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1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums1:  

Ekonomika un uzņēmējdarbība, citas ekonomikas un uzņēmējdarbības 

apakšnozares 

2. Pētniecības darba jomas:   

- Publiskās pārvaldes reformas un attīstība Latvijā un Eiropā; 

- Modernu vadības principu un organizatorisko formu ieviešana publiskā sektora 

pārvaldībā; 

- Risinājumi nomales efekta samazināšanai pēc administratīvi teritoriālās reformas; 

- Ģeogrāfiskā noslāņošanās un reģionālā ekonomiskā attīstība; 

- Administratīvi teritoriālās reformas sociālekonomiskie aspekti; 

- Risinājumi pārstāvniecības demokrātijas un līdzdalības demokrātijas līdzsvara 

atjaunošanā. 

 

3. Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs: 

Darba uzdevumi Minimālās prasības 

izpildei 6 gadu laikā 

3.1. Zinātniskais darbs 

Publikāciju sagatavošana vispār atzītos (Web of Science un 

Scopus datubāzēs iekļautos) izdevumos, norādot piederību 

LU BVEF Vadībzinātnes  nodaļai 

3 publikācijas 6 gadu laikā 

Piedalīšanās starptautiskajās, Latvijas un LU zinātniskajās 

konferencēs. 

3 uzstāšanās 6 gadu laikā 

Piedalīšanās pētnieciskajā darbā minētajās jomās un 

rezultātu pielietojums mācību procesā. 

Izstrādāt 3 praktiskos 

darbus izmantošanai 

mācību procesā 

3.2. Pedagoģiskais darbs3 

Maģistra darbu vadīšana atbilstoši fakultātes mācību spēku 

apstiprinātajām slodzēm. 

2 maģistra darbi 

akadēmiskajā gadā 

Maģistra darbu recenzēšana atbilstoši fakultātes mācību 

spēku apstiprinātajām slodzēm. 

2 maģistra  darbi 

akadēmiskajā gadā 

 
1 Zinātnes nozari un apakšnozari norāda atbilstoši Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumiem Nr. 49 

“Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm”. 



Studiju kursu docēšana  pilna laika klātienes Sabiedrības 

vadības maģistra studiju programmā, kā arī jaunu kursu 

izstrāde. 

VadZ5036 Valsts 

pārvaldes un pašvaldību 

organizācija  

(A daļa) KP.: 4 

VadZ5131 Sabiedrības 

vadība  

(A daļa) KP.: 4 

VadZ5301 Publiskās 

pārvaldes aktuālās tēmas 

(B daļa) KP.: 4 

VadZ5271 Cilvēkresursu 

stratēģiskā vadīšana 

publiskajā pārvaldē  

(A daļa) KP.: 4 

Docējamo kursu satura aktualizēšana un e-kursu materiālu 

pilnveidošana 

Katru gadu atbilstoši 

aktuālajiem kursiem 

akadēmiskajā gadā 

3.3. Organizatoriskais darbs 

Dalība zinātnisko un akadēmisko projektu pieteikumu 

sagatavošanā un iesniegšanā projektu konkursiem Latvijā un 

starptautiskās sadarbības līmenī 

2 projektu pieteikumi 6 gadu 

laikā 

Citi organizatoriskā darba uzdevumi, t.sk. sadarbība ar 

sabiedrību. 

Ekspertīze, sadarbība ar 

publiskās varas 

institūcijām, biznesa, 

nevalstiskajām 

organizācijām un 

medijiem 

 

 

4. Valodu zināšanas 

 

Valsts valodas zināšanas   C1 

Pārējās ES valstu oficiālajās valodās – angļu valodas zināšanas B2 

 

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns  ________________/ G. Bērziņš / 

 

Iepazinos, esmu informēts par šo darba uzdevumu izpildes vērtēšanu katru otro gadu 

pārskata periodā 

        Datums:                                                                    __________________/   

________________  


