursu apguvei. Visvairāk iegādātas grāmatas latviešu valodā (246 

nosaukumi, 611 eksemplāri)  un angļu valodā (110 nosaukumi, 118 eksemplāri). Vēl 

iegādātas grāmatas vācu, spāņu un krievu valodās. Abonēti Latvijas un ārzemju 

periodiskie izdevumi par 622.53 Ls.  

Augstskolā bibliotēkas informatīvo sistēmu apkalpo specializētā bibliotēku 

informācijas sistēma Aleph 20. Pašlaik notiek bibliotēkā esošo grāmatu ievade 

elektroniskajā kopkatalogā. EKA noslēgts līgums ar Valsts aģentūru „Kultūras 

informācijas sistēmas” par informācijas sistēmas Aleph darbības nodrošināšanu. Ar 

2013. gada septembri sākta lasītāju elektroniskā apkalpošanu. 

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

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

brošēšanas pakalpojumi. 

Bibliotēkā, papildus iespiedmateriāliem, ir pieejamas arī vairākas datu bāzes - 

Letonika, Rubikon, Cambridge Journals Online un EBSCO datu bāze, kas studiju 

procesā ir izmantojama gan studentiem, gan pasniedzējiem. Šīs datu bāzes ir 

pieejamas ne tikai no bibliotēkas datoriem, bet arī no jebkuras EKA IP adreses. 

EBSCO datu bāzi, izmantojot EKA lietotājvārdu un paroli, ir iespējams izmantot arī 

attālināti. Tāpat ir brīvi pieejams to Latvijas bibliotēku, kuras savā darbā izmanto 

bibliotēku sistēmu Aleph elektronisko kopkatalogu, kurā atrodas arī Ekonomikas un 

kultūras augstskolas bibliotēkas katalogs. Vēl bibliotēkā 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. 

Kopš 2013.gada EKA bibliotēka ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas 

(LATABA) biedre 

Lai EKA studentus nodrošinātu ar visu studiju procesam nepieciešamo literatūru, 

2013. gadā noslēgts līgums ar Biznesa augstskolu ‘Turība”un RISEBA par bibliotēkas 

izmantošanu EKA studējošo vajadzībām. 

Ir izstrādāta EKA bibliotēkas modernizācijas koncepcija, kuras mērķis ir palielināt 

bibliotēkas konkurētspēju, saīsināt klienta apkalpošanas laiku, ekonomēt bibliotekāra 

darba laiku, tā atbrīvojot  jaunu bibliotēkas pakalpojumu ieviešanai, nodrošināt   

iekļaušanos vienotā Latvijas akadēmisko bibliotēku sistēmā, veidot bibliotēku par 

mūsdienīgu informācijas ieguves vietu. 2013. gada sākumā EKA ir uzsākusi realizēt 

bibliotēkas tehniskā nodrošinājuma modernizācijas projektu, iegādājoties 

drošības vārtus ar gaismas un skaņas signālu un programmatūru , 2 personāla 

darbstacijas (ieskaitot uzlīmju aktivizāciju/deaktivizācijas programmatūru), 

programmatūru  darbinieku stacijas savienošanai ar Exlibris Aleph programmu. 

Plānota bibliotekāru apmācība iekārtu lietošanā. Projektu plānots pabeigt līdz 2013. 

gada rudenim. Projekta kopējās izmaksas- Ls 11311.08. Kopējie izlietotie un plānotie 

izdevumi bibliotēkas krājumu un infrastrultūras uzlabošanai skatāmi 9.attēlā  



 

9. attēls Kopējie izlietotie un plānotie izdevumi bibliotēkas krājumu un 

infrastruktūras uzlabošanai 

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. 

 2013.gada 7.februārī notika EKA SP valdes vēlēšanas, tika ievēlēta jauna SP valde. 

Pašlaik valdes sastāvā ietilpst:  

Priekšsēdētāja – Monta Valdmane  

Priekšsēdētāja vietnieks – Evita Zariņa  

Kultūras virziena vadītāja – Zane Štrobindere  

Akadēmiskā virziena vadītāja – Inga Tomkoviča  

Valdes palīgi:  

Finansists – Rihards Pastars  

ERASMUS padomnieks – Sinta Vorapajeva  



Sekretāre – Zane Purvinska  

Katru nedēļu notiek valdes sēde, kurā tiek apspriesti svarīgākie jautājumi par 

plānotajiem projektiem. Vismaz vienu reizi mēnesī notiek kopsapulce, kur ierodas visi 

SP biedri, valdes locekļi un valdes palīgi sniedz atskaiti par padarīto mēneša laikā. 

Katrs virziena vadītājs veido darba grupu, kura tiekas atkarībā no virziena un tā 

noslogotības pakāpes un organizē sava virziena projektus, risina dažādus 

problēmjautājumus.  

SP rīkotie pasākumi un akcijas:  

 2012.gada rudens semestri EKA SP uzsāka ar jauno studentu integrēšanas un 

iepazīšanās pasākumu EKA Open 2012, kas jau vairākus gadus notiek 

sadarbībā ar Swedbank (augusta pēdējā piektdienā, Swedbank galvenajā ēkā – 

Saules akmenī, Balasta dambī).  

 Veicinot jauno EKA studentu integrēšanu esošo studentu vidū, EKA SP 

3.septembrī organizēja mācību gada atklāšanas pasākumu – EKA 1.septembra 

ballīte, kas norisinājās kultūras namā Pie Labvēlīgā Tipa. Pasākuma laikā 

viesiem bija iespēja spēlēt dažādas spēlēs, piedalīties dažādos konkursos utml.  

 21. septembrī EKA SP pārstāvēja EKA grandiozākajos mācību gada atklāšanas 

svētkos ‘’Studentu Paradīze 2012’’ un veidoja savu augstskolas izklaidējošo 

stendu, kur apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dažādās atrakcijās un iemūžināt 

tās EKA veidotajā fotostūrī.  

 10. oktobrī EKA SP Starptautiskais virziens organizēja orientēšanos Rīgā 

ERASMUS studentiem. Apmaiņas studentiem bija iespēja iepazīt labāk 

pilsētu, pildot dažādus interesantus uzdevumus (Skat. 10. attēlu).  

 

 



 

10.attēls. Pasākums ERASMUS studentiem. 

 

 12. oktobrī EKA SP kopā ar 2.kursu studentiem organizēja EKA 

pirmkursnieku iesvētības armijas stilā, kas noslēdzās ar iesvētību 

ballīti Latvijas 1. Rokkafejnīcā (Skat.11. attēlu).  

 

 
11.attēls. Pirmā kursa iesvētības 

 

 20.-21. oktobrī EKA SP brauca uz jauno biedru motivācijas semināru 

‘’SPEKAtrip’’, kas norisinājās Vecumnieku novadā, viesu namā 

‘’Satekas’’. Divu dienu laikā jaunie biedri uzzināja daudz vairāk par SP 

un tās darbību, piedalījās dažādās simulācijas spēlēs, klausījās 

iedvesmojošus lektorus un kopā saliedējās nakts trasē.  



  Laikā no 26.-28. oktobrim EKA SP deleģētie pārstāvji – Evita Zariņa un 

Pauls Siliņš devās uz Latvijas Studentu apvienības organizēto jauno 

biedru semināru ‘’Kam Rūp Students? 2012’’, kur guva jaunus 

kontaktus ar dažādiem citu augstskolu pārstāvjiem un smēlās motivāciju 

turpmākajai darbībai SP.  

 15.-16. novembrī Jelgavā norisinājās LLU organizētās Studentu dienas 

2012, kurās piedalījās arī EKA SP pārstāvji. ‘’MammaDaba Olimpiādē’’ 

EKA SP pārstāvji ieguva 2.vietu.  

  No 11.-18. novembrim augstskolā tika organizēta Latvijas svētku 

nedēļa, kuras laikā gan klātienes, gan neklātienes studentiem tika dalītas 

patriotiskas piespraudītes Latvijas karoga krāsās. EKA telpās tika 

izvietots tematisks noformējums un EKA SP organizēja dažādu 

patriotisku dziesmu dziedāšanu un noskaņas radīšanu garajos starpbrīžos 

(Skat. 12. attēlu).  

 

12.attēls. Valsts svētki EKA. 

 

 2012.gada 18.decembrī EKA svinēja ikgadējo Ziemassvētku balli, kas 

norisinājās klubā Artelis.  

 1. februārī notika Ziemas sporta spēles, kuru organizēšanā, kopā ar citām 

lielākajām Latvijas augstskolām šogad piedalījās arī EKA SP pārstāvji.  

  7. februārī notika ikgadējās EKA SP valdes vēlēšanas, kur uz gadu tika 

ievēlēta jauna EKA SP valde. Vēlēšanās tika ievēlēti visi virzienu vadītāji, 

izņemot ārpuslekciju nodarbību virziena vadītāju, kurš tika ievēlēts pēc 

mēneša – ārkārtas valdes vēlēšanās.  



 No 28.februāra līdz  3.martam starptautiskajā izstāžu centrā ‘’Ķīpsala’’ 

notika izstāde ‘’SKOLA 2013’’. Šajās četrās dienās daudzi EKA SP 

pārstāvji bija daļa no izstādes un rūpējās par topošo studentu informēšanu, 

izklaidēšanu un augstskolas popularizēšanu.  

 14. februārī EKA telpās tika organizēta studentu zinātniski prakstiskā 

konference. 

 26. martā EKA SP organizēja boulinga turnīru ‘’EKA Ķeglis 2013’’, kas 

norisinājās izklaides parkā Fantasy Park.  

  29.martā Lieldienu noskaņās EKA telpās notika dažādas Lieldienu 

aktivitātes. EKA telpās ciemojās liels Lieldienu zaķis, kurš dalīja 

saldumus un rūpējās par svētku noskaņu  

 26. aprīlī starptautiskās dienas ‘’Samīļo draugu’’ ietvaros EKA SP devās 

uz Juglas dzīvnieku patversmi.  

 27. aprīlī visā Latvijā norisinājās Lielā Talka 2013. Šajā dienā EKA SP 

biedri kārtoja abas SP telpas, bet 28. aprīlī sadarbībā ar BAT SP devās uz 

sociālās aprūpes centru ‘’Ezerkrasti’’. Talkas ietvaros tika sakoptas 

aprūpes centra telpas un pēc tās organizēts sadraudzības pikniks.  

 Visu aprīli EKA SP organizēja pavasara semestra informatīvās dienas..  

  4. maijā EKA SP komanda parādīja sev un citiem cik spēcīgi viņi ir, 

piedaloties Stipro skrējienā, kas ik gadu notiek kino pilsētiņā Cinevilla 

(Skat.13. attēlu).  

 

 
13.attēls. EKA SP Stipro skrējienā. 

 



 EKA SP aktīvisti piedalījas visās EKA Atvērto durvju dienās, kur vadīja 

prezentācijas par SP un augstskolā notiekošajiem pasākumiem, organizēja 

izklaides daļu un ekskursijas pa augstskolas telpām.  

 EKA SP aktīvisti piedalījās arī EKA Absolventu salidojumu 

organizēšanā, palīdzot veidot noformējumu, uzstājoties ar dažādiem 

priekšnesumiem un nodrošinot nepieciešamo palīdzību absolventiem 

pasākuma laikā.  

 2013. gada 6. jūnijā EKA SP svinēja 7 gadu dzimšanas dienu. Tā tika 

atzīmēta kafejnīcā ‘’Pasēdēt’’, uz kuru tika aicināti visi SP biedri un 

aktīvisti, vecbiedri un godabiedri, atbalstītāji un citu Latvijas augstskolu 

pārstāvji. Dzimšanas diena tika svinēta šaurā lokā, ļoti mājīgā un sirsnīgā 

atmosfērā.  

 

 

2.Studiju un metodiskais darbs 

2.1. Studiju iespējas 

 

Pārskata periodā EKA piedāvāja studiju iespējas 9 programmās (Skat. 8. tabulu): 

8.tabula.  

EKA piedāvātās studiju programmas 2011./12. 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 

menedžeris 

3. Starptautiskie 

tirdzniecības darījumi 

un loģistika 

Pirmā līmeņa 

profesionālās 

augstākās 

izglītības studiju 

programma 

Pilna laika klātiene 

2 gadi (4 semestri) 

Nepilna laika 

klātiene 2,5 gadi (5 

semestri) 

Loģistikas 

speciālists 

4. Vadības zinības Bakalaura studiju 

programma 

Pilna laika 

klātiene- 3 gadi (6 

semestri) 

Sociālo zinātņu 

bakalaura grāds 

vadībzinātnē 



Nepilna laika 

klātiene- 4 gadi (8 

semestri) 

Nepilna laika 

neklātiene (e-

studijas) - 4 gadi (8 

semestri) 

5. 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) 

Nepilna laika 

neklātiene (e-

studijas) 4,5 gadi 

(9 semestri) 

Ekonomists 

 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 

MBA 



(4,2 semestri) 

Nepilna laika 

neklātiene (e-

studijas) 2,2 gadi 

(4,2 semestri) 

 

 

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 koledža, Suntažu 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 “Priežuleja”, 

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",  A/S 

"Varner Baltija", SIA "Scania Latvia", SIA "DT MOBILE", SIA "Eiropas 

īpašumi", SIA "LG Electronics Latvia" 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. 

2012./2013. studiju gadā EKA studentiem tika piedāvātas šādas vieslekcijas (Skat. 9.tabulu) 

9.tabula 

2012./13. studiju gadā piedāvātās vieslekcijas 

Datums Vieslektors Valsts Institūcija Lekcijas nosaukums Lekcijas 

valoda 

11.09.12. Francisko 

Havjers 

Diazs 

Perezs 

Spānija Spānijas Haenas 

Universitātes 

(UNIVERSIDA

D DE JAÉN) 

Problem solving in 

translation; the 

Translation of 

worldplay  

Angļu 

22.09.12. Marta 

Meženiece 

Latvija LLU doktorande Zināšanu radīšanas un 

komercializācijas 

efektivitātes saikne ar 

ekonomikas izaugsmi” 

Latviešu 

18.10.12. Mitrofans 

Slobodjans 

Latvija EKA absolvents Augstskolā iegūto 

zināšanu pielietošana 

reālajā dzīvē un EKA 

Latviešu 



absolventu iespējās 

darbā tirgū 

20.10.12. Pēteris 

Dimants 

Latvija RISEBA 

doktorands 

Lēmumu pieņemšanas 

kvalitātes 

paaugstināšanas 

iespējas mazos un 

vidējos uzņēmumos 

Latviešu 

27.10.12. Andris 

Vanags 

Latvija,  BA Turība 

doktorands, 

LTRK , SIA 

„Sakret”valdes 

priekšsēdētājs 

Partnerības stratēģija kā 

zināšanu pārneses un 

uzņēmumu attīstības 

paātrināšanas faktors 

Latviešu 

30.10.12. Ilze 

Melgalve 

Latvija EKA absolvente Universālais dizains - 

21.gs. domāšanas veids 

Latviešu 

30.10.12 Mārtiņš 

Heimrāts 

Latvija AKKA/LAA Jaunākais latviešu 

interjerā 

Latviešu 

06.11.12. Dr.oec. 

Juris 

Lebedoks, 

Latvija SIA 

„Rettenmeier 

Baltic Timber” 

finanšu direktors 

Uzņēmuma budžeta 

izpildes kontrole 

starptautiskā holdinga 

kompānijā" 

Latviešu 

10.11.12. Dr. Tatjana 

Koķe 

Latvija LU profesore Pieaugušo mācīšanās 

būtība, prasmes, 

rezultāti un to 

izvērtēšana 

Latviešu 

14.11.12. Dr. Gatis 

Krūmiņš 

 Latvijas Jauno 

zinātnieku 

apvienības valdes 

priekšsēdētājs 

Latvijas vieta un loma 

padomju ekonomikā  

Latviešu 

15.11.12. Ēriks 

Matulis 

 SIA “MRS 

grupa” mediju 

attiecību 

konsultants  

EKA absolvents 

un maģistra 

studiju 

programmas 

students 

Biznesa notikumu 

atspoguļošanas iespējas 

medijos 

Latviešu 

29.11.12. Ina Bruvere  Auditore Kredīti, norēķinu 

kartes, attiecīgie riski 

un iekšējā 

kontrole. Praktiskā 

pieredze. 

Latviešu 

08.12.12. Anda 

Krauze 

 Uzņēmuma 

"Latvijas 

dzelzceļš" 

auditore 

Risku pārvaldības 

praktiskais pielietojums 

 

29.11.12. Aaldrich 

Enting 

 Nīderlandes 

lietišķo zinātņu 

universitāte CAH 

Dronten 

ES projektu vadīšana: 

Nīderlandes pieredze 

Angļu 



06.12.12. Žaneta 

Jaunzeme- 

Grende  

 Kultūras ministre Radošo industriju vieta 

un loma Latvijas 

tautsaimniecībā. 

Latviešu 

13.12.12. Māris 

Binders 

 Latvijas koncerti, 

Mārketinga un 

reklāmas daļas 

pārdošanas 

speciālists 

 Par sponsoru piesaisti Latviešu 

15.12.12. Ruta 

Šneidere 

 Latvijas 

Grāmatvežu 

asociācijas 

priekšsēdētāja 

Mazā biznesa attīstības 

aktualitātes Latvijā 

Latviešu 

21.02.13. Sandis 

Sukurs 

  SIA Cytec 

Latvia, Globālās 

mobilitātes 

analītiķis 

Globālās personāla 

kustības 

administrēšana: 

globālās kompensācijas 

un nodokļu 

administrēšana, 

imigrācijas un ikdienas 

jautājumu risināšana, 

Cytec darbiniekiem 

mainot darba vietu no 

vienas valsts uz citu. 

Latviešu 

21.02.13. Andra 

Šulce 

 SIA Cytec 

Latvia, Finanšu 

menedžere 

Komandas vadība, 

finanšu procesu 

pārvaldīšana 

uzņēmumā. 

Latviešu 

22.02.13. Inese 

Beķere 

 Dailes teātra 

ārpusrepertuāra 

projektu vadītāja 

Autortiesības Latviešu 

12.03.13. Dainis 

Gašpuitis 

 SEB bankas 

galvenais makro-

ekonomists  

Latvija Eiro. Latvijas 

un globālās ekonomikas 

perspektīvas 

Latviešu 

21.03.13. Ēriks 

Matulis 

 SIA “MRS 

grupa” mediju 

attiecību 

konsultants  

EKA absolvents 

un maģistra 

studiju 

programmas 

students 

Mediji - uzņēmuma 

draugs vai ienaidnieks? 

Latviešu 

11.04.13. Mareks 

Matisons, 

 Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists, 

LASAP (Latvijas 

asociācija 

sabiedrisko 

attiecību 

profesionāļiem) 

Paspēlēsim paslēpes ?  Latviešu 

http://eka.edu.lv/public/31803.html
http://eka.edu.lv/public/31803.html
http://eka.edu.lv/public/31803.html
http://eka.edu.lv/public/31824.html


valdes loceklis 

18.04.13. Gatis 

Tauriņš,   

 Valsts kancelejas 

Komunikācijas 

departamenta 

konsultants. 

 Sociālo mediju 

izmantošana publiskajā 

sektorā 

Latviešu 

 

2.4. Noslēguma darbs 

Atkarībā no apgūtās programmas EKA studējošajiem paredzēti šādi noslēguma darbi: 

 Kvalifikācijas darbs; 

 Bakalaura darbs; 

 Diplomdarbs; 

 Maģistra darbs. 

Kvalifikācijas darbus, bakalaura un diplomdarbus  aizstāvējuši 305 studējošie.  

Noslēguma darbu vērtējums pa programmām atspoguļots 10. tabulā 

10.tabula.  

Noslēguma darbu vērtējums  

Studiju programma 

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

Biznesa vadība 

(maģistra darbs) 0 4 4 4 1 0 0 

Kultūras vadība 

(Bakalaura darbs) 3 9 31 36 21 9 1 

Interjera dizains 

(Bakalaura darbs) 4 9 20 12 4 1 0 

Tulkošana (Bakalaura 

darbs 1 0 1 2 1 5 0 

Grāmatvedība un 

audits (Bakalaura 

darbs) 3 16 13 2 2 0 0 

Uzņēmējdarbības 

ekonomika un 

administratīvais darbs 

(Diplomdarbs) 0 1 10 6 2 0 0 

Vadības zinības 

(Bakalaura darbs) 1 4 10 5 1 3 0 

Radošais mārketings 

un pārdošanas vadība 

(Kvalifikācijas darbs) 0 1 6 5 3 0 0 

Izklaides un atpūtas 

industrijas vadība 

(Kvalifikācijas darbs) 0 1 9 11 5 2 0 

 

Kopējais noslēguma darbu vērtējums visās programmās redzams 14. attēlā 

http://eka.edu.lv/public/31837.html
http://eka.edu.lv/public/31837.html
http://eka.edu.lv/public/31837.html


 

 

14. attēls. Kopējais noslēguma darbu vērtējums (visās programmās kopā) 2012./13. 

ak.g. 

Noslēguma darbu vērtējumu salīdzinājums 2012./13. ak.g  un 2011./12. ak. gadā skatāms 

15.attēlā 

 

15. attēls.Noslēguma darbu vērtējumu salīdzinājums 2012./13. ak.g  un 

 2011./12. ak. g. 

 

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

pārskata periodā redzami 11. tabulā 

 

 



11.tabula.  

Programmas „Tulkošana” studējošo vērtējums valsts eksāmenā 

Studiju 

programma / 

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

Tulkošana (Valsts 

eksāmens) 0 0 1 1 2 2 1 

 

 

2.5. Absolventi 

Pārskata periodā EKA bija 305 absolventi . Pēdējo 3 gadu absolventu skaits 

programmās skatāms 16. attēlā. 

 

 

16. attēls. EKA absolventu skaits 2010.-2013. gadā 

 

Absolventi uzrādījuši samērā labas sekmes. 12.tabulā atspoguļota absolventu 

minimālā un maksimālā vidējā  svērtā atzīme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.tabula. 

 Absolventu vidējā svērtā atzīme 

Programma 

Vidējo 

svērto 

atzīmju 

min. 

(Rudens 

sem.) 

Vidējo 

svērto 

atzīmju 

max 

(Rudens 

sem.) 

Vidējo 

svērto 

atzīmju 

min. 

(Pavasara 

sem.) 

Vidējo 

svērto 

atzīmju 

max 

(Pavasara 

sem.) 

Biznesa vadība 7.16 8.23   

Kultūras vadība  6.34 7.93 6.26 8.95 

Interjera dizains  6.60 8.45 6.35 9.27 

Tulkošana  - 7.18 6.29 8.50 

Grāmatvedība un audits  6.56 8.76 7.18 8.33 

Uzņēmējdarbības 

ekonomika un 

administratīvais darbs  6.39 7.71 6.12 

7.58 

Vadības zinības  - 9 5.96 9.14 

Radošais mārketings un 

pārdošanas vadība  7.19 7.83 5.77 

 

7.60 

Izklaides un atpūtas 

industrijas vadība  6.17 7.87 6.25 

 

8.25 

 

 

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. 17. attēlu). 

 

 

 

17. attēls. EKA zinātniskajā darbā iesaistītie darbinieki 



 

Zinātniskā personāla sadalījums pa zinātņu nozarēm skatāms 18. attēlā. 

 

 

 

18. attēls. Zinātniskā personāla sadalījums pa zinātņu nozarēm  

 

EKA akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbu raksturojošie rādītāji 

atspoguļoti  13.tabulā. 

 

13.tabula.  

Zinātniski pētniecisko darbu raksturojošie rādītāji 2012./13. akad. gadā 

Aktivitāte Skaits 

Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotās Starptautiskās zinātniskās 

konferences „Zināšanas, izglītība un pārmaiņu vadība biznesā un kultūrā” 

organizācija, 2013.gada 11.-12.aprīlis, Rīga, Latvija 

1 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Inovatīvie un radošie risinājumi 

uzņēmējdarbībā un kultūrā” zinātnisko rakstu žurnāla 5.un 6. numura 

„Ekonomikas un kultūras augstskola. Zinātniskie raksti. ECONOMICS 

AND CULTURE & EKONOMIKA UN KULTŪRA. Scientific 

proceedings. Rīga, 2012/5 un 2012/6. Rīga. ISSN 2255-7563” izdošana  

2 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Zināšanas, izglītība un pārmaiņu 

vadība biznesā un kultūrā” zinātnisko rakstu žurnāla 7.un 8. numura 

„Ekonomikas un kultūras augstskola. Zinātniskie raksti. ECONOMICS 

AND CULTURE & EKONOMIKA UN KULTŪRA. Scientific 

proceedings. ECONOMICS AND CULTURE. Rīga, 2013/7 un 2013/8. 

Rīga. ISSN 2255-7563” sagatavošana izdošana 

2 

Ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas un ārvalstu izdevumos, 

t.sk iekļauti starptautiski citējamās datu bāzēs  

86 

12 

Publicētas monogrāfijas (I.Šīna – 1, E.Igaune -1, V.Vēvere - 1, 4 



E.Zelgalvis - 1) 

Ar pētījumiem saistītie ziņojumi konferencēs 61 

Dalība starptautiskajos projektos (I.Brence -1, H.Jirgena - 3, I.Šīna – 1, 

I.Kristovska - 1, I.Nemše -1, Dz.Paegle -1)   

8 

Dalība Valsts pētījumu programmu un sadarbības projektu izpildē 

(V.Vēvere, E.Zelgalvis) 

2 

Latvijas Zinātnes padomes finansēto tēmu vadība un izpilde (S.Keišs, 

A.Grišins, V.Vēvere, D.Joma)  

3 

Projektu un grantu izpilde (H. Jirgena – 3) 3 

Dalība starptautiskās zinātniskās konferences organizācijas komitejā 

(G.Veismane, I.Kristovska, S.Keišs, J.Bierne, G.Kalnača, S.Meldere, 

I.Nemše Z.Veidenberga, V.Vēvere, Z.Jansone.) 

4 

Dalība EKA zinātniskā žurnāla „ECONOMICS AND CULTURE”&  

„EKONOMIKA UN KULTŪRA”  redkolēģijā (S.Keišs, V.Vēvere, 

I.Kristovska, H.Jirgena, Dz.Paegle, I.Šīna) 

6 

Zinātnisko rakstu recenzēšana (I.Brence, G.Dilāns, E.Igaune, H.Jirgena, 

J.Jermolajeva, S.Keišs, I.Kristovska, N.Lūse, I.Šīna, V.Vēvere, 

Dz.Paegle, I.Sproģe) 

12 

Promocijas darbu izstrāde (J.Bierne, Z.Veidenberga, K.Gurtaja, 

O.Kibaļņika,)    

4 

Promocijas darbu zinātniskā vadība (N.Lūse – 2, H. Jirgena – 2) 2 

Promocijas darbu recenzēšana (A.Grišins -1, H.Jirgena – 2, S.Keišs - 1) 3 

Atsauksmju/recenziju sagatavošana par promocijas darbu 

kopsavilkumiem (S.Keišs – 3) 

1 

Monogrāfiju un mācību literatūras recenzēšana (Keišs- 4) 1 

Pētījuma projektu recenzēšana (A.Grišins -2, H.Jirgena -1, S.Keišs – 2)   3 

Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātie eksperti (S.Keišs, A.Grišins, 

I.Brence, I.Šīna, V.Vēvere, N.Lūse, J.Jermolajeva) 

7 

Latvijas Zinātnes Padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu 

komisijas loceklis (S.Keišs) 

1 

Darbs zinātnisko izdevumu  redkolēģijās (J.Jermolajeva, J.Kaktiņš, 

I.Kristovska)  

3 

 

Zinātniski pētnieciskais darbs augstskolā noritēja saskaņā ar Ekonomikas un 

kultūras augstskolas zinātniski pētnieciskā darba plānu 2012./2013.ak. gadam. Darba 

plānu skatīt 14. tabulā.  

14. tabula 

Ekonomikas un kultūras augstskolas zinātniski pētnieciskā darba plāns 

2012./2013 ak.gadam 

 

Pasākuma nosaukums Izpildītājs 

Norises 

laiks un 

vieta 

Zinātniski pētnieciskā darba virzieni  

Inovatīvo vadības metožu 

izmantošana organizāciju darbības 

plānošanā 

G.Veismane, S.Keišs, I.Kristovska, A.Grišins, 

V.Dubra, V.Vēvere, I.Brence, J.Bierne, N.Līce  

2012./201

3. 

Uzņēmējdarbības aktuālās  

problēmas Latvijā 

I.Šīna, S.Keišs, I.Kristovska, E.Voļskis, 

A.Grišins, E.Igaune, H.Jirgena, I.Brence 

2012./201

3. 



Saimnieciskās uzskaites, finanšu 

un kontroles metodoloģija un 

organizācija 

S. Keišs, E.Igaune, R.Apinis, I.Šīna 
2012./201

3. 

Reģionālā, administratīvi 

teritoriālā un valsts pārvaldes 

reforma Latvijā 

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

H.Jirgena 

2012./201

3. 

Kultūrpolitikas plānošanas 

ietekme uz nozares attīstību 

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

G.Kalnača, I.Nemše, Z.Veidenberga, G.Dilāns 

2012./201

3. 

Radošās industrijas nozares 

attīstības tendences Latvijā 

G.Veismane, J.Jermolajeva, A.Jundze, 

V.Vēvere, N.Lūse, G.Kalnača, I.Nemše 

2012./201

3. 

Interjera dizaina jaunākās 

tendences Latvijā 
I. Krutova, I.Treija – Čivle  

2012./201

3. 

Publikāciju sagatavošana 

S. Keišs, V.Vēvere, A.Grišins, E.Igaune, 

I.Kristovska, N.Lūse, I.Šīna, J.Jermolajeva, G. 

Dilāns u.c. 

2012./201

3. 

EKA konferenču organizācija 

Starptautiskās zinātniskās 

konferences „Zināšanas, izglītība 

un pārmaiņu vadība biznesā un 

kultūrā” organizācija 

G.Veismane, I.Kristovska, S.Keišs, V.Vēvere, 

L.Paidere, J.Bierne, Z.Veidenberga, Z.Jansone. 

G.Kalnača u.c. 

2013.g.11.

-12.aprīlis 

Studentu pētniecisko darbu 

zinātniski – praktiskās 

konferences „Ekonomikas un 

kultūras  konkurētspēja tirgus 

mainīgajos apstākļos” 

organizācija 

G.Veismane, S.Keišs, I.Kristovska, Z.Jansone, 

Z.Veidenberga, G.Kalnača, D.Zariņa, studentu 

pašpārvalde  

2013.gada 

14.marts 

Darbs pie zinātnisko rakstu 

žurnāla ECONOMICS AND 

CULTURE & EKONOMIKA UN 

KULTŪRA. Scientific 

proceedings. sagatavošanas 

publicēšanai 

G.Veismane, V.Vēvere, S.Keišs, I.Kristovska, 

Z.Veidenberga, L.Paidere, Z.Jansone u.c. 

2012./201

3. 

Latvijas zinātnes padomes projekta tēmas vadība un izpilde  

LZP zinātniskā projekta 

Nr.09.1022/09.1146 „Ieguldījums 

iedzīvotāju ataudzē un tā 

ekonomiskā atdeve saistībā ar 

sociālekonomisko centru un 

reģionu attīstību Latvijā”  

S.Keišs, A.Grišins, E.Tilta, A.Medne u.c. 

4 gadi 

(01.01.200

9-

31.12.201

2) 

Darbs Valsts pārbaudījumu 

komisijās 

E. Zelgalvis, I.Kristovska, S.Keišs, J. Bierne, 

Z.Jansone, H.Jirgena, V.Vēvere, Z.Veidenberga 

u.c.  

2012./201

3. 

Studijas doktorantūrā  

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātē 
J.Bierne 

2012./201

3. 



Ventspils augstskola Z.Veidenberga, K.Gurtaja 
2010.- 

2014. 

Līdzdalība zinātnisko 

konferenču orgkomitejas darbā 

G.Veismane, I.Kristovska, S.Keišs, V.Vēvere, 

J.Bierne, G.Kalnača,  Z.Jansone, I.Nemše, 

Z.Veidenberga u.c.  

2012./201

3. 

Darbs zinātnisko rakstu 

redkolēģijās 

S.Keišs, V.Vēvere, I.Kristovska, H.Jirgena, Dz. 

Paegle, J.Kaktiņš, I.Šīna, N.Lūse, J.Jermolajeva, 

G.Dilāns u.c.   

2012./201

3. 

Maģistra darbu, diplomdarbu, bakalaura darbu, kvalifikācijas darbu, 

 un promocijas darbu vadība 
 

Maģistra darbu,  diplomdarbu, 

bakalaura darbu un  kvalifikācijas 

darbu  vadība  

I.Kristovska, H.Jirgena, I.Brence, S. Keišs, 

I.Šīna, V.Zariņa, V.Vēvere, E.Igaune, 

E.Zelgalvis, Ī. Vītola, I.Jakušonoka,  N.Lūse, 

J.Jermolajeva, J. Bierne, I.Nemše, R. Tereško, 

u.c.  

2012./201

3. 

Promocijas darbu vadība N.Lūse, J.Kaktiņš 
2012./201

3. 

Promocijas darbu recenzēšana  

I.Kristovska, H.Jirgena, I.Brence, S. Keišs, 

I.Šīna, V.Vēvere, N.Lūse, J.Jermolajeva, 

A.Grišins u.c. 

2012./201

3. 

Līdzdalība konferencēs ar 

ziņojumiem 

I.Kristovska, H.Jirgena, I.Brence, S. Keišs, 

I.Šīna, V.Vēvere, E.Igaune, N.Lūse, 

J.Jermolajeva, J. Bierne, A. Grišins, G. Dilāns 

u.c. 

2012./201

3. 

Monogrāfiju un mācību 

metodisko materiālu 

sagatavošana un publicēšana 

E.Igaune, I.Šīna, V.Vēvere, J.Kaktiņš, S.Keišs, 

J.Bierne u.c. 

2012./201

3. 

 

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”. 

2013. gada 11.-12. aprīlī EKA notika starptautiskā zinātniskā konference  

”Zināšanas, izglītība un pārmaiņu vadība biznesā un kultūrā”. 

Konferencē nolasītie referāti pēc recenzēšanas ir iekļauti zinātnisko rakstu žurnālā 

„Ekonomika un kultūra”. 

Akadēmiskā personāla būtiskākās zinātniskās publikācijas, projekti un 

līdzdalība konferencēs 2012./13. studiju gadā: 

 

 

 

 



Dalība starptautiskajos projektos (2012.-2013.) 

 

1. Ieva Brence. ESF projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana 

un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr. 

2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA /VIAA/001 

2. Ieva Brence. ERAF projekts „Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas 

Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un 

starptautisku projektu pieteikumu izstrāde” Nr. 

2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/ VIAA/009 

3. Velga Vēvere. Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 

2010/0195/2DP/21.12.0/10/APIA/VIAA/098 „LU Filozofijas un socioloģijas 

institūta kapacitātes attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana”, 

aktivitātes “Kā mēs varam būt kopā” (sociālās phenomenoloģijas kongresa 

rīkošana) vadītāja 

4. Helma Jirgena. 2011-2113. gadā sadarbībā ar Latvijas Augļkopības institūtu 

ERAF projektā “Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu 

tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (Nr. 

2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142) - „Augļu un ogu audzēšanas 

nozares ekonomiskais izvērtējums, attīstības alternatīvu un tehnoloģiju pārneses 

rīcības plāna izstrāde”, projekta vadītāja.  

5. Helma Jirgena. Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un 

klastera izveide, Nr. 2010/0203/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/014, vadošā 

pētniece (2011-2013). 

6. Helma Jirgena. Projekts “Baltic Organic Potato for the World Markets” 

BALTORGPOTATO (EU38846) – 2011-2013, ekonomikas sadaļas vadītāja. 

7. Ineta Kristovska. ESF projekts „Augstākās izglītības studiju programmu 

izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr. 

2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA /VIAA/001 

8. Inga Šīna. Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekts “Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un 

kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 

2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001. Projekta īstenošanas laiks:  

01.12.2010. – 30.11.2013 (pagarināts 30.11.2914). 

 



 Latvijas Zinātnes padomes finansēto tēmu vadība un  izpilde 

 

1. S. Keišs, zinātniskais vadītājs. LZP zinātniskā projekts Nr.09.1022/09.1146 

(apvienotais projekts) „Ieguldījums iedzīvotāju ataudzē un tā ekonomiskā atdeve 

saistībā ar sociālekonomisko centru un reģionu attīstību Latvijā” (2009.-2012.). 

2. V.Vēvere. LZP projekts Nr. 09.1514 „Fenomenoloģija un vērtību 

hermeneitika”. 

3. D.  Joma. LZP projekts Nr. 09.1529 (2009.-2012.); Izpildītāja 2012. gadā 

Lauksaimniecības strukturālās attīstības protekcionēšana un nodokļu sistēmas 

problēmas. Strādā pie 3. daļas „Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās 

pilnveidošana tautsaimniecības attīstībā” darbs pie pievienotās vērtības nodokļa 

un nekustamā īpašuma nodokļa problēmām.   

 

 Projektu un grantu izpilde 

 

1. H. Jirgena. „Rīgas osta - vēsture, pieredze, attīstība” – latviešu izdevuma 

aktualizācija, sagatavošana izdošanai krievu, angļu un spāņu valodās un 

izdošana. Nr. 2012/1, projekta vadītāja. 

2. H. Jirgena. Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un 

klastera izveide, Nr. 2010/0203/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/014 vadošā 

pētniece (2011-2013). 

3. H. Jirgena. Stopiņu novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, vadošā 

pētniece. 

 

 Ekspertu darbība 

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperti: - Dr.oec., prof. S Keišs, Dr.oec., doc. 

A.Grišins, Dr.phil., asoc.prof. V.Vēvere,  Dr.oec., asoc.prof. I.Šīna, Dr.admin., 

asoc.prof. I.Brence, Dr. paed., asoc.prof . J.Jermolajeva. 

 

 Publikācijas 

 



1. Ieva Brence, Ināra Kantāne. Workplaces with Stipend Programme and Its 

Impact on Poverty Risk Decrease: Case of Latvia. Economic Annals, 2012, 57. 
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Studentu pētnieciskais darbs 

Studiju process nav iedomājams bez studentu pētnieciskā darba. Studentu 

pētnieciskais darbs ir nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa. EKA studenti savus 

pētījumus prezentē studentu zinātnisko darbu konferencēs un piedalās dažādos 

pētnieciskajos projektos.  

EKA studenti piedalījušies EKA Studentu pētniecisko darbu zinātniski praktiskajā 

konferencē 2013.gada martā ”BIZNESA VADĪBA UN KULTŪRA EKONOMIKAS 

MAINĪGAJOS APSTĀKĻOS”  

Maģistranti kopā ar zinātniskajiem vadītājiem pārskata periodā piedalījušies arī EKA 

organizētajā starptautiskajā konferencē ”Zināšanas, izglītība un pārmaiņu vadība 

biznesā un kultūrā”. Staņislava Keiša, Lienes Purvinskas referāts ” RESEARCH OF HOME 

PRODUCTION DEVELOPMENT ACTIVITIES IN LATVIA” publicēts arī EKA 

zinātniskajā žurnālā “Economics and Culture” (2013).  

 

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.  

Pārskata perioda beigās  EKA strādāja 42 akadēmiskā personāla locekļi. No tiem  

lielākā daļa- sievietes (Skat. 19. attēlu). 

 

 

 

19. attēls. EKA akadēmiskā personāla sadalījums pēc dzimuma 



EKA akadēmiskā personāla sadalījums pēc vecuma skatāms 20. attēlā. 

 

 

 

20. attēls. EKA akadēmiskā personāla sadalījums pēc vecuma. 

 

 

EKA akadēmiskā personāla zinātniskā kvalifikācija skatāma 21. attēlā. 

 

 

21. attēls. EKA akadēmiskā personāla zinātniskā kvalifikācija 

EKA akadēmiskā personāla sadalījums pēc akadēmiskajiem amatiem skatāms 22. 

attēlā. 

 



 

22. attēls. EKA akadēmiskā personāla sadalījums pēc amata 2012./2013. studiju 

gadā 

 

3 mācībspēki pārskata periodā studēja doktorantūrā. 

 

 

5. Starptautiskā sadarbība 

Pārskata periodā EKA sadarbojusies ar dažādām 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 koledžu (Lietuva), 

Klaipēdas augstākās izglītības koledžu (Lietuva) , Minskas Menedžmenta institūtu 

(Baltkrievija), Minskas Uzņēmējdarbības institūtu (Baltkrievija), Urālu Valsts 

Ekonomikas universitāti (Krievija) un Namanganas Valsts universitāte (Uzbekistāna). 

Ekonomikas un kultūras augstskola 2013.gada aprīlī noslēgusi ilgtermiņa 

sadarbības līgumu ar Volšas koledžu par studentu un docētāju apmaiņu, kopēju 

bakalaura un maģistra programmu veidošanu. Šāda sadarbība nodrošina studentiem 

veiksmīgu karjeru Latvijas un starptautiskos uzņēmumos, kā arī labākajiem EKA 

studentiem iespēju iegūt otru augstākās izglītības diplomu Volšas koledžā. Studijas 

Volšas  koledžā notiek gan klātienē, gan tālmācībā, plaši pielietojot tiešsaistes (on-



line) nodarbību iespējas. Programmu piedāvājums vērsts uz globālā biznesa 

pieprasījumu, attīstot līderības un efektīvas komunikācijas prasmes un sniedzot plašas 

zināšanas mārketingā, menedžementā un finansēs. Volšas koledžas finanšu vadības 

programmas ir augstu novērtējuši ASV banku nozares  profesionāļi. Volšas koledža 

piedāvā 17 studiju programmas , no bakalaura līmeņa līdz doktora līmenim.Bakalaura 

programmās var apgūt finanšu vadību, menedžmentu, informācijas sistēmu drošību un 

vadību, auditu un mārketingu. Koledžā var iegūt gan akadēmisko, gan profesionālo 

maģistra grādu, kā arī doktora grādu. 

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), Žitomiras Valsts Tehnisko universitāti (Ukraina), 

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

Maģistra programmā pārskata periodā izveidojusies laba sadarbība ar Viļņas 

Ģedimina Tehnisko universitāti, rīkojot kopīgus seminārus un diskusijas kursa 

„Biznesa vide Baltijas reģionā” ietvaros. 

Sadarbība notikusi arī ar Latvijas augstskolām un koledžām (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 

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


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

apmaiņas programmas ietvaros devās studēt uz dažādām 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 , 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.   

 

2012./13. akadēmiskā gada studējošo Erasmus aktivitātes atspoguļotas 15.- 16.tabulā. 

15.tabula. 

EKA studējošie-Erasmus dalībnieki 2012. gada rudenī 

Students Programma EKA Augstskola, valsts Periods  

Laura Luca  

 

Vadības zinības Uniwersytet 

Ekonomiczny we 

Wrocławiu, Polija 

5 mēneši 

Ruta Galanska  Kultūras vadība Uniwersytet 

Ekonomiczny we 

Wrocławiu, Polija 

10 mēneši 

Signe Cīrule  Vadības zinības Esterhazy Karoly 

College, Ungārija 

10 mēneši 

Ieviņa Zīraka Izklaides un atpūtas 

industrijas vadība 

Esterhazy Karoly 

College, Ungārija 

5 mēneši 

Marta Meļķe Tulkošana Universidad de 

Jaén, Spānija 

5 mēneši 

Margita Kancāne  Tulkošana Universidad de 

Jaén, Spānija 

5 mēneši 

Evija Krūmiņa  Tulkošana Universidad de 

Jaén, Spānija 

5 mēneši 

Santa Ceizare  Grāmatvedība un 

audits 

Universidad de 

Jaén, Spānija 

5 mēneši 

Zanda Kamaldiņa  Tulkošana Univerza v 

Ljubljan, 

Slovēnija 

5 mēneši 

Laura Enoka  

 

Tulkošana Univerza v 

Ljubljan, 

5 mēneši 



Slovēnija 

Jānis Balodis  Kultūras vadība CAH Dronten 6 mēneši 

Alīna Krupko  

 

Grāmatvedība un 

audits 

CAH Dronten 6 mēneši 

Aiva Titova Interjera dizains Escuele de arte y 

Superior Diseno, 

Spānija 

5 mēneši 

Agnese Voitāne Interjera dizains Escuele de arte y 

Superior Diseno, 

Spānija 

5 mēneši 

Students Uzņemošā 

augstskola 

Valsts Programma 

 

16.tabula.  

EKA studējošie-Erasmus dalībnieki 2013. gada pavasarī 

 

Vārds, uzvārds  Programma EKA Augstskola, 

valsts 

Periods  

Anete Vula Interjera dizains  Istanbul Gelisim 

University, Turcija 
4,75 mēneši 

Velta Jurševica Interjera dizains  Istanbul Gelisim 

University, Turcija 
4,75 mēneši 

Rasa Kaula Interjera dizains  Viļņas Dizaina 

koledža, Lietuva 

0,5 mēneši 

Guna Korziņina Interjera dizains  Viļņas Dizaina 

koledža, Lietuva 
5 mēneši 

Agnese Vītola  Interjera dizains. 

 

Viļņas Dizaina un 

tehnoloģiju 

koledža, Lietuva 

5 mēneši 

Agris Ancveriņš Kultūras vadība  Esterhazy Karoly 

College, Ungārija 
5 mēneši 

Linda 

Maslobojeva 

Kultūras vadība   Debreceni 

Egyetem, 

Ungārija 

5 mēneši 

Anete Zīberte Kultūras vadība  Esterhazy Karoly 

College, Ungārija  
5 mēneši 

Egija Akmene Kultūras vadība  Viļņas koledža, 

Lietuva 
5 mēneši 

Egija Zariņa Tulkošana  Univerza v 

Ljubljan, 

Slovēnija 

5 mēneši 

Madara Danovska Tulkošana  Universidad de 

Jaén, Spānija 
5 mēneši 

Evita Razgale  Tulkošana  Universidad de 

Jaén, Spānija   
5,5 mēneši 

Anna Šakele  Tulkošana  Univerza v 

Ljubljan, 

Slovēnija 

5 mēneši 



 

 

 

EKA studējošie Erasmus programmas ietvaros izgājuši arī prakses. Informācija par 

praksēm ārzemēs skatāma.17. tabulā. 

 

17.tabula. 

EKA studējošo prakse Erasmus programmas ietvaros 2012./13. ak.gadā 

Vārds, uzvārds  Programma EKA Valsts Periods 

Agnese Ūdre Interjera dizains  Spānija 3 mēneši 

Alīna Krupko Grāmatvedība un 

audits 

Francija 3 mēneši 

Jānis Balodis Kultūras vadība  Ungārija 3 mēneši 

Monta Krutāne Kultūras vadība  Nīderlande 3 mēneši 

Ina Bordasova Kultūras vadība  Spānija 

 

5 mēneši 

Agnese 

Kalinkeviča 

Kultūras vadība  Spānija 

 

4,5 mēneši 

Diāna Žunda Izklaides un atpūtas 

industrijas vadība 

Spānija 3 mēneši 

Zanda Kamaldiņa Tulkošana  Spānija 3 mēneši 

Krists Āboliņš Tulkošana  Spānija 3 mēneši 

Alise Preijere Kultūras vadība  Grieķija 3,5 mēneši 

 

 

Erasmus programmas ietvaros EKA studēja arī ārzemju studenti. 2012./13. 

akadēmiskā gada ārzemju studējošo Erasmus aktivitātes atspoguļotas 18.tabulā. 

18.tabula. 

EKA ārzemju studenti-Erasmus dalībnieki 2012. /13. ak.gadā 

 

Vārds Uzvārds Augstskola Programma 

EKA 

Periods 

Noelia  

 

Oya Monzó UNIVERSIDAD DE 

JAÉN,  

Angļu filoloģija un tūrisms 

Spānija 

Tulkošana  5 mēneši 

Sócrates  

 

AGUILAR 

GARCÍA 

UNIVERSIDAD DE 

JAÉN,  

Angļu filoloģija un tūrisms 

Spānija 

Tulkošana  5 mēneši 

NURIA LINARES 

FERNÁNDEZ 

UNIVERSIDAD DE 

JAÉN,  

Angļu filoloģija un tūrisms 

Spānija 

Tulkošana  5 mēneši 

Dario 

 

Casale Universita degli studi di 

Milano Bicocca 

Ekonomika  5 mēneši 



Ekonomika/ vadība 

Itālija 

Nowak Zuzanna Wroclaw University of 

Economics 

Ekonomika 

Polija 

Ekonomika  9 mēneši 

David 

 

Vuevski Integrated Business Faculty 

-Skopje, Maķedonija 

Vadības zinības  

(Skopjes Integrētā biznesa 

augstskola) 

Vadības 

zinības  

 

4,5 mēneši 

Federica 

 

El Mehrath Universita degli studi di 

Milano Bicocca 

Grāmatvedība 

Itālija 

Grāmatvedība  5 mēneši 

 

Erasmus aktivitātēs pārskata periodā piedalījušies arī EKA mācībspēki un darbinieki 

(Skat.19.tabulu). 

19. tabula.  

EKA docētāju un darbinieku aktivitātes Erasmus programmas ietvaros 

2012./13.ak.g. 

EKA Erasmus pasniedzēju/ vieslektoru mobilitāte  

 

Vārds, uzvārds Vieta, valsts Periods 

Inga Nemše 

 

Business Management Faculty of 

Vilniaus kolegija/ University of 

Applied Sciences LTVILNIUS10, 

Lietuva 

5 dienas 

Inga Šīna 

 

Business Management Faculty of 

Vilniaus kolegija/ University of 

Applied Sciences LTVILNIUS10, 

Lietuva 

3 dienas 

Ieva Riekstiņa 

 

 

Vilniaus Dizaino kolegija 

(Vilnius College Of Design) 

LTVILNIUS23, Lietuva 

3 dienas 

Nora 

Saulespurēna 

 

 

Vilniaus Dizaino kolegija 

(Vilnius College Of Design) 

LTVILNIUS23, Lietuva 

3 dienas 

Arkādijs Grišins 

 

Šiaulių valstybinė kolegija 

(Šiauliai State College )  

LT SIAULIA 03, Lietuva 

3 dienas 

Jeļena 

Jermolajeva 

 

Šiaulių valstybinė kolegija 

(Šiauliai State College )  

LT SIAULIA 03, Lietuva 

5 dienas 

Velga Vēvere 

 

Vilnius Gediminas Technical 

University  

5 dienas 



 LT VILNIUS 02, Lietuva 

Madara Brūvere 

 

Vilnius Gediminas Technical 

University  

 LT VILNIUS 02, Lietuva 

5 dienas 

Inese Āboliņa 

 

Vilnius Gediminas Technical 

University  

 LT VILNIUS 02, Lietuva 

5 dienas 

Ieva Brence 

 

Uşak University (The Faculty of 

Economics and Administrative 

Sciences) TR USAK01, Turcija 

7 dienas 

 

EKA Erasmus darbinieku mācību mobilitāte 

 

Vārds, uzvārds Vieta, valsts: Periods: 

Ilona Tiesniece 

 

Vilnius University (Kaunas 

Faculty of Humanities)  

LT VILNIUS01 

April  29- May 03,  

5 dienas 

Kristīne Gurtaja 

 

Vilnius University (Kaunas 

Faculty of Humanities)  

LT VILNIUS01 

April  29- May 03,  

5 dienas 

Santa Ozoliņa 

 

Haenas Universitāte (Universidad 

de Jaen) 

E JEAN 01 

May 13 – 18, 

6 darba dienas 

Ineta Kristovska 

 

Istanbul Gelisim Meslek 

Yűksekokulu  ID: TR 

ISTANBU32 

May 23 – 30, 

8 dienas 

 

Staņislavs Keišs 

 

 

Vilnius Gediminas Technical 

University  

 LT VILNIUS 02 

May 06 – 10 

5 dienas 

Jeļena Šibalova 

 

Poznaņa, The Poznań School of 

Banking 

July 15 – 20 

5 dienas 

Zane Jansone 

 

Poznaņa, The Poznań School of 

Banking 

July 15 – 20 

5 dienas 

Rūta Kore 

 

Šiaulių valstybinė kolegija 

(Šiauliai State College) 

September 02-06 

5 dienas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.EKA SVID analīze  

Stiprās puses Vājās puses 

• Augstskolai ir sava niša Latvijas 

izglītības tirgū- tās specifika ir 

ekonomikas un kultūras vadības 

programmu realizācija. 

• Visi studiju virzieni ir akreditēti 

uz 6 gadiem 

• Daudzveidīgs studiju programmu  

piedāvājums.  

• E-studijas 

• Ar darba devējiem, absolventiem 

un citiem sadarbības partneriem 

kopīgi pilnveidotas studiju 

programmas. 

• Regulāra kvalitātes vadības 

procesu uzraudzība un analīze. 

Izveidota iekšējās kvalitātes 

vadības sistēma, kas pastāvīgi tiek 

uzlabota. 

• Profesionāls akadēmiskais 

personāls un viesdocētāji  

(akadēmiskās zināšanas+ 

praktiķi).  

• Programmās līdzās augsti 

kvalificētiem docētājiem, tiek 

iesaistīti jauni mācībspēki, kuri 

studē doktorantūrā 

• Vieslekcijas 

• Studējošo pašpārvaldes 

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. 

Rektora diena. 

• Studiju procesa tehniskais 

nodrošinājums 

• Mācībspēku un studējošo 

sadarbība zinātnisko pētījumu 

veidošanā. 

• Uz attīstību vērsta starptautiskā 

sadarbība  

• Regulāra sadarbība ar 

absolventiem, absolventu datu 

bāze, Absolventu asociācija 

• Studējošo un akadēmiskā 

personāla starptautiskā apmaiņa. 

• Studējošo zinātniski praktiskā 

darbība 

• Studiju kursu un programmu 

realizācija tikai latviešu valodā.  

• Nav pietiekama EKA 

atpazīstamība starptautiskajā 

mērogā 

• Nav ārzemju studentu (izņemot 

Erasmus) 

• Nepietiekams profesoru skaits 

• Bibliotēka. Literatūra 

svešvalodās. 

 



• EKA fonds 

• Bibliotēkas krājumu palielināšana 

• Regulāra infrastruktūras 

uzlabošana 

• Iespēja iegūt dubulto diplomu 

 

Iespējas Draudi 

• Sadarbības partneru tīkla 

paplašināšana. 

• Starptautiskās pieredzes un 

sadarbības bagātināšana. 

• Studiju programmas satura 

organizēšana, ievērojot tematisku 

ciklu, moduļu darba principus. 

• Programmu un moduļu realizācija 

angļu un  krievu valodā. Studiju 

internacionalizācija. 

• E-studijas 

• Docētāju tālākizglītība un 

profesionālā pilnveide, 

motivēšana studēt doktorantūrā 

 

• 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.  

 Realizējot uz klientiem orientētu politiku, jaunu programmu un studiju formu 

piedāvājumu, panākt EKA studējošo skaita stabilizāciju vai pat palielināšanos 

 Palielināt akadēmiskā personāla skaitu, asociēto profesoru un docentu skaitu. 

 Palielināt ārzemju viesdocētāju skaitu. 

 Turpināt sadarbību ar darba devējiem.  

 Regulāri papildināt bibliotēkas fondus. 

 Turpināt iesāktās tradīcijas studējošo zinātniskās konferences un EKA 

starptautiskās konferences organizēšanas jomā. 

 Uzlabot sadarbību ar vidusskolām, turpināt organizēt konkursus 

vidusskolēniem, kas motivē viņus uzsākt studijas EKA. 

 Turpināt vieslekciju organizēšanu, maģistra programmā kā vieslektorus 

piesaistot partneraugstskolu doktorantūras studentus. 



 Paplašināt akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides iespējas, organizējot 

profesionālās pilnveides seminārus, vieslekcijas u.tml. 

 Sagatavot un licencēt vismaz 3 jaunas programmas. 

 Turpināt studiju vides un EKA infrastruktūras uzlabošanu. 

 Paplašināt sadarbību ar Volšas koledžas (ASV) kolēģiem. 

 Veicināt EKA atpazīstamības palielināšanos, izmantojot sociālos tīklus, 

informatīvās dienas, mājas lapu. 

 Mērķtiecīgi strādāt pie programmas „Uzņēmējdarbības ekonomika un 

uzņēmējdarbība” uzlabošanas. 

 


