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Apakšvir-

ziens, 

pētījuma 

dalībnieki 

Sadarbības partneri Informācijas 

vākšana 

Piedalīšanās 

konferencēs 

Publikāciju 

sagatavošana 

Pētījumu rezultātu 

izmantošana 

mācību kursos 

Studentu un 

maģistrantu 

piesaistīšana 

Nepieciešamie 

finanšu  resursi 

Reklāmas 

komunikācij

as vēstures 

un preses 

izpēte – 

T. Bartele,  

1.Daugavpils 

Universitāte 

I. Saleniece, dr.hist., 

prof. 

Rakstu krājumu 

atbildīgā redaktore 

2.Государственная 

библиотека искусств 

Колганова А.А., 

канд. фил. наук 

Директор 

библиотеки 

3.Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет Krievija 

Журавель О.Д., 

к.ф.н. 

4.Институт 

всеобщей истории 

РАН Назарова Е.Л. 

к.и.н. 

1.Relāmas 

vēsture dažādos 

posmos. 

2.Latvijas 

daudznacionālā 

teātra vēstures 

atspoguļojums 

20.gadsimta 

presē 

3.Izglītības un 

kultūras vēstures 

Latvijā 

atspoguļojums 

presē  

1.Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Журналистика в 

коммуникативно

й культуре 

современности» 

Новосибирский 

национальный 

исследовательски

й 

государственный 

университете 

(katru gadu) 

2.Международны

е Михоэлсoвские 

чтения  Москва 

(katru otro gadu) 

3.Daugavpils 

Universitātes 

Humanitārā 

fakultāte 

Starptautiskā 

1.Tēzes 

2.Raksts 

3.Raksts 

4.Reklāmas 

vēsture. Mācību 

metodiskā 

kompleksa 

rakstīšana. 

(kopumā piecas 

publikācijas 

periodā) 

Reklāmas vēstures 

kursa papildināšana 

uz jauna materiāla 

vākšanas pamata. 

Studentu dalība 

zinātniskās 

konferencēs ar 

pētījumiem par 

reklāmas vēsturi. 

Finansējums 

dalībai 

konferencēs un 

darbam ārzemju 

bibliotēkās un 

arhīvos. 



zinātniskā 

konference 

Zinātniskie 

lasījumi. 

(katru gadu) 

Reklāmas 

komunikācij

as vēstures 

un preses 

izpēte  

A. Ēglītis 

Baltijas Starptautiskā 

akadēmija Jānis 

Kārkliņš, asoc. prof. 

1.Reklāmas un 

sabiedrisko 

attiecību vēsture 

Latvijā, 19.-20. 

gs. 

2. Reklāmas un 

sabiedrisko 

attiecību darbība 

Latvijas spēkratu 

industrijas 

uzņēmumos. 

Piedalīšanas 

konferencēs 

RISEBA un citās 

augstskolās Latvijā 

un ārzemēs 

1. Tēžu un rakstu 

sagatavošana 

(kopumā trīs) 

2.Grāmatas par 

Rīgas motorūpnīcas 

„Sarkanā Zvaigzne” 

vēsturi 

sagatavošana. 

(kopumā divas 

publikācijas 

periodā) 

Reklāmas vēstures 

kursa papildināšana 

uz jauna materiāla 

vākšanas pamata. 

Studentu dalība 

zinātniskās 

konferencēs ar 

pētījumiem par 

reklāmas vēsturi 

Finansējums 

dalībai 

konferencēs 

Augstākās 

izglītības 

pakalpojumu 

mārketings – 

G. Sarkane 

1.Latvijas Universitāte 

Dr. oec. Biruta Sloka, 

profesore 

2.Krievijas Tautu 

draudzības 

universitāte 

Filozofijas  zinātņu 

Augstskolas un 

studiju virziena 

izvēles faktori un 

to izmantošana 

studiju 

programmu 

virzīšanā tirgū. 

Piedalīšanās 

konferencēs 

RISEBA un citās 

augstskolās 

Latvijā un ārzemēs 

 Mācību kursa 

„Pakalpojumu 

mārketings” 

pilnveidošana 

Kursa un maģistra 

darbu tēmu ievirzes 

noteikšana, to 

vadīšana, 

izmantojot pētījumu 

rezultātus. 

Finanšu resursi 

komandējumam 

uz konferencēm 

un tulku 

pakalpojumiem 

(angļu valoda). 



kandidāte Ņina 

Trubņikova 

Informācijas 

vākšana notiks, 

izmantojot 

kvalitatīvās 

pētījumu 

metodes  

Komunikācij

as ētika un 

estētika – 

G. Matule 

. 1.Reklāmas 

atbilstība labas 

gaumes 

prasībām. 

2.Eekspertu 

intervijas par 

darba intervijas 

ētiskajiem 

aspektiem ar 3 

Latvijas ētikas 

speciālistiem.  

3.Izveidot 

aptaujas 

jautājumus darba 

devējiem un 

darba ņēmējiem 

par dažādiem 

darba  ētikas 

aspektiem, veikt 

aptauju. 

Piedalīšanās 

konferencēs 

RISEBA un citās 

augstskolās 

Latvijā  

Tēžu un rakstu 

sagatavošana 

atkarībā no 

konkrētās 

situācijas. 

(kopumā trīs 

publikācijas 

periodā) 

 Studentu dalība 

anketas izstrādē  

2018./19. m. g., un 

aptaujas 

organizēšanā 

2019./2020.m.g. 

Bakalaura studiju 

programmas 

„Sabiedrisko 

attiecību un 

reklāmas 

menedžments” 2. 

kursa studentu 

iesaiste 

(Socioloģijas kursa 

ietvaros). 

 

Finanšu resursi 

komandējumiem 

uz konferencēm 

un tulku 

pakalpojumiem 

(angļu valoda). 

Tradīcijas un 

inovācijas 

izmantojums 

konkurētspēj

as 

veicināšanai 

pārtikas 

ražošanas 

uzņēmumos 

– 

A. Spalvēna 
 

1,University of Tartu, 

Institute for Cultural 

Research Ester 

Bardone, PhD 

2.University of 

Silezia, Polija 

Dominika Zagrodzka 

researcher 

3.Lund University 

Zviedrija Håkan 

Jönsson, PhD 

Kulinārā 

mantojuma un 

gastronomisko 

inovāciju 

lietojumu 

pārtikas ražotāju 

konkurētspējas 

veicināšana. 

Piedalīšanās 

konferencēs 

RISEBA un citās 

augstskolās 

Latvijā un 

ārzemēs. 

(kopumā sešas) 

Tēžu un rakstu 

sagatavošana 

atkarībā no 

konkrētās 

situācijas. 

(kopumā piecas 

publikācijas ). 

 Kursa darbu tēmu 

ievirzes noteikšana, 

to vadīšana 

izmantojot pētījumu 

rezultātus 

Līdzekļi 

komandējumiem 

uz konferencēm 

(ik gadu 

piedalīties divās 

līdz trīs 

konferencēs) 

 



Mārketinga 

komunikācij

as kā 

iedarbības 

līdzeklis uz 

patērētāju 

vērtību 

sistēmu – 

L. Semjono

va 

 Pircēju 

uzvedības 

motīvi, dzīves 

stila izmaiņas 

Piedalīšanas 

konferencēs 

RISEBA un citās 

augstskolās 

Latvijā un ārzemēs 

Tēžu un rakstu 

sagatavošana 

atkarībā no 

konkrētās 

situācijas. 

(kopumā septiņas 

publikācijas) 

Mācību kursa 

papildināšana 

Kursa darbu tēmu 

ievirzes noteikšana, 

to vadīšana 

izmantojot pētījumu 

rezultātus 

Finanšu resursi 

komandējumam 

uz konferencēm. 

Sociālā 

reklāma kā 

Latvijas 

pašvaldību 

komunikācij

as veids ar 

iedzīvotājie

m – 

A. Helde 

1.Olga Proskurova, 

PhD, studente Rīgas 

Stradiņu universitāte 

2. Marija Vāciete, Mg 

psych, Žurnāla 

Psiholoģija galvenā 

redaktore 

1.Plašsaziņas 

līdzekļi kā 

starpnieks starp 

sabiedrību un 

(pašvaldību) 

valsts 

institūcijām 

2.Promocijas 

darba 

sagatavošana 

Piedalīšanas 

konferencēs Rīgas 

Stradiņa 

Universitātē un 

Rēzeknes 

Tehnoloģijas 

akadēmijā. 

Tēžu un rakstu 

sagatavošana 

atkarībā no 

konkrētās 

situācijas. 

(kopumā piecas 

publikācijas 

periodā) 

Sociālā marketinga 

metodikas izstrāde 

 Finanšu resursi 

komandējumam 

uz konferencēm 

 


