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Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 
 

“Valsts pārvalde” 
 

(kods 47345) 
 
Studiju līmenis: profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 
 
Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms:  
Programmas apjoms 48 kredītpunkti 
1,3 gadi pilna laika studijās un 1,5 gadi nepilna laika studijās – ar profesionālo bakalaura 
grādu.  
 
Programmas apjoms 84 kredītpunkti 
2,3 gadi pilna laika studijās un 2,5 gadi nepilna laika studijās – ar akadēmisko bakalaura 
grādu. 
 
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: 
Profesionālais bakalaura grāds vadībzinībās vai citās sociālo zinātņu nozarēs vai 
2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība vadībzinībās vai citās sociālo zinātņu nozarēs, 
kura atbilst 2. līmeņa vai tai pielīdzināmai izglītībai. 
 
Īstenošanas veids: pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene 
 
Kvalifikācija:  
Profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē (ar profesionālo bakalaura grādu). 
Profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē un kvalifikācija “uzņēmuma vadītājs” (ar 
akadēmisko bakalaura grādu). 
 
Programmas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 
 
Programmas mērķis: nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu, pētniecības, praktisko 
iemaņu un prasmju apguvi vadības zinātņu jomā, ņemot vērā vadības teoriju attīstību, to 
pielietošanas specifiku starptautiskajā līmenī dažādās valsts pārvaldes un pašvaldību  
jomās un sasaistot iegūtas zināšanas ar pētniecisku darbību vienā no starptautiskajā 
līmenī aktīvām valsts pārvaldes vai pašvaldību iestādēm. Studiju programma ir orientēta 
uz starpdisciplināru vadības speciālistu sagatavošanu atbilstoši Eiropas izglītības 
standartiem, valsts pārvaldes iestāžu darbinieku starptautiskajai apritei. 
 
Programmas uzdevumi: 

1. Sniegt teorētiskās zināšanas valsts pārvaldē, akcentējot sinerģiju starp klasiskajām 
teorijām un nozares vēsturisko attīstību un jaunākām tendencēm un tehnoloģijām, 



nodrošinot atbilstīgu studiju vidi un veicinot nepārtrauktu domu apmaiņu starp 
studentiem un docētājiem. 

2. Pilnveidot studentu iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbībā, paplašinot viņu 
komunikācijas un organizatoriskās spējas, uzstāšanās prasmes, svešvalodu 
zināšanas, datorprasmes un tehnisko līdzekļu pielietošanu projektu prezentācijai, 
kā arī spēju vadīt darba grupas, diskusijas un pārrunas. 

3. Sekmēt studējošo darbību, kas ir orientēta uz Latvijas valsts pārvaldes potenciāla 
apzināšanu, popularizēšanu ārzemēs un starptautiskās sadarbības veicināšanu, 
ģenerējot jaunas idejas un attīstot un optimizējot vadības procesus jau esošajām 
iniciatīvām. 

4. Attīstīt prasmi pastāvīgi pilnveidot savu kompetenci dažādos organizāciju un 
projektu vadības procesos. 

5. Nodrošināt studentiem prakses vietas Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldību 
iestādēs ar darbības pieredzi starptautiskajā, valsts un vietējā līmenī.  

 
Studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles daļas apjoms un KP sadalījums 
starp tām 

Studiju programmas sadalījums (bez kvalifikācijas) 
Studiju programmas 

daļa KP Modulis/prakse/ maģistra darbs 

Obligātā daļa 32 
Modulis Publiskās finanses (6KP)  
Valsts pārvaldes prakse (6 KP) 
Maģistra darbs (20 KP) 

Ierobežotas izvēles daļa 14 
Modulis Publiskās tiesības (8 KP) 
Modulis Vadības zinātne un politiku analīze 
(6 KP) 

Brīvās izvēles daļa 2 Pedagoģijas un psiholoģijas kursi (2 KP) 
Kopā: 48 KP  

 
Studiju programmas sadalījums (ar kvalifikāciju) 

Studiju programmas 
daļa KP Moduļa nosaukums/ prakses nosaukums 

Obligātā daļa 66 

Modulis Publiskās finanses (6 KP)  
Modulis Publiskās tiesības (8 KP) 
Valsts pārvaldes prakse (8 KP) 
Vadībzinību prakse (8 KP) 
Finanšu  vadības prakse (6 KP) 
Cilvēkresursu vadības prakse (10 KP) 
Maģistra darbs (20 KP) 

Ierobežotas izvēles daļa 16 
Modulis Vadības zinātne (10 KP) 
Modulis Valsts pārvaldes politiku analīze (6 KP) 

Brīvās izvēles daļa 2 Pedagoģijas un psiholoģijas kursi (2 KP) 
Kopā: 84 KP  

 



Obligātās daļas mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par Sociālo zinātņu, komerczinību 
un tiesību nozares Komerczinību un administrēšana virziena/ Vadības un administrēšanas 
(Valsts pārvaldes ) apakšvirziena saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem, teorijām un 
pielietošanas iespējām. 
 
Obligātās daļas apguves rezultātā studējošais spēj analizēt zinātnes nozarē notiekošos 
procesus un izvēlēties pētniecības pieejas un metodes, prot izklāstīt sava pētījuma 
rezultātus maģistra darbā. Tiek apgūtas zināšanas un prasmes, kas dod iespēju piešķirt 
maģistra grādu zinātnes nozarē un sagatavo studiju turpināšanai doktora studiju 
programmā vai zinātnes nozarei atbilstošā profesionālās darbības jomā.  
 
Ierobežotās izvēles daļas mērķis ir nodrošināt studentiem speciālās teorētiskās un 
empīriskās zināšanas izvēlētajā valsts pārvaldes jomā. 
 
Ierobežotās izvēles daļas apguves rezultātā studējošais spēj veikt teorētiskos un lietišķos 
pētījumus valsts pārvaldē, ir apgūtas zināšanas un prasmes, kas dod iespēju piešķirt 
profesionālo maģistra grādu zinātnes nozarē vai profesionālās darbības jomā, kā arī 
tupināt studijas doktorantūrā. 
 
Prakses saturs veicina maģistrantu profesionālo iemaņu mērķtiecīgu pilnveidošanos, kā 
arī nodrošina iespēju pārbaudīt iegūtās zināšanas un augstākās kvalifikācijas līmeņa 
profesionālo prasmju apgūšanu. 
 
Maģistra darbs ir studenta veikts pētījums, kas apliecina teorētisko un praktisko 
zināšanu, metodisko un organizatorisko iemaņu apguvi zinātnes nozarē/ apakšnozarē 
studiju programmas noteiktā apjomā, kā arī spēju veikt pētījumu ar novitātes vai 
praktiskā lietojuma elementiem, patstāvīgi izdarīt secinājumus.  
 
Par uzņemšanu: http://www.eka.edu.lv/content.php?parent=23&lng=lva 
Maksa 715 EUR semestrī. 
Konsultācijām: Armands Kalniņš, t. 29283414, e-pasts: armands5578@inbox.lv  


