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APSTIPRINĀTA 
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akadēmiskā personāla sēdē 

2015. gada 3. februārī 

 

Reģionālā attīstība (prakse) 

Regional Development (practical placement) 
Jelgavā 

Programma 
 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā EkonP016. 

8  KP (450 h), prakses atskaite. 

Izstrādāja: Modrīte Pelše, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta profesore 

       Vineta Tetere, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta lektore 

Obligāta ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas 

virzienā "Reģionālā attīstība un pārvalde". 

 

Anotācija: 

Prakse ir studiju programmas neatņemama sastāvdaļa. Studentu teorētisko zināšanu nostiprināšana, 

studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšana, praktisko iemaņu apgūšana reģionālās attīstības 

jomā. Nepieciešamās informācijas iegūšana bakalaura darba izstrādei. Prakses vietas: pašvaldības, 

pašvaldību iestādes, reģionālās institūcijas, valsts pārvaldes institūcijas, uzņēmumi un organizācijas, 

kuru darbība saistīta ar reģionālo attīstību.  

 

Annotation: 

The practical placement is an integral part of the study program. Students deepen their theoretical 

knowledge, gain an appropriate competency and practical skills in the field of regional development. 

Gaining necessary information for elaborating a bachelor paper. Places for practice training: local 

governments, local government institutions, regional institutions, state administration institutions, 

enterprises and organisations activity of which is related to regional development. 

 

Prakses mērķis: 

 dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstošu 

kompetenci un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas reģionālās attīstības un pārvaldes jomas 

speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt bakalaura darba izstrādei nepieciešamo informāciju. 

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas – par prakses vietas regulējošajiem tiesiskajiem aktiem, darbības pamatprincipiem 

un funkciju pārdali starp dažādām reģionālām un vietējas nozīmes iestādēm, kas darbojas 

reģionālās un lauku attīstības jomā. 

 prasmes – teorētisko zināšanu nostiprināšana, studiju programmai atbilstošas kompetences 

iegūšana, praktisko iemaņu apgūšana reģionālās attīstības jomā; praktiska piedalīšanās prakses 

vietas darbā, projektu izstrādē, attīstības plānošanas procesā un uzdevumu veikšana saskaņā ar 

prakses vietas vadītāja norādījumiem. 

 kompetences – tiek sasaistītas teorētiskās zināšanas ar praksi. Izprotot iestādes darbības 

pamatprincipus un veicamās funkcijas, students izmanto iegūtās zināšanas reģionālo iestāžu 

darbības pilnveidošanā un attīstībā.  
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Learning Outcomes (knowledge, skills and competences): 

After completing the course student will have: 

 knowledge - about the legal provisions governing the place of practice, the operating principles 

and functions of redistribution between different regional and local authorities, working in 

regional and rural development. 

 skills - a theory reinforcement, appropriate competence acquisition according to learning 

program, learning practical skills in regional development, practical participation in work 

placements, projects, development planning process and managing tasks in accordance with the 

instructions of practice placement coach. 

 competence - theoretical knowledge is linked with practice. Understanding the processes in the 

institution and the functions to be carried out, the student uses the knowledge of regional 

institutional development. 

 

Nosacījumi prakses aizstāvēšanai: 

Saskaņā ar noslēgto līgumu (kas noslēgts starp LLU, praktikantu un izvēlēto prakses vietu) ir 

nostrādāta prakse noteikto stundu apjomā. No tiešā prakses vadītāja (prakses vietā) prakses norīkojuma 

veidlapā iegūta atsauksme par praksi. Sagatavota prakses atskaite, kas noformēta atbilstoši ESAF 

izstrādātajiem vispārpieņemtajiem studiju darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem un 

iesniegta EKRA institūtā, vismaz 1 nedēļu pirms prakses aizstāvēšanas. Prakse, kā arī prakses atskaite, 

tiek aizstāvēta pie EKRA institūta nozīmētas komisijas, kas to novērtē ar atzīmi. 

 

Programmas izvērsts saturs 

 

Prakse tiek organizēta ar mērķi dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju 

programmai atbilstošu kompetenci, apgūt praktiskās iemaņas reģionālās attīstības un pārvaldes jomā, 

kā arī dot iespēju iegūt bakalaura darba izstrādei nepieciešamo informāciju. Prakses vietas: 

pašvaldības, pašvaldību iestādes, reģionālās institūcijas, valsts pārvaldes institūcijas, uzņēmumi un 

organizācijas, kuru darbība saistīta ar reģionālo un lauku attīstību. 

Viens no prakses svarīgiem uzdevumiem ir praktiska piedalīšanās prakses vietas darbā, projektu 

izstrādē, attīstības plānošanas procesā un uzdevumu veikšana saskaņā ar prakses vietas vadītāja 

norādījumiem. 

Katram studentam atbilstoši izvēlētajai prakses vietai tiek sagatavota individuālā prakses programma, 

tās būtiskākās tēmas ir sekojošas:  

 Pašvaldības pārvalde un darba organizācija, teritorijas analīze, teritorijas attīstības plānošanas 

un vadības pieredze, pašvaldības kapacitāte projektu izstrādē un ieviešanā. 

 Pašvaldības iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības struktūra, darba organizācija un nolikums, 

darbība pašvaldības funkciju nodrošināšanā un teritorijas attīstības veicināšanā.  

 Valsts pārvaldes iestādes struktūra, darba organizācija, funkcijas. Darbība reģionālās attīstības 

un politikas īstenošanā. 

 Plānošanas reģiona administrācijas struktūra, darba organizācija, funkcijas, attīstības 

plānošanas process, sadarbība ar pašvaldībām un plānošanas reģiona nozīme reģionālās 

attīstības veicināšanā. 

 Latvijas Pašvaldību savienības darbība un nozīme pašvaldību politikas veidošanā un interešu 

aizstāvības jomā. 

 A/S „Latvijas Valsts Meži” mērķi un uzdevumi, struktūra,  funkcijas un darba organizācija, 

darbība un loma reģionālās attīstības veicināšanā, mežu apsaimniekošanā un aizsardzībā. 

 LR Valsts zemes dienesta darbības mērķi un uzdevumi, reģionālo nodaļu struktūra, funkcijas 

un darba organizācija, darbība un loma reģionālās attīstības veicināšanā, zemes racionālā 

izmantošanā un aizsardzībā. 

 LLKC struktūra, funkcijas un darba organizācija, lauku un lauksaimniecības plānošanas 

pieredze.  

 Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas struktūra, darba organizācija, funkcijas, 

sadarbība ar pašvaldībām lauku attīstības veicināšanā. 
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 LR Zemkopības ministrijas struktūra, darba organizācija, funkcijas, darbība lauksaimniecības 

un lauku attīstības īstenošanā. Latvijas un ES lauku attīstības politika, valsts un ES atbalsta 

pasākumi lauku attīstībai. 

 Bankas darbība un nozīme reģiona attīstības veicināšanā Latvijā. 

 Valsts reģionālās attīstības aģentūras struktūra, darba organizācija, funkcijas, nozīme īpaši 

atbalstāmo teritoriju attīstības veicināšanā, sadarbība ar valsts iestādēm un organizācijām un 

starptautiskām institūcijām. 

 Fonda pārvalde, struktūra un darba organizācija, projektu administrēšanas pieredze, fonda 

administrēto programmu izvērtēšana un ieviešanas gaita. Programmu sasniegto rezultātu loma 

reģionālās un lauku attīstības veicināšanā.  

 Industriālo parku nozīme reģionu attīstības veicināšanā.  

 Nevalstiskās organizācijas darbība un nozīme pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanā.     

 LR Valsts kontroles darbības mērķi, uzdevumi, struktūra un funkcijas, valsts un pašvaldību 

līdzekļu lietderīgas un efektīvas izmantošanas uzraudzība. 

 Uzņēmuma, zemnieku saimniecības darbība, konkurētspējas attīstība un nozīme reģionu, lauku 

un lauksaimniecības attīstības veicināšanā. 

 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts 

Pamatliteratūra 

 

1. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises 

gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of 

Administrative Territorial Reform. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014. 616 lpp. 

2. Buģina V., Pučure I. Ievads reģionālās attīstības teorijās. Jelgava: LLU, 2012. 158 lpp. 

3. Buģina V. Ievads reģionālās attīstības teorijās: testi: Mācību līdzeklis studentiem. Jelgava: 

LLU, 2012. 78 lpp.  

4. Metodiskais materiāls teritorijas attīstības plānošanai. Rīga: RAPLM, [b.g.]. 176 lpp. 

5. Reģioni – Latvijas attīstība: vīzijas, iespējas, risinājumi: Forums 2007. g. 10. – 11. maijs. – 

Rīga: Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu min., 2007 

6. Likums “Par pašvaldībām”, pieņemts 19.05.1994. 

7. Likums “Teritorijas attīstības plānošanas likums”, pieņemts 13.10.2011. 

 

Papildliteratūra: 

 

1. Reģionu attīstība Latvijā 2011. Rīga: Valsts reģionālās attīstība aģentūra, 2012. 171 lpp. 

2. Reģionu attīstība Latvijā 2010. Rīga: Valsts reģionālās attīstība aģentūra, 2011. 171 lpp.  

3. Reģionu attīstība Latvijā 2009. Rīga: Valsts reģionālās attīstība aģentūra, 2010. 172 lpp.  

4. Ignatjevs S. Teritorijas mārketings kā reģiona stratēģiskās attīstības faktors. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2010. 192 lpp. 

5. Likums "Par pašvaldību budžetiem", pieņemts 29.03.1995. 

6. LR likums “Reģionālās attīstības likums”, pieņemts 21.03.2002.  

7. Pārskats “Reģionu attīstība Latvijā”, ikgadējums VRAA izdevums. 

8. MK rīkoj. Nr. 496 “Par Reģionālās attīstības pamatnostādnēm 2013.-2019.gadam”, pieņemts 

29.10.2013. 

9. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam.  

10. Vietējo pašvaldību plānojumi. 

11. Nozaru attīstības stratēģijas 

12. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Latvija 2030 

 

 

 

Interneta resursi: 
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http://www.varam.gov.lv/ (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 

http://www.vraa.gov.lv (Valsts reģionālās attīstības aģentūra)  

http://raim.gov.lv/pub/en/ (Reģionālās attīstības indikatoru modelis) 

http://www.latreg.lv (Latvijas reģionu attīstības portāls) 

http://www.lps.lv (Latvijas Pašvaldību savienība) 

http://www.esfondi.lv (ES struktūrfondi) 

http://www.fm.gov.lv/   (LR Finanšu ministrija) 

http://www.em.gov.lv (LR Ekonomikas ministrija) 

http://www.izm.gov.lv (LR Izglītības un zinātnes ministrija) 

http://www.lm.gov.lv (LR Labklājības ministrija) 

http://www.zm.gov.lv (LR Zemkopības ministrija) 

http://www.lad.gov.lv/lv/  (Lauku atbalsta dienests) 

http://www.cfla.gov.lv/lv/  (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) 

http://www.liaa.gov.lv/lv (Latvijas Investīciju attīstības aģentūra) 

http://www.nva.lv (Nodarbinātības valsts aģentūra) 

http://www.viaa.lv (Valsts izglītības atttīstības aģentūra)   

 

Periodiskie izdevumi: 

 

EM Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 

Laikraksts „Dienas Bizness” 

Latvijas Vēstnesis 

Latvijas Pašvaldību savienības izdevums „Logs” 

Laikraksts „Latvijas Avīze” 

 

Informācija par programmas izstrādāšanu, izvērtēšanu un saskaņošanu 

 

 

Programmu izstrādāja      prof. M. Pelše 

 

 

        lekt. V. Tetere  

 

Saskaņots: 

EKRA institūta direktore     prof. M. Pelše 

 

ESAF bakalaura studiju  

Metodiskās komisijas vadītāja 

______________201__.g.      prof. A. Dobele  

 

 

ESAF dekāne 

______________201__.g.      prof. A. Zvirbule-Bērziņa 

 
 

 


