
 
IESNIEGUMS 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola 
Meža iela 3, Rīga, LV-1048, Latvija 
Tel.: 7500251, rsebaa@rsebaa.lv  
Reģistrācijas apliecības Nr.3343802029 
Banku augstskola 
Kr. Valdemāra iela 1b, Rīga, LV-1819, Latvija 
Tel.: 7322605, info@ba.lv  
Reģistrācijas apliecības Nr. 33430000777 

Augstākās izglītības iestādes 
informācija: 
- nosaukums 
- juridiskā adrese, tālruņa numurs 
- reģistrācijas apliecības numurs 

Ventspils Augstskola 
Inženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601, Latvija 
Tel.: 36 29657, venta@venta.lv  
Reģistrācijas apliecības Nr. 3243001570 

Studiju programmas nosaukums Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares 
starpaugstskolu doktora studiju programma 

Studiju programmas kods 51 345  

Studiju programmas īstenošanas 
ilgums un apjoms 

Pilna laika studijas: 3 gadi, klātiene  
Nepilna laika studijas: 4 gadi, klātiene  
Apjoms: 120 kredītpunkti 

Studiju programmas uzņemšanas 
prasības  

- Maģistra grāds sociālajās zinātnēs, vai 
- Maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, 

ja ir vismaz 2 gadu darba pieredze komercdarbības 
vadības, sabiedrības vadības vai izglītības darba vadībā 
un pietiekošas zināšanas vadības zinātnēs. Biznesa 
vadības pieredze tiek atspoguļota atskaites veidā. Šos 
pretendentus izvērtē studiju programmas padome un, 
nepieciešamības gadījumā, tā var ieteikt papildus 
studijas.     

Iegūstamais grāds Doktora grāds ekonomikā 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola 
Meža iela 3, Rīga, LV-1048, Latvija 
 
Banku augstskola 
Kr. Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013, Latvija 

Studiju programmas īstenošanas 
vieta 

Ventspils Augstskola 
Inženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601, Latvija 

Studiju programmas īstenošanas 
veids 

Pilna un nepilna laika studijas 

Studiju programmas direktori  RSEBAA: Zinātņu prorektors Vulfs Kozlinskis 
BA: Zinātņu prorektore Velta Vikmane 
VeA: Zinātņu prorektors Sergejs Hiļkevičs  
 

Pilnvarotā persona licencēšanas 
jautājumu kārtošanai 

RSEBAA: Zinātņu prorektors Vulfs Kozlinskis 
BA: Rektore Tatjana Volkova 
VeA: Zinātņu prorektors Sergejs Hiļkevičs  

 
Lūdzam izsniegt trīs akreditācijas lapas. 
 
RSEBAA  rektors       Boriss Kurovs 
 
BA  rektore        Tatjana Volkova 
 
VeA  rektors        Jānis Vucāns 
 



Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju programma 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vadības zinātnes nozares 

biznesa vadības apakšnozares 

starpaugstskolu 

 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 

2007. gads 
 

 

 

 



Saturs 
 

1. Doktora studiju programmas īstenotājs.....................................................................................5 

1.1. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola..................5 

1.2. Banku augstskola......................................................................................................6 

1.3. Ventspils Augstskola................................................................................................7 

2. Doktora studiju programma un tās raksturojums......................................................................9 

3. Doktora studiju procesa materiāli tehniskais nodrošinājums..................................................14 

3.1. Bibliotēkas..............................................................................................................14 

3.2. Informācijas tehnoloģijas.......................................................................................17 

3.3. Telpas......................................................................................................................21 

4. Doktora studiju programmas salīdzinājums ar citām programmām........................................24 

5. Doktora studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam...................28 

6. Doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītais personāls un struktūrvienības.................28 

6.1. Akadēmiskais personāls...........................................................................................28 

6.2. Struktūrvienības un palīgpersonāls..........................................................................31  
7. Doktora studiju programmas vadīšana, studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā …33 

8. Doktora studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju vērtējums….....35 



Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju programma 

 4

 

Pielikumi 

1. Augstskolu senātu lēmumu izraksti par doktora studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumu 

apstiprināšanu licencēšanai un augstskolas senātu lēmumu izraksti par studiju programmas 

pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu akreditācijai  

2. Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas  

3. Ar doktora studiju programmu saistīto zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu saraksts 

4. Doktora studiju programmas zinātnisko vadītāju saraksts 

5. Doktora studiju programmas padome 

6. Doktora studiju programmas kursu apraksti 

7. Doktora studiju programmas studiju kursu aptaujas anketa  

8. Doktora studiju programmas izmaksu kalkulācija 

9. Apliecinājumi, ka vismaz 50 procentiem doktora studiju programmas akadēmiskā personāla ir doktora 

zinātniskais grāds  

10. Apliecinājumi, ka vismaz 50 procentiem akadēmiskā personāla attiecīgā augstskola ir pamatdarba vieta 

11. Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju programmas 

licence  

12. Starpaugstskolu līgums  

13. Līgums ar LU  

14. Līgums ar LLU  



Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju programma 

 5

 

1. Doktora studiju programmas īstenotājs 
Starpaugstskolu vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares doktora studiju programmu īstenos 
trīs partneraugstskolas: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Banku 
Augstskola un Ventspils Augstskola. 
 
1.1. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA) ir privāta augstākās 
izglītības mācību iestāde, kas akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā. 2001. gadā 
RSEBAA saņēma starptautisko akreditāciju - CEEMAN (Centrāleiropas un Austrumeiropas menedžmenta 
attīstības asociācijā). 
 
Augstskolas misija: Ceļš uz starptautisku karjeru. 
 
Augstskolas vīzija: Būt par universitātes tipa Eiropas Biznesa skolu, kuras attīstības pamatā ir zinātniskie 
pētījumi. 
 
Augstskolas mērķis - jaunas paaudzes augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana  starptautiskai praktiskai 
darbībai, atbilstoši mūsdienu Latvijas un paplašinātās Eiropas prasībām. 

 
Augstskolas galvenie uzdevumi:  
- Latvijas darbaspēka tirgū apmierināt pieprasījumu pēc speciālistiem, kuri sagatavoti darbam Latvijas 

struktūrās ar starptautisko sadarbību, Latvijā esošos ārzemju uzņēmumos un kuri spētu  veidot savu 
komercdarbību arī ārpus Latvijas.  

- Nodrošināt studentu izglītošanu atbilstoši Eiropas valstu izglītības prasībām, ievērojot Latvijas īpatnības.  
- Nodrošināt zinātniski pamatotas programmas, metodisko un tehnoloģisko mācību procesu, kas atbilst 

starptautiskajiem standartiem un mūsdienu prasībām.  
- Radīt un nodrošināt apstākļus macībspēku un studentu zinātniskās pētniecības darbībai ekonomikas un 

vadības jomā. 
- Veicināt biznesa izglītības attīstību Latvijā. 
 
RSEBAA piedāvā profesionālās, bakalaura un maģistra, bet līdz ar šīs programmas atvēršanu – arī doktora 
studiju programmas, izmantojot Eiropas mācību iestāžu pieredzi, nodrošina biznesa priekšmetu kvalitatīvu 
apguvi ar zinātnisko pētniecības un prakses starpniecību. 
 
Šobrīd RSEBAA ir viena no lielākajām privātajām augstākās izglītības mācību iestādēm Latvijā, ar vairāk kā 
4 500 studējošiem un 2000 absolventiem.  

 
RSEBAA ir starptautiski orientēta augstskola, kura savā darbībā īsteno misiju: “Būt par ceļu uz starptautisku 
karjeru”, veidojot partnerattiecības ar starptautiskām biznesa augstskolu asociācijām un sadarbojoties ar 
starptautiskām universitātēm. 

1997. gada decembrī RSEBAA oficiāli kļuva par Salfordas Universitātes (Lielbritānija) mācību- metodisko 
filiāli, noslēdzot afiliācijas līgumu.  

RSEBAA ir profesionālās biznesa un uzņēmējdarbības izglītības asociāciju locekle:  
• Biznesa koledžu attīstības asociācijā (AACSB International); 
• Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijā (BMDA);  
• Centrālās un Austrumeiropas Menedžmenta attīstības asociācijā (CEEMAN);  
• Starptautisko dubultgrādu konsorcijā (CIDD);  
• Starptautiskās izglītības Eiropas asociācijā (EAIE); 
• Eiropas Menedžmenta attīstības Fondā (efmd);  
• Krievijas Biznesa skolu asociācijā (RABE). 
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1.2. Banku augstskola 
Banku augstskola ir valsts dibināta augstskola, kurā tiek īstenotas akreditētas augstākās izglītības studiju 
programmas. Banku augstskola sagatavo speciālistus ar padziļinātām zināšanām un profesionālām iemaņām 
uzņēmējdarbībā un ar banku un finanšu sektoru saistītās jomās. Kopējais studentu skaits  -  2500. Banku 
augstskola darbojas pēc pašfinansēšanās principa. 
 
Augstskolas vīzija: Mēs attīstām personības. 
Augstskolas vērtības: Profesionalitāte. Atsaucība. Atvērtība. 
 
Augstskolas misija. Banku  augstskola ir finansiāli stabila   organizācija, kura piedāvā izcilu starptautiska 
līmeņa uzņēmējdarbības un finanšu izglītību radošu personību attīstībai. Banku  augstskolas augsto reputāciju  
nodrošina augstas kvalitātes izglītības programmas un motivēti darbinieki. 
 
Banku augstskolā var iegūt: pirmā līmeņa augstāko izglītību, bakalaura grādu un maģistra grādu. Pirmā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Uzņēmējdarbība” tiek piedāvāta šādos studiju 
virzienos: 

• Banku darbība  
• Finanses un grāmatvedība  
• Uzņēmējdarbība un vadīšana.  
 

Bakalaura un maģistra studiju programmas tiek piedāvātas šādos studiju virzienos: Uzņēmējdarbības 
vadīšana un Finanses. Ar 2006./07.ak.g. augstskolā tiek īstenota starptautiskā profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” (akreditēta 2007.gada 
jūnijā). Programmas īstenošanā piedalās Banku augstskola un Šveices Biznesa skola. Līdz ar to doktora 
studiju programma noslēdz pakāpeniski strukturēto studiju procesu banku augstskolā.  

 
Banku augstskola ņem aktīvu dalību starptautiskās organizācijās: 
- PRIME-Networking (Professional Inter-University Management for Educational Networking). Tā ir 

asociācija, kas ir viens no plašākajiem partnerības un sadarbības tīkliem Eiropā un apvieno pa vienai 
profesionālai augstskolai 14 valstīs, PRIME-Networking mērķis ir veicināt starpkultūru un starpdisciplīnu 
mācību programmu izstrādi, pētniecisko darbu ES kontekstā.  

- Eiropas profesionālo augstskolu (EURASHE) asociācijas dalībniece.  
- Centrālās Eiropas un Austrumeiropas Vadības attīstības asociācijā (CEEMAN) loceklis. Šī asociācija 

apvieno augstskolas un organizācijas 41 valstī, veidojot sadarbības tīklu ar asociācijas 150 dalībniekiem. 
- No 2003.gada starptautiskās augstskolu asociācijas SPACE dalībniece. Viens no asociācijas mērķiem ir 

veicināt lietišķos pētījumus visās profesionālajās augstskolās saskaņā ar Boloņas deklarācijas 
pamatprincipiem.  

- Kopš 2002. gada BA sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas augstskolām ir Baltijas Menedžmenta attīstības 
asociācijas BMDA (www.bmda.net) dibinātāji. Asociācijā ir 48 biedri no 15 valstīm. Asociācijas mērķis ir 
veicināt menedžmentu kā zinātni un kā profesiju. BMDA dibinātāji: ISM University of Management and 
Economics, Lithuania, Estonian Business School Group Ltd., Estonia, Banku augstskola, Rīgas Biznesa 
institūts, privātpersonas.   

- LEO-NET – Leonardo akadēmiskās apmaiņas tīkls, kura darbības ietvaros Banku augstskolas doktoranti 
īsteno pētniecisko darbu ārvalstu augstskolās.  

  
Pamatojoties uz Banku augstskolas dalību starptautiskās organizācijās un starptautiskās sadarbības 
programmās, 2006. – 2007. gadā Banku augstskolas doktorantiem bija iespēja pilnveidoties un aprobēt 
iegūtās teorētiskās zināšanas dažādos projektos ārvalstīs:  

- trīs doktoranti kā Banku augstskolas akadēmiskais personāls ir piedalījušies šādās starptautiskās 
 aktivitātēs ārvalstu augstskolās:  
B. Pūle, G. Innuse piedalījās kā vieslektori ar lekcijām, semināriem un studentu projektiem par finanšu 
sistēmas problēmām Latvijā partneru augstskolā KH Leuven  no 10-16.12.2006 g. Beļģijā; 
K.Lešinskis 2005./2006. ak.gadā ar  20 stundu lekciju kursu par uzņēmējdarbības jautājumiem viesojās Mikelī 
Universitātē (Mikkeli University of Applied Sciences), Somijā; 
G.Innuse 2006. g. ar lekciju kursu par finanšu jautājumiem viesojās Lilles Tehniskajā universitātē Francijā. 
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 - kā doktorantūras studenti: 
B.Pūle un G.Innuse no 2007.gada maija līdz augustam ir bijušas trīs mēnešu pētnieciskajā vizītē augstskolā 
TEI Kavala (Tecnological Educational Institute of Kavala) Grieķijā, lai veiktu pētnieciskos uzdevumus 
doktora disertācijas izstrādei; 
A.Geižāns 2007. gadā Žironas universitātē Spānijā (Universitat de Girona) strādā pie disertācijas tēmas; 
A.Nātriņš 2007.gada 8.-15.jūlijā piedalījās EDEN rīkotajā starptautiskajā doktorantu seminārā  pētniecisko 
tekstu rakstīšanas iemaņu un metodoloģijas attīstībai (Special Eden Doctoral Seminar on Research Paper 
Writing Skills and Methodology Development) Palangā (Lietuvā). 
  
 
 
1.3. Ventspils Augstskola 
Ventspils Augstskola (VeA) ir Latvijas valsts augstskola, kas dibināta ar LR Ministru kabineta 1997.gada 
rīkojumu Nr.384 "Par Ventspils Augstskolas dibināšanu" un akreditēta 1999.gadā. Kopš VeA izveides, lai 
nodrošinātu tai kvalitatīva akadēmiskā personāla piesaisti, kā arī iespēju veidot mūsdienu prasībām atbilstošu 
izglītības un zinātnes infrastruktūru, viens no augstskolas attīstības galvenajiem virzītājiem un tās darbības 
galvenajiem finansētājiem ir bijusi Ventspils pilsētas pašvaldība, kas bija arī galvenais VeA izveides 
iniciators. Līdz ar to VeA kā valsts augstskola ir pakļauta LR Izglītības un zinātnes ministrijai, bet savas 
tālākās izaugsmes jautājumus, kā arī savu saimniecisko un finansiālo darbību tā saskaņo arī ar Ventspils 
pilsētas domi. 
 
VeA  darbības galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu augstāko izglītību, veicināt Latvijas, Kurzemes un 
Ventspils intelektuālā potenciāla izaugsmi un konkurētspēju darba tirgū.  
 
Augstskolas tiešais pamatuzdevums ir mērķtiecīga, efektīva un saskaņota darbība  četrās jomās: 

• augstākajā izglītībā, 
• zinātniskajā pētniecībā un zināšanu pārnesē, 
• mūžizglītībā, 
• Ventspils pilsētas, Kurzemes reģiona un Latvijas valsts attīstībā. 

 
Mijiedarbojoties visās šajās jomās augstskola pakāpeniski gadu no gada pilnveido un attīsta piedāvājamo 
studiju un mūžizglītības programmu klāstu, kā arī veido jaunas programmas atbilstoši zinātnes un 
tautsaimniecības attīstības tendencēm un darba tirgus prasībām. Papildus jauda VeA turpmākai attīstībai tiek 
meklēta augstskolas mācību, pētnieciskā un administratīvā personāla augstā kvalifikācijā un skaitliskā 
sabalansētībā. Jebkura no šīm trim personāla daļām ir vienlīdz svarīga augstskolas attīstības nodrošināšanai 
un tās rīcībā nodoto resursu racionālai izmantošanai. Ņemot vērā atrašanos ārpus galvaspilsētas, Ventspils 
Augstskolai pašai ir jābūt galvenajam savai attīstībai nepieciešamā personāla mērķtiecīgas gatavošanas 
iniciatoram, izmantojot gan savas iespējas, gan sakarus ar citām akadēmiskajām iestādēm. Tāpēc iespēja 
pašai realizēt doktora studiju programmas tai ir ļoti nozīmīga. 
 
VeA  attīstība tiek plānota tā, lai veicinātu gan Ventspils novada, gan visas valsts iedzīvotāju tālākizglītību un 
pārkvalificēšanās iespējas atbilstoši augstskolas kompetences jomām un darba tirgus prasībām Eiropā. 
Turpmākajā laika posmā augstskolai, galvenokārt balstoties uz tās pētniecības institūtu darbības apjoma un 
sociālās aktivitātes pieaugumu, paredzēts daudz aktīvāk iesaistīties arī paša darba tirgus veidošanā Ventspils 
pilsētā, galvenokārt ietekmējot (pārstrukturējot) tā pieprasījuma pusi.  
 
Būtisks VeA uzdevums tuvākajā laika posmā ir tās aktīva iekļaušanās Ventspils pilsētas ekonomikas 
diversifikācijas procesā, sekmējot ražojošās rūpniecības īpatsvara palielināšanos Ventspilī. Šāda ievirze 
augstskolai nozīmē daudz nopietnāku koncentrēšanos uz tehnoloģiskiem un inovatīviem aspektiem visās tās 
darbības jomās, t.i. daudz lielākas uzmanības pievēršanu jautājumiem, kā zināšanas un prasmes racionālākā 
veidā pārvērst ekonomiskās vērtībās. Saistībā ar iepriekšminēto, būtisks augstskolas uzdevums ir arī rūpēties 
par pietiekami kvalitatīva un pozitīvi motivēta studējošo sastāva piesaisti augstskolai gan pamatstudijās, gan 
vēlākajos studiju posmos – maģistrantūrā un doktorantūrā.  

 
VeA mērķu sasniegšanai ir izvirzīti šādi akadēmiskās darbības pamatprincipi: 
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• kvalitatīvs, uz analītisku pieeju balstīts un izpratni par atbilstošajām metodēm un tehnoloģijām rosinošs 
zināšanu un prasmju pasniegšanas veids;  

• iespējami elastīgu, samērā viegli modificējamu studiju programmu veidošana, lai to absolventiem 
neradītu problēmas darba tirgū ar pārāk šauru specializāciju; 

• jaunu studiju programmu veidošanas pakāpeniskuma un loģiskās pēctecības principa ievērošana, optimāli 
izmantojot esošās telpas, informatīvo un  tehnisko nodrošinājumu un akadēmisko personālu; 

• akadēmiskā personāla papildināšana un izglītošana, izmantojot maģistrantūras, doktorantūras un 
stažēšanās iespējas Ventspils Augstskolā, kā arī citās Latvijas un ārvalstu augstskolās ar atzītām 
tradīcijām attiecīgajā zinātnes nozarē;  

• izglītības maksas pakalpojumu sniegšana atbilstoši Ventspils pilsētas un reģiona pieprasījumam, tai 
skaitā mūžizglītības mācību programmu nodrošināšana. 

 
Saskaņā ar Augstskolas mērķiem un minētajiem darbības principiem plānots  tālāk attīstīt un pilnveidot 
augstskolas akadēmiskās struktūrvienības - Ekonomikas un pārvaldības fakultāti, Informācijas tehnoloģiju 
fakultāti un Tulkošanas studiju fakultāti, kā arī Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru un 
Inženierpētniecības centru. Organizatoriskajam darbam jāietver arī augstākā līmeņa – maģistra un doktora 
studiju programmu veidošana un tālāka attīstība, doktora studiju nodrošināšana jaunākajam augstskolas 
akadēmiskajam personālam, augstskolas vecākā akadēmiskā personāla iesaistīšana promocijas padomju un 
profesoru padomju darbā, pirmo promocijas padomju izveide Ventspils Augstskolā, tālākas sadarbības 
stiprināšana ar citām Latvijas augstskolām un pētniecības iestādēm. 
 
Svarīgs augstskolas un tās fakultāšu administrācijas darba virziens ir augstskolas sadarbības nodrošināšana un 
stiprināšana ar Ventspils un Latvijas uzņēmumiem un valsts un pašvaldību iestādēm (it sevišķi Ventspils 
pilsētas pašvaldību un tās pārraudzībā esošajiem uzņēmumiem un iestādēm), lai nodrošinātu iespēju izstrādāt 
studiju darbus (mācību prakšu un kursa, bakalaura, kvalifikācijas un maģistra darbus, kā arī doktora 
disertācijas) par tautsaimniecībai aktuālām un studentu un uzņēmumu interesējošām tēmām, kā arī lai gūtu 
sadarbības partnerus saskaņotu attīstības projektu izstrādei, pieteikšanai finansējuma saņemšanai un 
realizēšanai.  Balstoties uz šāda veida sadarbību,  potenciālajiem darba devējiem  tiek radīta iespēja izvēlēties 
savas darbības nodrošināšanai nepieciešamos jaunos speciālistus, izmantojot VeA studentu CV datu bāzi. 
Šādu sadarbības virzienu paredzēts intensificēt arī tādēļ, ka, pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības 
līgumiem, augstskola Eiropas Savienības studentu un pasniedzēju apmaiņas un mobilitātes veicināšanas 
programmu ietvaros regulāri saņem priekšlikumus no saviem sadarbības partneriem ārzemēs, ka tie labprāt 
izmantotu VeA piedāvātās studiju iespējas komplektā ar mācību un prakses vietu saviem studentiem, 
Ventspils uzņēmumos, pretī piedāvājot līdzvērtīgas studiju un prakses iespējas ārzemēs VeA studentiem. 
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2. Doktora studiju programma un tās raksturojums 
Starpaugstskolu vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozares doktora studiju programma 
izstrādāta un tiek īstenota, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu, LR Zinātniskās darbības likumu un LR 
MK 27.12.2005.g. noteikumiem Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un 
kritēriji“.  
 
Studiju programma pamatā paredzēta cilvēkiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā, organizāciju 
vadīšanā. Studiju stratēģijas pamatā ir studentu pašu ieguldījums mācīšanās procesā, daloties zināšanās, un 
patstāvīga mācīšanās procesa vadīšana. Situāciju analīzes un citi materiāli tiek izmantoti, lai attīstītu izpratni 
par teorijas pielietojumu, lai risinātu praktiska rakstura problēmas. Programmas ietvaros tiek piemērota uz 
pētījumiem balstīta pieeja, aplūkojot vadīšanas problēmas.  
 
Studiju programmas apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, patstāvīgā darba nodarbībās 
un konsultācijās ar zinātniskajiem vadītājiem. Līdztekus tradicionālajām darba formām  tiek praktizētas arī 
interaktīvās studiju un pētnieciskā darba metodes, kas aktivizē studējošo jaunu zināšanu izstrādes, analītisko 
iemaņu un pētniecisko prasmju apguvi: projekti, grupu darbs, radošie semināri, diskusijas, situāciju analīze, 
pētījumi. 
 
Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus – zinātņu doktorus ekonomikā  
un stiprināt samērā jauno zinātnes nozari Latvijā „Vadībzinātnes”, kuras veiksmīgai attīstībai Latvijā ir 
nepieciešams sagatavot pietiekamu skaitu doktoru un vairot zināšanu bāzi šajā nozarē. 
 
Studiju programmas uzdevumi:  

- Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības 
apakšnozarē.  

- Teorijai un praksei nozīmīgu disertāciju, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu kā arī zinātnisku 
publikāciju sagatavošana, t.sk.: 

doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija;  
doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un 
uzstāšanās konferencēs un semināros); 
doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana.  

- Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī 
populārzinātniskajos izdevumos.  

 
Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa  
Šāds kopējas doktora studiju programmas strukturālais modelis un tā īstenošana starpaugstskolu studiju 
programmā atbilst aktuālajām sabiedrības un tautsaimniecības attīstības prasībām Latvijā:  

1. Jaunās zinātnes nozares „Vadībzinātnes” apakšnozarē „Uzņēmējdarbības vadība” ir nepieciešams 
radīt atbilstošus pētniekus, kas jau doktora izglītības pakāpē ir veidojuši savu pētniecisko kapacitāti, 
pamatojoties tieši uz Latvijas un starptautiskās uzņēmējdarbības likumsakarībām, vajadzībām un 
aktuālo problemātiku.  

2. Speciālistu pētnieku sagatavošana doktora izglītības līmenī atbilst prasībām pēc ciešas augstskolu un 
saimnieciskās vides sadarbības, izvirzot kopējo mērķi – veicināt uzņēmējdarbības uzplaukumu valstī, 
spējot analizēt, noteikt un veidot uzņēmējdarbības pamatprocesus, kopējo virzību un rezultātus.  

3. Starpaugstskolu doktora studiju programma ļauj koncentrēt vienā programmā augsti kvalificētu 
akadēmisko personālu ar specializāciju uzņēmējdarbības vadībā, kā arī piesaistīt doktorantu 
izglītošanai augsta līmeņa Latvijas un ārvalstu uzņēmējdarbības teorētiķus un praktiķus.   

4. Potenciālajiem doktora grāda ieguvējiem tiek nodrošināts jauns sociāli ekonomiskais statuss, kā arī 
sniegta iespēja indivīda mūžizglītības vajadzību apmierināšanai, atbildot uz sabiedrības prasībām pēc 
speciālistiem, kas spēj dot radošu ieguldījumu inovatīvas tautsaimniecības vides funkcionēšanā.  

5. Doktora studiju programmā katrs studējošais kā indivīds var izpaust savu radošo un inovatīvo 
potenciālu, kas būs topošā pētnieka un/vai biznesa un finanšu nozares profesionāļa izšķirošā 
pievienotā vērtība.  
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Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
Pilna laika doktora studijas ilgst 3 gadus (maksimālais termiņš 5 gadi), nepilna laika – 4 gadus (maksimālais 
termiņš 6 gadi).  
 
Doktora studiju kopapjoms ir 120 kredītpunkti, no tiem teorētiskās studijas 40 kredītpunktu apjomā un 
pētnieciskais darbs 80 kredītpunktu apjomā.   
 
Studiju programmas apmācības valoda: latviešu.  
 
Promocijas darba formas  
Disertācija; zinātnisku publikāciju kopa; monogrāfija.  
Disertācijas ieteicamais apjoms ir 120 – 150 lapaspuses datordrukā, drukājot ar 1,5 intervālu, bez 
pielikumiem. 
Noformējot promocijas darbu kā tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopu, kopējam publikāciju 
apjomam jābūt ne mazākam kā 90 lapaspuses (12 burtu izmērs un intervāls 1,5).  
Monogrāfijas apjomam jābūt ne mazākam par 150 lapaspusēm.  
 
Studiju programmas uzņemšanas prasības 
Uz doktora studijām var pieteikties personas ar maģistra grādu sociālajās zinātnēs vai personas ar maģistra 
grādu humanitārajās un tehniskajās zinātnēs, ja viņiem ir vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības 
vadības, sabiedrības vadības vai izglītības darba vadībā un pietiekošas zināšanas vadības zinātnēs. Biznesa 
vadības pieredzi jāapliecina p]arskata veidā. Šos pretendentus izvērtē studiju programmas padome un, 
nepieciešamības gadījumā, tā var ieteikt papildus studijas. Ārvalstu pretendentiem nepieciešams Latvijas 
maģistra grādam pielīdzināma izglītība. Diploma atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centra 
ekspertīze. 
 
Pretendents tiek izvērtēts pēc šādiem kritērijiem:  

Kritēriji  Rādītāji  Punkti  
Pretendenta maģistra grāda vai tam pielīdzināmas 
izglītības atbilstība uzņēmējdarbības vadībai vai 

sabiedrības vadībai 

neatbilst  
radniecisks  

atbilst  

0  
1  
2  

Maģistra darba vai tam pielīdzināma darba gala atzīme 
līdz 7  
7 vai 8  
9 vai 10  

0  
1  
2 

Maģistra diploma vai tam pielīdzināma diploma vidējā 
atzīme 

līdz 7,0 
7,0-8,0 

8,0 un vairāk 

0  
1  
2 

Darba stāžs publiskajā pārvaldē vai uzņēmējdarbības 
vadībā 

0  
līdz 2 gadiem  

2-5 gadi  
5gadi un vairāk 

0  
1  
2 
3 

Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs (pēdējo sešu gadu laikā) 

0  
1  

2 un vairāk  

0  
1  
2 

Dalība starptautiskajos un augstskolu pētniecības 
projektos (pēdējo sešu gadu laikā) 

0  
1  

2 un vairāk 

0  
1  
2 

Zinātnisko publikāciju skaits (pēdējo sešu gadu laikā) 
0  
1  

2 un vairāk 

0  
1  
2 

Stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības 
institūcijās (pēdējo sešu gadu laikā) 

0  
līdz 1 mēnesim  

2 mēnešus un vairāk  

0  
1  
2 

Pārrunu rezultāti 
neapmierinoši  

viduvēji  
labi  

0  
1  
2 
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Pretendentiem uz studijām doktorantūrā minimālais nepieciešamais punktu skaits - 10 
Studiju programmas piešķiramais grāds 
Piešķiramais doktora grāds ekonomikā nodrošina studentiem karjeras iespējas praktiskajā, pedagoģiskajā un 
pētnieciskajā  darbā izglītības un biznesa institūcijās visā pasaulē.  
 
Studiju padome sadarbībā ar citām augstskolām, kurās īsteno vadībzinātņu doktora studiju programmas, 
strādā pie jautājuma par doktora grāda piešķiršanu vadībzinātnēs, tādējādi paplašinot Latvijas Zinātņu 
padomes noteikto zinātnisko grādu nomenklatūru.  

 
Sagaidāmie rezultāti 
Sākot doktora studiju programmas realizāciju 2006./2007. akadēmiskajā gadā, katru gadu no 2010. gada 
sagatavot 8 -10 zinātņu doktorus.  
2006./2007. akadēmiskajā gadā doktora studiju programmā ir imatrikulēti 35 studenti. 2007./2008. 
akadēmiskajā gadā ir plānots uzņemt arī 35 studentus.  

 
Studiju programmas ekspertīze 
Sakarā ar to, ka doktora studiju programma ir starpaugstskolu programma, tā ir ekspertēta visās trijās 
augstskolās (Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, Ventspils augstskolā un 
Banku augstskolā), tai skaitā šo augstskolu senātos.  
 
Studiju programmas kvalitātes papildus apliecinājums ir vienošanās ar Latvijas Universitāti un Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti par doktorantūras studentu pārņemšanu programmas pārtraukšanas gadījumā.  
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Doktora studiju programma 

 

 
 

 

                                            
∗ Izvēles kursu priekšmetu akceptē zinātniskais vadītājs un programmas direktors. 
** Katrai publikācijai vai prezentācijai 1-2 KP, atkarībā no izdevuma (konferences) ranga. Nosaka zinātniskais vadītājs un 
programmas direktors 
*** Zinātnisko vadītāju saraksts. Par zinātnisko vadītāju var tikt pieacināti arī citu augstskolu profesori.  

Nr. Studiju priekšmets  KP Pārbaudījuma 
forma Pasniedzējs 

A Obligātie studiju priekšmeti  25   

1 Vadīšanas un organizācijas teorija A 4 eksāmens T. Volkova, prof., Dr.oec.  
J. R. Kalniņš, asoc.prof., Dr.phys.  

2 Stratēģiskā vadīšana A 4 eksāmens T. Volkova, prof., Dr.oec. 

3 Vadīšanas ekonomika  A 4 eksāmens A.Jaunzems, asoc.prof., Dr.math.  
D. Jasjko, doc., Dr.oec.  

4 Finanšu vadīšana A 4 eksāmens I. Kuzmina, asoc.prof., Dr.oec. 
G. Grizāns, asoc.prof., Dr.math. 

5 Mārketinga vadīšana A 4 eksāmens J.Ē. Niedrītis, prof., Dr.oec.  

6 Pētījumu metodes A 5 eksāmens 
V. Kozlinskis, prof., Dr.habil.oec.  
J. Vucāns, prof., Dr.math.  
M.Buiķis, prof., Dr.math.  
A.Lindemanis, Dr.ing.    

B Daļējās izvēles studiju priekšmeti  10   

1 Komercdarbības tiesiskā vide B 2 ieskaite V. Kozlinskis, prof., Dr.habil.oec. 
V. Rudziša, asoc.prof., Dr.philol.  

2 Kvalitātes vadīšana B 3 ieskaite N.Salenieks, prof., Dr.habil.sc.ing.  

3 Riska vadīšana  un krīzes menedžments  B 3 ieskaite S.Hiļkevičs, asoc.prof., Dr.phys.  
A.Spīlbergs, doc., Dr.oec.   

4 Resursu izmantošanas vadīšana B 3 ieskaite S.Hiļkevičs,  asoc.prof., Dr.phys.  
G. Burakovs, Dr.ing.  

5 Personālvadība B 4 eksāmens G. Grizāns, asoc.prof., Dr.math.  

6 Uzņēmumu vadīšana dažādās nozarēs B 3 ieskaite G. Grizāns, asoc.prof., Dr.math.  
U. Zālītis, asoc.prof., Dr.oec.  

7 Psiholoģija vadīšanā B 3 eksāmens V. Reņģe, asoc.prof., Dr.psych.   

8 Projektu vadīšana  B 3 ieskaite G. Burakovs, Dr.ing. 

9 Izglītības vadīšana B 4 eksāmens A. Rauhvargers, asoc.prof., Dr.chem.   
C Brīvās izvēles studiju priekšmeti  5   

1 Lietišķā svešvaloda C 2 ieskaite S. Kraže,  doc., Dr. philol.,  
J. Baldunčiks, prof., Dr.philol.  

2 Globalizācijas procesi C 2 ieskaite I. Brīvers, prof., Dr.oec.  

3 Brīvais izvēles kurss savā vai citā 
augstskolā∗ C 3 ieskaite - 

5 Operāciju pētīšana C 3 ieskaite A. Jaunzems, asoc.prof., Dr.math.  
J. Vucāns, prof., Dr.math.   

D  Pētnieciskais  darbs  80   

1 Publikācijas** (minimums 3, katrai 1-2 KP) A 4  Zinātniskais vadītājs *** 

2 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs un 
semināros (t.sk. minimums trīs 
prezentācijas) ** 

A 4  Zinātniskais vadītājs 

3 Promocijas darba sagatavošana, 
noformēšana un aizstāvēšana A 72  Zinātniskais vadītājs 

KP KOPĀ: 120  
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Doktora studiju programmas realizācijas plāns 

 Nepilna laika studijas Pilna laika studijas 

Teorētiskā daļa 25KP 30KP 

1.
ga

ds
 

Pētījums 5KP 10KP 

Teorētiskā daļa 15KP 10KP 

Pētījums 13KP 26KP 

Konferences/ semināri 1KP 2KP 2.
ga

ds
 

Publikācijas 1KP 2KP 

Pētījums un promocijas 
darba noformēšana 28KP 36KP 

Konferences/ semināri 1KP 2KP 

3.
ga

ds
 

Publikācijas 1KP 2KP 

Pētījums un promocijas 
darba noformēšana 26KP 

Konferences/ semināri 2KP 

4.
ga

ds
 

Publikācijas 2KP 
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3. Doktora studiju procesa materiāli tehniskais nodrošinājums 
3.1. Bibliotēkas 
RSEBAA 
RSEBAA ēkas ceturtā stāva rekonstrukcijas rezultātā 2000.–2001. gadā augstskola ieguva plašas, 
mūsdienīgām prasībām atbilstošas bibliotēkas un lasītavas telpas (skat. www.rsebaa.lv/ bibliotēka). 
Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt RSEBAA efektīvu studiju procesu un zinātnisko darbību, sniegt 
studējošiem, docētājiem bibliotēkas bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumos. 
Kopējā bibliotēkas telpu platība ir 453m2, lasītavā ir 32 lasītāju vietas, datoru klasē - 18 datoru vietas ar 
pastāvīgu Internet pieslēgumu. 
RSEBAA bibliotēka veic savu lasītāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. 
2004./2005.st.g. bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 19957 tās apmeklētāji. Uz 2006. gada 1. janvāri 
RSEBAA bibliotēkā bija reģistrēti 2722 lasītāji, tajā skaitā arī augstskolas pasniedzēji. Pēc statistiskas datiem, 
bibliotēkas apmeklētāju skaits ir no 2500 līdz 3000 lasītājiem mēnesī.  
Bibliotēkā lasītājiem iespējams:  

• saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu, informācijas meklēšanas sistēmu un datu 
bāžu izmantošanas iespējām; 

• patstāvīgi meklēt nepieciešamo literatūru elektroniskajos katalogos: 
o RISEBA Library;  
o periodikas elektroniskajā katalogā ProQuest (http://proquest.umi.com/login); 
o Global Market – GMID datu bāzē (http://gmid.euromonitor.com);  
o Rubicon datu bāzē  (www.rubicon.com); 
o Emerald (www.emeraldinsight.com); 
o Leta arhīvā (www.leta.lv); 
o BNS terminālā (www.bns.lv); 
o Springer elektroniskajā žurnālā (www.springerlink.com). 

• patstāvīgi aplūkot nepieciešamo literatūru grāmatu plauktos; 
• saņemt bibliotekāra konsultācijas; 
• izmantot bibliotēkas fondu lasītavu;  
• saņemt literatūru uz noteiktu termiņu (dienas nodaļas studentiem no 2 līdz 4 nedēļām; neklātienes 

studentiem no 4 līdz 12 nedēļām);  
• nepieciešamības gadījumā pagarināt literatūras lietošanas termiņu;  
• izmantot bezmaksas informācijas meklēšanu Latvijas Internet tīklā, ārvalstu tīklā - 300 MB robežās. 

Bibliotēkas fondi: 
Bibliotēkā pieejama literatūra latviešu, angļu, krievu un franču valodā. 
Kopš 2001. gada RSEBAA bibliotēkā uzsākta arī izdevējdarbība.  
 
RSEBAA bibliotēkas fondā ir mācību un rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, periodika, RSEBAA 
studiju programmu absolventu maģistra un diplomdarbi, RSEBAA pasniedzēju studiju kursu metodiskās 
izstrādnes (izdales materiāli, studiju metodiskie līdzekļi, metodiskie darbi), kā arī periodikas, audiokasešu un 
CD-ROM datu bāzes. Apmēram 42% fonda grāmatu ir latviešu valodā, 20% - angļu valodā, 33% - krievu 
valodā un 5% - franču valodā.  
Grāmatas: 
RSEBAA bibliotēkai, pasūtot literatūru un sakarā ar kopš 2001. gada RSEBAA bibliotēkā uzsākto 
izdevējdarbību, izveidojusies sadarbība ar vadošajām pasaules un vietējām izdevniecībām:  

• Anglijā: Pearson Education Ltd, McGrawHill Publishing Company, ITPS, Marston Book Services 
Ltd, Thomson Publishing Service, ecch u.c. 

• Latvijā: Zvaigzne ABC, Jumava. Biznesa Partneri, Vaidelote, Rasa ABC, LU, BA „Turība”, Kamene, 
Merkūrijs Lat  u.c. 

• Krievijā: Питер, Юнити – Дана, Финансы и статистика, Инфра-М, Вильямс, Дело, Юристъ 
u.c.  

• Francijā: Hachette Langue e’trangēre, Clē Internationale, Ehancerel Edition bilingue, Didier, 
Foucher.  
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RSEBAA bibliotēkas fondu dinamika 
 

Sākot ar 2003./2004. studiju gadu, bibliotēkā tiek izmantota informācijas sistēma un programmatūra LIIS 
(Latvijas Izglītības informācijas sistēma). 
Periodika:   
Periodiku bibliotēkas apmeklētājiem iespējams meklēt elektroniskajā tiešsaistes (on-line) katalogā 
ProQuest, kurā ir bezmaksas pieeja žurnālu un avīžu rakstu pilniem tekstiem dažādās zinātņu nozarēs, kā arī 
Leta arhīvs, BNS termināls, Emerald, Global Market.  
Bibliotēkā ir studiju procesam nepieciešamie žurnāli un laikraksti: „The Economist”, „Business Week”, 
„Harvard Business Review”, „Forbes”, „International Advances in Economic Research”, „Atlantic Economic 
Journal”, „Forum (European Forum for Management Development)”, „Bulletin: Sigma” (Public Management 
Forum, France), „Strategy & Innovation”, „Financial Times”, „Dienas Bizness”, „Biznes & Baltija”, „Diena”, 
„Latvijas Ekonomists”,  „Grāmatvedība un Revīzija”, „Kapitāls”, „Izglītība un kultūra”, „Psiholoģijas 
pasaule”. 

  
Periodisko izdevumu iegādei izlietoto līdzekļu dinamika 

Gads 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Periodiskie izdevumi (Ls) 210 1161 1543 2250 2846 4036 5715 7513 9168 

Dinamika - 951 382 707 596 1190 1679 1798 1655 
Elektroniskie izdevumi (Ls) - - - 672 1392 4844 10115 14972 21881 

Dinamika - - - - 720 3452 5271 4857 6909 
 
 

Sākot ar 2000.gadu RSEBAA bibliotēkā ir pieejams bibliotēkas grāmatu elektroniskais katalogs - 
RISEBA Library.  
Elektroniskajā katalogā RISEBA Library apkopota informācija par bibliotēkas fonda grāmatām un tajā ir 
vairāk nekā 1861 ierakstu. Meklēšanu iespējams veikt latviešu, krievu un angļu valodā. 

Bibliotēkas fonda datu bāzē grāmatas sagrupētas pēc diviem parametriem: 
• pēc autora uzvārda (attiecīgās valodas princips); 
• pēc tēmas. 

Elektroniskajā katalogā RISEBA Library atbilstoši studiju saturam un studiju kursiem apkopotas grāmatas 
par vairāk nekā 30 tēmām. 

 
Banku Augstskola 
Banku Augstskolas bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt augstskolas studiju procesu un zinātnisko darbību un 
sniegt studentiem, docētājiem un citiem apmeklētājiem bibliotekāros, bibliogrāfiskos, informatīvos un 
kopēšanas pakalpojumus. 
 

Gads 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nosaukumu skaits 744 1286 1789 2186 2878 3089 3761 3982 4178 
t.sk. RSEBAA 744 1286 1789 2186 2622 2919 3170 3318 3390 
t.sk. Daugavpils 
filiāle - - - - 256 170 591 664 788 

Dinamika - 542 503 397 692 211 672 221 196 

Eksemplāru skaits 3073 4132 5841 7925 11287 1306
6 

1638
9 17154 18590 

t.sk. RSEBAA 3073 4132 5841 7925 10576 1220
7 

1409
2 14749 15892 

t.sk. Daugavpils 
filiāle - - - - 771 859 2297 2405 2698 

Dinamika - 1059 1709 2084 3362 1779 3323 765 1436 
Izlietots grāmatu 

iegādei (Ls) 2378 6269 1128
6 

2437
1 45403 5770

9 
8587

3 
10445

9 
12119

1 

Dinamika - 3891 5017 1308
5 21032 1230

6 
2816

4 18586 16732 



Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju programma 

 16

Grāmatu krātuve, komplektēšana, kataloģizācija, abonements un divas lasītavas atrodas augstskolas ēkā 
K.Valdemāra ielā 161. 
 
Lai nodrošinātu studentu patstāvīgā darba iespējas, bibliotēka piedāvā LR likumus un citus normatīvos 
dokumentus, monogrāfijas, izziņu literatūru, statistikas datus un interneta tīkla resursus u.c. materiālus un 
pakalpojumus. Banku augstskolas bibliotēkā ir vairāk kā 13 000 bibliogrāfisko vienību. Bibliotēkas lasītavās 
studentiem ir pieejami datori, kas dod iespēju meklēt informāciju bibliotēkas un interneta bibliotēku 
katalogos. 
 
Bibliotēka regulāri saņem gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotus periodiskos izdevumus. Lasītavā ir pieejami 10 
nosaukumu laikraksti (Diena, Dienas bizness, Latvijas Vēstnesis, Izglītība un Kultūra u.c.) un 22 nosaukumu 
žurnāli (Latvijas Ekonomists, Kapitāls, Uzņēmēja biļetens, Finansists, Grāmatvedība un Revīzija, Bilance, 
Mērķis, u.c.), kā arī dažādi statistikas krājumi (Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, Latvijas 
makroekonomiskie rādītāji, Uzņēmējdarbības finansiālie rādītāji u.c.) un uzziņu izdevumi. No ārzemju 
izdevumiem tiek abonēti „The Economist”, „Focus”, „Harward Business Review”, „Baltic Journal of 
Economics” u.c..      
 
Grāmatu fonds izveidots atbilstoši Banku augstskolas specializācijai un tiek nemitīgi papildināts. Sevišķi 
plašs literatūras klāsts studentiem nodrošināts ar banku zinībām, finansēm un uzņēmējdarbību saistītos 
jautājumos. Pēdējo piecu gadu laikā bibliotēkas fonds ir papildināts par vairāk kā 1850 nosaukumu grāmatām 
(gandrīz 9500 eksemplāru). 
 
Bibliotēka abonē šādas elektroniskās datu bāzes: NAIS, LETA, BNS, BBS, LURSOFT (ziņu abonements), 
EMERALD, EBSCO (4500 nosaukumu žurnālu rakstu pilnie teksti), Dienas bizness (arhīvs), Latvijas 
Vēstnesis (arhīvs), Nozare.lv, Rubricon, Springer.  Katram doktorantam ir pieeja šīm datu bāzēm.  
 
Bibliotēkai ir elektroniskais katalogs, kas tiek veidots integrētajā bibliotekārajā sistēmā “ALISE”. Tas 
nodrošina izdevumu meklēšanu pēc dažādiem parametriem. Bibliotēkas katalogs ir pieejams arī internetā. 
Visi bibliotekārie procesi – komplektēšana, lasītāju apkalpošana, atskaišu un uzziņu veidošana arī notiek 
sistēmā „ALISE”. No lasītavas K.Valdemāra ielā 161 ir attālināta pieeja sistēmai „ALISE”. 
 
Jaunākā informācija tiek saņemta no valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” bibliotekārajā jomā, 
kā arī dažādu ārvalstu datu bāzes izmēģinājumiem. 
 
Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Latvijas Bankas bibliotēku. Tiek saņemti gan Latvijas Bankas izdevumi, gan 
arī citi informatīvie materiāli. Nozīmīga sadarbība izveidojusies arī ar Latvijas Republikas Centrālās 
statistikas pārvaldes informācijas centru un Pasaules Bankas informācijas centru. Kopš 2002.gada septembra 
Banku augstskolas bibliotēka ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle. Dalība asociācijā 
nodrošina sadarbību ar citu augstskolu bibliotēkām un informāciju par nozares aktualitātēm. 
 
Moderna lasītava K.Valdemāra ielā 161 tika izveidota un atklāta 2004.gada 1.septembrī. Studentu ērtībai tajā 
ir novietoti 12 datori ar pieeju internetam, nodrošinātas drukāšanas un kopēšanas iespējas. Darbam lasītavā ir 
pieejamas visas grāmatas, statistikas materiāli un preses izdevumi. Ir iespējas strādāt arī ar portatīvajiem 
datoriem. Tomēr, ņemot vērā studentu lielo interesi un skaitu, arī tas vēl nav pietiekoši pilnīgai vajadzību 
nodrošināšanai. 
 
Ventspils Augstskola 
VeA studenti un docētāji mācību procesa nodrošināšanai izmanto Ventspils Centrālās zinātniskās bibliotēkas 
pakalpojumus. Augstskolas telpās darbojas šīs bibliotēkas VeA nodaļa, kuras fondos 2006.gadā bija vairāk kā 
19 000 sējumu un ap 700 audiovizuālo materiālu (audio un videokasetes, CD-ROM) studiju un zinātniski 
pētnieciskajam darbam uzņēmējdarbībā, ekonomikā, finansēs,  matemātikā, datorzinībās, urisprudencē, 
filozofijā, psiholoģijā, valodniecībā, translatoloģijā, literatūrzinātnē, u.c. Apmēram 12 000 (70%) izdevumu ir 
svešvalodās: 6700 – angļu valodā, 3700 – vācu valodā, 2400 – krievu valodā, 440 – franču valodā. Visi 
bibliotēkā esošie izdevumi fiksēti elektroniskajā katalogā, lasītāju apkalpošana ir automatizēta. Visu 
bibliotēkas darbības sfēru automatizāciju nodrošina sistēma ALISE.  
 
Kopš 2000.gada sistēmā ALISE ir pieejams jauns modulis -  “Latvijas bibliotēku elektroniskie katalogi 
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Internetā”, kas dod iespēju bibliotēkai publicēt  katalogus tīklā, kā arī piekļūt citu bibliotēku katalogiem caur 
tīklu. 
 
Pilnvērtīgu studiju nodrošināšanai bibliotēkas fondi sistemātiski tiek papildināti ar pasaulē atzītu un 
autoritatīvu jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, kā arī periodiku. Tieši augstskolas Ekonomikas un 
pārvaldības fakultātes vajadzībām katru gadu tiek tērēti vairāk kā 5000 Ls.  Bibliotēkas fondu papildināšanu 
koordinē bibliotēkas konsultatīvā padome, kurā aktīvi piedalās augstskolas docētāji, komplektēšanas darbā 
izmantojot jaunākos izdevniecību reklāmu katalogus un Internet tīkla iespējas. Taču skaidrs, ka grāmatu vēl 
trūkst. Jo īpaši tas jāsaka par grāmatām angļu valodā. Tā kā šīs grāmatas ir dārgas, tad reāli var iegādāties 
tikai dažus eksemplārus.  
 
Bibliotēkas klientiem ir pieejamas tiešsaistes datu bāzes – piekļuve Lursoft laikrakstu bibliotēkai, Normatīvo 
aktu informācijas sistēmai (NAIS), informācijas sistēmai "Letonika", elektronisko publikāciju datu bāzēm 
EBSCO, ProQuest, Rubricon, Springerlink. 

 
3.2. Informācijas tehnoloģijas 
Doktorantiem ir iespējas izmantot jebkuras partneru augstskolas datu bāzes. 
RSEBAA 
Katrs students ir aicināts apmeklēt labiekārtotās datorklases. Visiem studentiem ir brīva pieeja internetam, ir 
iespēja izprintēt studijām nepieciešamos materiālus. Jebkurā brīdī studentiem ir iespēja konsultēties ar 
informātikas katedras darbiniekiem, kas strādā 12 stundas dienā no pirmdienas līdz piektdienai un 7 stundas 
sestdienās. 
 
Datoru sistēmas attīstīšana: 
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu augstskolas darbu, tika veikta esošās datortehnikas un datorsistēmu nepārtraukta 
modernizācija, ko atspoguļo piemēri par 2005.-2006.gadu: 

2005. gadā: 
• vienai datoru klasei iegādāti jaunākie datoru modeļi; 
• bibliotēkas lasītavai iegādāts jaudīgs tīkla lāzerprinteris; 
• 5 auditorijas aprīkotas ar multimediju projektoriem un datoriem; 
• datoru klasēs uzstādītas datorgrafikas (Corel DRAW) un web-dizaina (MS FrontPage) 

programmatūru paketes;   
• sadarbībā ar Lattelekom un Hansabanku, augstskolas telpās darbojas bezvadu interneta tīkls Wi-Fi, 

kurš dod iespēju RSEBAA studējošiem, akadēmiskajam, administratīvajam personālam, konferenču 
un sanāksmju dalībniekiem/vieslektoriem pieslēgties interneta tīklam, izmantojot portatīvo datoru. 

2006. gadā: 
• vienai datoru klasei iegādāti jaunākie datoru modeļi; 
• 2 auditorijas aprīkotas ar multimediju projektoriem un datoriem; 
• iegādāts viens „Notebook” dators; 
Šobrīd mācībspēkiem un studentiem nodarbību un patstāvīgajam darbam ir iespēja izmantot: 
• piecas datoru klases un datoru zāli bibliotēkā, kopā 120 darba vietas (katrā klasē no 16 līdz 30 

datori); 
• katra klase aprīkota ar datoriem Intel Pentium 3.4, un Celeron procesoru bāzēm ar uzstādītu MS 

Windows un MS Office programmatūru;  
• visi datori ir pieslēgti lokālajam un Interneta tīklam; 
• katrā klasē ir uzstādīts lāzerprinteris.  
Lokālā un interneta tīkla resursi: 
• failu serveris, kurā atrodas studentu mājas un publiskie katalogi, kas paredzēti mācību materiālu un 

uzdevumu glabāšanai; 
• 2 web - un datu bāzes serveri, kuri  paredzēti E-komercijas kursa nodarbību veikšanai (web-lapu un 

tīkla datu bāzes veidošanai); 
• interneta pieslēgums ar ātrumu 8Mbit/s Latvijā un 1Mbit/s - ārpus Latvijas; 
• Wi-Fi bezvadu internets ar ātrumu 2Mbit/s. 

Multimediju prezentāciju veikšanai paredzētais aprīkojums paredz mācību materiāla sagatavošanu, 
demonstrēšanu un darbu ar multimediju datiem: 
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• konferenču auditorija aprīkota ar stacionāro LCD projektoru, lielo ekrānu un skaņu tehniku; 
• deviņas auditorijas aprīkotas ar stacionāriem LCD projektoriem, ekrāniem un datoriem; 
• trīs auditorijas aprīkotas ar stacionāriem LCD projektoriem, lieliem ekrāniem, skaņu tehniku,  video, 

DVD un datoru iekārtām, ka arī ar telpas vadības sistēmām; 
• seši pārnēsājamie LCD projektori; 
• trīs „Notebook” datori, izmantojami kopā ar projektoriem auditorijās,  kurās nav stacionāro datoru; 
• skeneris; 
• digitālā fotokamera; 
• digitālā videokamera.  

Augstskolas ikdienas darba nodrošināšanai ir paredzētas sekojošas sistēmas: 
• failu serveris, kurā atrodas mācībspēku un citu augstskolas darbinieku mājas katalogi; 
• web serveris, kurā atrodas augstskolas mājas lapa; 
• e-pasta serveris, kurā ir iespējams veidot pasta kastīti katram RSEBAA darbiniekam; 
• Proksi serveris, kurš nodrošina biežāk apmeklēto interneta web-lapu satura lokālo glabāšanu un to 

ielādēšanas ātrumu; 
• „ugunsmūris”, kurš aizsargā augstskolas lokālo tīklu no ārējiem uzbrukumiem. 

Katrs studējošais studiju laikā tiek reģistrēts kā lietotājs RSEBAA datortīklā. Studējošiem ir iespēja 
iepazīties ar papildus studiju materiāliem, uzzināt sīkāku studiju kursa programmas izklāstu, droši uzglabāt 
savu informāciju personīgajā vai publiskajā katalogā failu serverī un piekļūt tai no jebkura RSEBAA 
lokālajam tīklam pieslēgta datora.  
No nodarbībām brīvajā laikā studējošiem ir iespēja patstāvīgi apmeklēt datorklases, kurā iespējams sagatavot 
un izdrukāt referātus, kursa darbus, u.c. ar studiju procesu saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases 
darbavietas ir pieslēgtas Internetam, lai dotu iespēju studējošiem un docētājiem gūt papildus informāciju no 
globālā tīmekļa. 
Docētājiem un darbiniekiem tiek piedāvāta iespēja izmantot RSEBAA elektroniskā pasta sistēmu, kurai var 
piekļūt no jebkura pie Interneta pieslēgta datora, ka arī saglabāt studiju materiālus studējošiem pieejamā 
vietā publiskajā katalogā.  
Sākot ar 2002. gadu, studējošiem, docētājiem un darbiniekiem ir pieejama RSEBAA mājas lapa 
http://www.rsebaa.lv, kura nepārtraukti tiek uzlabota un papildināta. 
Turpmāk plānots iedarbināt sekojošas sistēmas: 

• elektroniskais bibliotēkas katalogs; 
• RSEBAA Informācijas sistēma, kura nodrošinās mācību procesa pārvaldes automatizāciju; 
• tālmācības sistēma.  

Regulāri tiek veikta esošās programmatūras modernizēšana un jauno programmu iegāde un uzstādīšana 
RSEBAA datoru klasēs. 

 
Banku Augstskola 
Banku augstskola izmanto tās iespējas, kuras studiju procesā un profesionālajā pilnveidē nodrošina datoru 
lietošana. Banku augstskolā ir izveidotas modernas datorklases ar 68 darbavietām (katrā – jaunākās paaudzes 
Compaq vai HP dators ar Windows’2000 operētājsistēmu). Veidojot studenta darbavietu, nodrošināta 
atbilstība ergonomiskajām prasībām un domāts par studenta un pasniedzēja kontaktu lekcijā. Datorklasēs 
uzstādīts jaudīgs multimediju projektors darbam ar vizuālo informāciju lekcijās. 
 
Darbstacijā ir uzstādīta jaunākā biznesa programmatūra, lai sagatavotu studentus atbilstoši mūsdienu darba 
tirgus kvalitātes prasībām. Papildus ierastajām biroja programmām – MS Word XP, MS Excel XP u.c. – 
darbavietas ir apgādātas ar specializēto programmatūru mājaslapu veidošanai, projektu vadīšanai, grafiskās 
informācijas apstrādei, biznesa shēmu zīmēšanai, datu bāžu izstrādei, programmēšanas pamatu apgūšanai, 
tulkošanai un informācijas arhivēšanai. Studentiem pieejams jaudīgs skeneris grafiskās informācijas 
skenēšanai, kā arī specializēta programmatūra skenēta teksta atpazīšanai. 
 
Katrs students studiju laikā tiek reģistrēts kā lietotājs Banku augstskolas datortīklā. Studentam ir iespēja 
iepazīties ar papildus mācību materiāliem, uzzināt sīkāku studiju kursa programmas izklāstu, droši uzglabāt 
savu informāciju personīgajā vai publiskajā katalogā failu serverī un piekļūt tai no jebkura Banku augstskolas 
tīklam pieslēgta datora. Ikvienam studentam ir sava e-pasta adrese un pieeja internetam.  
 



Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju programma 

 19

Datortīkla pamatā ir Alcatel 5. kategorijas Fast Ethernet tīkls, kuru ar internetu savieno optiskais pieslēgums. 
Tīklā ir vairāki Hewlett Packard lieljaudas serveri ar Windows’2003 serverprogrammatūru. Visa datortīklā 
lietotā programmatūra ir licencēta, un visām darbavietām ir pieeja lieljaudas printeriem ar melnbalto un krāsu 
izdruku. Kopš 2003. gada ir krāsu lāzerdrukas printeris. 
 
Brīvajā laikā studentam ir arī iespēja apmeklēt patstāvīgo darbu datorklasi, kurā iespējams veikt visus ar 
studiju procesu saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu 
iespēju studentiem un docētājiem gūt papildus informāciju no globālā tīmekļa. 
 
Gan mācību datorklases, gan brīvās pieejas datorklase atrodas ēkā K.Valdemāra 161. Banku augstskola 
2003.gadā izveidoja jaunu publisko mājas lapu (pieejama vispārīga informācija par augstskolu) un 2004.gadā 
iekšējo (intranet) mājas lapu. Abas mājas lapas ir izvietotas uz augstskolas serveriem un regulāri tiek 
atjaunotas un papildinātas. 
 
Pieaugot informācijas apjomam, saziņas intensitātei un pastiprinoties ekonomikas globalizācijai, Banku 
augstskola, tāpat kā daudzas citas organizācijas Latvijā un pasaulē, vēlas kvalitatīvu informatīvo sistēmu. Tas 
nozīmē paātrināt informācijas apmaiņu, nodrošināt efektīvus darba apstākļus un operatīvu pieeju informācijai, 
tās apstrādei.  

 
Sākot ar 2004. gada septembri, studentiem, pasniedzējiem un darbiniekiem ir pieejama Banku augstskolas 
informatīvā sistēmas mājas lapa https://bais.ba.lv, kura nepārtraukti tiek uzlabota un papildināta.  
 
Pašreiz students tajā var uzzināt visu informāciju, kas saistīta ar studējošo studiju gaitas norisi, pie kam pieeja 
konkrētajai informācijai ir autorizēta.  

 
Pasniedzējiem ir nodrošināta iespēja informatīvajā sistēmā izvietot savu studiju kursu materiālus – 
prezentācijas, mācību literatūru un studiju kursu aprakstus.  
 
Visa informācijas, kas tiek ievietota BAIS mājas lapā ir pieejama tikai autorizētiem sistēmas lietotājiem un 
tiek šifrēta izmatojot 128 bitu SSL šifrēšanas tehnoloģijas, kas nodrošina pret informācijas noplūšanu drošu 
sakaru kanālu starp sistēmas gala lietotāju un Banku augstskolu. 
 
Notiek nepārtraukta datoru un programmnodrošinājuma atjaunošana, tiek iegādāti jauni datori un 
servertehnika, kā arī tiek palielināts akadēmiskā personāla darbavietu skaits augstskolā. 
 
Ventspils Augstskola 
VeA nodrošinājumu ar informācijas tehnoloģijām un tehniskajiem mācību līdzekļiem organizē augstskolas 
Informācijas tehnoloģiju un tehnisko mācību līdzekļu (ITML) daļa. Tās sastāvā ir iekļauta Datorlaboratorija, 
kuras tiešais uzdevums ir datorklašu datortehnikas uzturēšana. 

 
 

2007.gadā ITML daļā ir nodarbināti ITML daļas vadītājs, Datorlaboratorijas vadītājs, tīkla administrators, 
skaitļošanas speciālists, 2 datorklašu laboranti, augstskolas laborants un tehniskā sekretāre, kas apkalpo 
augstskolas kopēšanas iekārtas. 

  
Sakarā ar augstskolas paplašināšanos,  kas saistīta ar paplašinātu darba apjomu (jaunas studiju programmas, 
zinātnisko struktūrvienību tālāka izveide), kā arī datortīkla struktūras neviendabību, 2006.gada rudenī tika 
izveidota jaunu amata vienību – ITML daļas skaitļošanas speciālists, kura galvenie amata pienākumi saistīti 
ar VeA tīmekļa resursu veidošanu un uzlabošanu un VeA IT palīdzības dienesta, kur studentiem ir pieejamas 
konsultācijas ar IT resursu saistīto problēmu risināšanā, uzturēšanu. 

  
2007.gada sākumā VeA darbojas 4 datorklases ar 30-32 datoriem katrā, 2 auditorijas ar 14-16 datoriem, kā arī  
15 datori ir pieejami VeA lasītavā. Visi augstskolas administrācijas darbinieki un pasniedzēji ir nodrošināti ar 
datoriem. Lielākā daļa lekciju auditoriju ir apgādāta ar datoriem un datu projektoriem. Kopējais datoru skaits 
augstskolā tīklā vairāk kā 250.  
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2007. gadā ir paredzēts iekārtot vēl vienu jaunu datorklasi ar 24 darba vietām, kas pielāgota 
Inženierpētniecības darba virzieniem – matemātiskajai modelēšanai un CAD/CAM apmācībai.VeA piešķirto 
resursu ietvaros tiek nodrošināta gan studijām nepieciešamās slēgtā koda komercprogrammatūra, gan arī 
atvērtā koda lietojumi un publisko, atvērto standartu risinājumi.  
Nepieciešamās datortehnikas, programmatūras, mācību tehnisko līdzekļu iegādes plāno augstskolas 
fakultātes, kā arī zinātniskās un administratīvās struktūrvienības, ITML daļa apkopo šos  priekšlikumus un 
tālāk virza tos apstiprināšanai Senātā. Mācību auditoriju vispārējo tehnisko aprīkojumu, datorklašu un tīkla 
iekārtu iegādes un uzturēšanas izdevumus plāno ITML daļa. 

  
Augstskolā tiek izmantoti divi jaudīgi kopētāji – 1997. gadā iegādāts Canon 6050 (50 lapas minūtē) un 2003. 
gadā iegādāts Ricoh Aficio 2090 (90 lapas minūtē). Augstskolā tiek izmantots arī 2001. gadā iegādāts 
risogrāfs (120 lapas minūtē). Kopēšanas un pavairošanas tehniku apkalpo atsevišķs darbinieks. Šobrīd šīs 
pavairošanas tehnikas nodrošina augstskolas prasības, tomēr jāatzīmē, ka 1997. gadā iegādātais Canon 
kopētājs ir pārsniedzis savus darba resursus (3 mlj. kopiju), bet šo iztrūkumu kompensē multifunkcionālās 
tīkla drukas, kurām ir pieejamas arī kopēšanas funkcijas. 2008. gadā paredzēts iegādāties jaunus kopētājus. 

 
VeA datortīklā lietotājiem pieejami vairāki servisi, kurus uztur ITML daļa. Kā galvenos no tiem var minēt 
failu un dublējumkopēšanu, tīkla druku un uzskaiti, e-pasta servisu, Sekmju bāzi, tālmācības sistēmu Moodle, 
Ziņu dēli un normatīvo aktu sistēmu VeA NAIS. 
 
VeA tīkla politika nosaka, ka visi lietotāju faili tiek glabāti uz tīkla serveriem, kas tiek arī nodrošināts. Failu 
un dublējumkopiju serveri tiek uzturēti ar  Linux OS un attiecīgi nodrošina lietotājiem piekļuvi saviem 
failiem no jebkuras pasaules vietas, kur vien ir tīkla pieslēgums. Centralizētai datu glabāšanai studentiem ir 
atvēlēta 200 MB limits – pasniedzējiem un darbiniekiem – 5 GB limits. 2008. gadā šos limitus ir plānots 
palielināt attiecīgi līdz 1GB un 10 GB. Šos limitus nosaka ne tikai pieejamie fiziskie datu glabāšanas resursi, 
bet arī bojājumpiecietības (visi dati tiek turēti uz bojājumpiecietīgiem sējumiem) un dublējumkopiju 
veidošanas prasības. 
  
Jau no augstskolas dibināšanas 1997. gadā studentu sekmes tiek elektroniski reģistrētas. 2000. gadā tika 
izveidota Sekmju bāze uz MS SQL server platformas. Sekmju bāze nodrošina pilnu personāla un studentu 
uzskaiti, studiju kursu un studiju programmas satura uzskaiti, studenta sekmju uzskaiti un nepieciešamās 
atskaites un pārskatus, tai skaitā diploma pielikumu izveidi. 2005. gadā Sekmju bāze ir papildināta ar Studiju 
saistību lapu moduli, kas ļauj efektīvāk sekot līdzi studentu studiju procesa saistību izpildei. Nākotnē Sekmju 
bāzi paredzēts papildināt ar studiju plānošanas moduļiem, kas nodrošinās pārskatu par nodarbību plānojumu, 
ļaus iegūt datus par studentu, pasniedzēju un auditoriju noslodzi, kā arī sekot līdzi izmaiņām studiju plānā. 
  
2004. gadā tika izveidota tālmācības sistēma uz atvērtā koda produkta Moodle bāzes. Moodle nodrošina 
studiju kursu vadību ar pārlūkprogrammu, iespēju attālināti saņemt studiju materiālus, iesniegt patstāvīgos 
darbus, kārtot pārbaudījumus un veikt citas nepieciešamās darbības attālinātā darba režīmā. 
 
Augstskolas normatīvo aktu sistēmā (www.venta.lv/nais) ir pieejami VeA Senāta lēmumi. Sistēmā 
iespējams uzturēt arī pārējo augstskolas struktūrvienību (fakultāšu domju, institūtu padomju un tamlīdzīgi) 
normatīvo dokumentāciju. 
  
2006. gadā tika izveidota platforma „zināšanu bāzei“ (Knowledge base) – Info dēlis, kurā dažādas VeA 
struktūrvienības var ievietot un organizēt informāciju darbieniekiem un studentiem. 
 
VeA Ziņu dēlis ir izveidots, lai nodrošinātu ātru iespēju apmainīties ar ziņojumiem darbinieku un studentu 
starpā. Tajā ir izveidotas vairākas tematiskas sadaļas un nodrošināta piekļuve arī no ārējā tīkla. Kopš Ziņu 
dēļa izveides 2000. gadā tajā ir ievietoti vairāk kā 60000 ziņojumi (2007. gada janvāra dati). Plānots, ka Ziņu 
dēļa vietā nākotnē tiks izveidots plašāks portāls, kurā tiks integrēti gan VeA normatīvo aktu modulis, gan 
zināšanu bāzes  modulis, gan augstskolas kalendārs, kā arī nodrošināta vienota piekļuve Sekmju bāzei, e-
pastam un citiem iespējamiem servisiem. 
   
Līdztekus augstāk minētajiem servisiem tiek uzturēti arī citi nepieciešamie servisi, piemēram, augstskolas 
mājas lapa, studentu un darbinieku mājas lapas. 
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Lokālais tīkla centrālie slēgumi ir izvietoti 3 telpās – katrs savā korpusā. Visi datori ir tīklā ar 1 Gbps vai 100 
Mbit slēgumu. Visi jaunie savienojumi tiek ierīkoti tikai ar 1 Gbps slēgumu . Centrālie slēgumi savā starpā ir 
savienoti ar optiskajām šķiedru līnijām, kas nepieciešamības gadījumā var nodrošināt arī 10Gbps tīkla 
mugurkaula izveidi. 
 
Studentu dienesta viesnīcā Augstskolas 2. korpusā ir izveidots datortīkls daļēji ar augstskolas un daļēji  - ar 
pašu dienesta viesnīcas iedzīvotāju palīdzību. No augstskolas puses dienesta viesnīcā ir izveidots maģistrālais 
tīkls ar tīkla pieslēguma skapjiem katrā stāvā, bet studenti ierīko pieslēgumu no savas istabiņas līdz tīkla 
skapim. 
 
Dienesta viesnīcās datori var piekļūt tīmeklim un VeA datortīklam ar OpenNet palīdzību, kas tika izstrādāts 
projekta VentspilsOpen.Net ietvaros kopā ar Zviedrijas (Karalisko Tehnoloģiju Augstskolu (KTH). OpenNet 
nodrošina piekļuvi tīmeklim autentificētiem lietotājiem, kā arī ļauj vienlaicīgi izmantot vairākus Interneta 
pakalpojumu sniedzējus (IPS) un lietotājiem ērti mainīt šos IPS. 
 
2006. gadā pabeigts ierīkot bezvadu tīklu, kas pamatā pārklāj augstskolas un dienesta viesnīcas telpas.2007. 
gadā Interneta pieslēgums augstskolai tika palielināts no 16 Mbps līdz 50 Mbps. Interneta pieslēgumu 
augstskolai nodrošina VAS VITA. Jāatzīmē, ka šādas līnijas ietilpība tikai daļēji nodrošina augstskolas 
nepieciešamības. Salīdzinot ar pārējām Eiropas valstīm, ir jākonstatē, ka lielākajā daļā no tām ir izveidoti 10 
un vairāk Gbps nacionālie pētniecības un akadēmiskie tīkli (NREN) un augstskolas savā starpā ir saslēgtas 
vismaz ar 1 Gbps tīkliem. Atšķirībā no Latvijas, pārējās Eiropas valstīs šāda tīkla izveidošana un uzturēšana 
tiek ievērojami atbalstīta ar  valsts un ES fondiem, jo skaidrs, ka augstskolas pašas nevar segt šādu līniju 
uzturēšanu pēc komerctarifiem. 
 
2004. gada vasarā ar Ventspils Domes un KTH palīdzību, VeA izveidoja slēgumu starp VeA un KTH caur 
zemjūras optisko kabeli Ventspils-Foresunda-Stokholma. 2006. gadā VeA ar Ventspils pilsētas domi 
Ventspils pilsētā izveidoja optisko datu pārraides tīklu un līdz ar to kļuva iespējams nodrošināt pilnu optisko 
slēgumu starp šo zemjūras kabeli, VeA un VSRC (Ventspils starptautisko radioastronomijas centru). Slēguma 
caurlaide ir 1Gbps un šo slēgumu var izmantot VeA un KTH, lai  izveidotu augstas ietilpības datu pārraidi, 
piemēram, ļoti garas bāzes interferometrijas datu pārsūtīšanu no VSRC uz JIVE datu centriem Holandē. 
Nepieciešamības gadījumā ir iespējams uzstādīt jaudīgāku datu pārraides aparatūru un nodrošināt 10 Gbps un 
jaudīgākus slēgumus, kas ir vitāli nepieciešami, izvēršot VeA zinātnisko darbību. 
 
Lai nodrošinātu visu trīs augstskolu doktorantu piekļuvi datu bāzēm ( sarakstus skatīt 3.1. sadaļā par 
bibliotēku resursiem) un citiem Ventspils augstskolas IT resursiem, kopš 2007.gada vasaras ir izveidota 
attālināta pieja caur proxy serveri. Šādā veidā doktoranti spēj piekļūt Ventspils Augstskolas pieejamajām datu 
bāzēm, neatrodoties Ventspilī, kā arī no datoriem ārpus augstskolas telpām. Šāda pieeja visu augstskolu 
doktorantiem tiek nodrošināta arī no Banku augstskolas puses.  
 
3.3. Telpas 
 
RSEBAA 
Nodrošinājums ar telpām, kas paredzētas studiju procesa realizācijai RSEBAA, salīdzinot ar 2003./2004.st.g., 
ir krietni uzlabojies. 2007. gada 1. janvārī RSEBAA kopējā telpu platība sastādīja 6547.02 m2, no tiem 3340 
m2 paredzēti studiju un zinātniskajam darbam, 149 m2 sportam. Augstskolā ir 33 auditorijas, ar ietilpību no 
24 – 121 vietai, no kurām divas - 99 un 121 vietas, trīs – 78-90, viena – 66, piecas – 50-58, četras - 40-48, 
sešas - 36, trīs – 30-34, četras – 24 vietu auditorijas. Augstskolā ir 6 datoru klases. RSEBAA darbojas 
kopēšanas centrs. RSEBAA studējošiem ir iespēja izmantot īrēto sporta zāli. 
 
Visas auditorijas ir aprīkotas ar vizuālās demonstrēšanas iekārtām, 13 auditorijās ir uzstādīti jaudīgi stacionāri 
video projektori. RSEBAA studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantoti 209 datori, no kuriem 144 paredzēti 
studiju darbam. 
  
Atjaunotā trīsstāvu ēka, ar platību 2155.02 m2, ir liels papildus atbalsts studiju procesa nodrošinājumam. Ēkas 
pirmajā stāvā ir trīs 20 - 30 vietu auditorijas; otrajā stāvā – trīs lielas amfiteātra tipa auditorijas, kas aprīkotas 
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ar mūsdienīgām komunikāciju iekārtām un sensoriem centralizētās vadības pultīm (sk. 1. attēlu); trešajā stāvā 
ir sešas 40 - 48 vietu auditorijas. 
Studējošo un docētāju vajadzībām abās RSEBAA studiju ēkās atrodas kafejnīcas, un ir izvietoti kafijas 
automāti. 

 

RSEBAA studiju telpas administratīvajā korpusā

Auditoriju Kopā:
numurs 102 103 103A 109 112 113 114 217 218 302 303 306 312 313 316 317 214 17

Vietu
skaits 56 30 56 24 36 34 36 58 54 24 24 121 24 36 78 34 50 775

Stacionārais 
video

projektors jā jā jā jā 4

RSEBAA datoru klases 

Auditoriju Kopā:
numurs 202 204 205 206 209 5

Vietu
skaits 30 22 16 18 16 102

Stacionārais 
video

projektors

 RSEBAA telpas studiju korpusā

Auditoriju Kopā:
numurs 12 13 14 21 24 25 31 32 33 34 35 11

Vietu
skaits 36 36 36 66 88 99 90 40 40 44 48 623

Stacionārais 
video

projektors jā jā jā jā jā jā jā jā jā 9

 
Banku Augstskola 
Banku augstskolā studiju process un saimnieciskā darbība noris 2 ēkās: K. Valdemāra ielā 161 un  K. 
Valdemāra 163. 
 
Ēku K. Valdemāra ielā 161 Banku augstskolas pārvaldījumā ir nodevusi Izglītības un Zinātnes ministrija. 
Ēkas kopējā platība ir 6481 m2 , studentu viesnīcas telpas aizņem 2653 m2 (252 vietas). Ēkā ir 19 klausītavas 
ar kopējo platību 1361 m2 un 1140 sēdvietām, t.sk. konferenču zāle ar stud. 254 sēdvietām, kura apgādāta ar 
videokameru, mikrofoniem, datorpieslēgumu utt., 2 datorklases – 68 sēdvietām un 1 datorklase (31 sēdvieta) 
studentu patstāvīgam darbam. Ēkā K. Valdemāra ielā 163 ir 6 klausītavas ar kopējo platību 449 m2  (400 
sēdvietas), 2 lielākajās auditorijās ir uzstādīti stacionārie projektoru/datoru komplekti. 
 
Visās klausītavās ir iegādāti jauni studentu soli, krēsli un galdi lektoriem. Klausītavas ir aprīkotas ar 
mūsdienīgiem tehniskajiem palīglīdzekļiem – kodoskopiem, baltajām tāfelēm, ir nodrošināta iespēja izmantot 
televizoru, videomagnetafonu, videokameru un multimediju projektoru. Vairākās klausītavās ir datora un 
interneta  pieslēgums. 
 
Katrā ēkā ir iespējams saņemt kopēšanas pakalpojumus. Ēkā K. Valdemāra 161 izveidota telpa darbam ar 
datoriem akadēmiskajam personālam, telpa studentiem darbam grupās. 
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Visiem Banku augstskolas studentiem ir iespēja izmantot īrēto sporta zāli K.Valdemāra 163 un trenažieru 
telpu K. Valdemāra 161. 
 
Studentu un docētāju vajadzībām abās ēkās ir kafejnīcas. Ēkā K. Valdemāra 161 uzstādīti 3 tirdzniecības 
automāti dažādu dzērienu iegādei, personālam iekārtota ēdamtelpa. 
 
Viesnīcā dzīvojošo studentu vajadzībām ir uzstādītas veļas mazgājamās un žāvējamās mašīnas. 
 
Ventspils Augstskola 
Ventspils Augstskola 2007.gada sākumā ir izvietota trijos sasvstarpēji saistītos korpusos ar telpu kopējo 
platību 6254 m². Augstskolas ēku kompleksā ietilpst vēl divas šobrīd neapgūtas ēkas – Ziemeļu un 
Austrumu korpusi, kurus plānots izmantot augstskolas pakāpeniskas paplašināšanās gaitā. 
 
Šobrīd pieejamās telpu platības ir pietiekošas esošo studiju virzienu realizēšanai, bet ne jaunu studiju virzienu 
attīstīšanai un zinātnisko institūtu darbības aktivizēšanai. Lai nodrošinātu iepriekš minēto aktivitāšu 
realizēšanu ar nepieciešamajām telpām, ir plānotas sekojošas aktivitātes: 

• valsts budžeta līdzekļu un ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste ceturtā – Ziemeļu korpusa 
rekonstrukcijai (2007.-2008.gads), tādejādi iegūstot papildus telpas ar kopējo platību 2394,66 m²; 

• VeA Austrumu korpusa rekonstrukcija ar mērķi tajā ierīkot studentu dienesta viesnīcu (apmēram 
225 gultas vietas) un laboratorijas telpas (kopējā platība apmēram 3600 m². 

 
5. tabula. Plānotā telpu nodrošinājuma dinamika laika posmā no 2005.-2010.gadam: 
 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
Telpas, m² * 5298 6254 6254 7454 7454 8651 

*Telpu platībās nav iekļauta studentu dienesta viesnīca. 
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4. Doktora studiju programmas salīdzinājums ar citām programmām 
Lai novērtētu piedāvāto doktora studiju programmu salīdzinājumā ar citu augstskolu piedāvātajām līdzīgām programmām (PhD in Management), tā tika 
salīdzināta ar programmām, kuras tiek piedāvātas  Duke Universitātē (ASV), IESE Biznesa skolā (Spānija) un Igaunijas Biznesa Skolā (Igaunija). To 
salīdzinājums ir apkopots tabulā:   
 
Doktora studiju programmu salīdzinājums  

Parametri RSEBAA, VeA, BA Duke Universitāte IESE Biznesa Skola Igaunijas Biznesa Skola 
 
Studiju 
programmas 
ilgums 

 
Pilna laika studijas 3 gadi (max. 5 
gadi)  
Nepilna laika studijas 4 gadi (max. 6 
gadi)  

4 gadi (pilna laika studijas)  3 gadi (pilna laika studijas)  
Maksimālais termiņš 5 gadi 4 gadi (pilna laika studjas) 

Studiju 
programmas 
apjoms 

120 KP 160 KP 120 KP 160 KP 

 
Studiju 
programmas 
struktūra 

 
I Obligātie kursi  
Vadīšanas un organizācijas teorija 
Stratēģiskā vadīšana 
Vadīšanas ekonomika 
Finanšu vadīšana 
Mārketinga vadīšana 
Pētījumu metodes 
 
II Daļējās izvēles kursi 
Komercdarbības tiesiskā vide 
Kvalitātes vadīšana 
Riska vadīšana  un krīzes 
menedžments 
Resursu izmantošanas vadīšana 
Personālvadība 
Uzņēmumu vadīšana dažādās 
nozarēs 
Psiholoģija vadīšanā 
Izglītības vadība 
 
III Brīvās Izvēles kursi  

 
I Obligātie kursi  
Statistika (Statistikas  metodes; 
Sociālā statistika, Ekonometrika ) 
Patērētāju pētījumu metodes  
Seminārs par eksperimentālo dizainu 
un analīzi 
Pētījuma dizains  
Lietišķās pētījumu metodes 
Sociālās psiholoģijas metodes 
Seminārs: Mikro (attiecības) 
Seminārs: Makro (organizācijas 
teorija) 
Uzvedības lēmumu teorija  
 
II Izvēles kursi  
Izvēles teorija 
Bayesian inference 
Seminārs: padziļinātā sociālā 
psiholoģija 
padziļinātais sociālās psiholoģijas 
pētījums 

 
I Obligātie kursi  
Statistika 
Matemātika 
Lēmumu analīze 
Antropoloģija un ētika 
Biznesa problēmu analīze 
Mikroekonomika 
Ekonometrika 
Ekonomika un biznesa ētika 
Lēmumi finansu jomā 
Organizācijas novērtējums un incentives 
Lēmumu pieņemšana uzņēmumos 
Socioloģija 
Industriālā ekonomika 
Stratēģiskā vadīšana 
Organizācijas uzvedība (seminārs) 
Mārketings (seminārs) 
Organzācijas teorija 
Operāciju vadīšanas modeļi 
Multivariable Analysis  
Organizāciju ekonomika 

 
I Vispārējie kursi 
Zinātnes filosofija 
Metodoloģija un metodes sociālajās 
un vadības zinātnēs 
 
II Pamatkursi 
Obligātie: 

Semināri 
Mikroekonomika 

 
 Izvēles:   

Organizācija un vadība 
Zinātniskās valodas pielietošana 
un stilistika 
Mūsdienu pētījumu paradigmas, 
metodes un tendences sociālajās 
zinātnēs 

 
III Specializācijas  kursi  
Pedagoģiskā prakse 
Pētnieciskais darbs 
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Lietišķā svešvaloda 
Globalizācijas procesi 
Brīvais izvēles kurss 
Operāciju pētīšana 
 
IV Pētnieciskais darbs 

Attiecības 
Indivīda/ grupas organizatoriskā  
uzvedība 
Stratēģiskā vadīšana 
Stratēģijas izpilde 
Stratēģijas formulēšana 

 
III  1. gada projekts un tā 
prezentācija  
 
IV 1. gada projekta prezentācija 
konferencē un publikācija 
 
V  Specializācijas eksāmens 
 
VI Pētnieciskais darbs 

Metodes  
 
II Specializētie un padziļinātie kursi un 
semināri 
Uzskaite un kontrole 
Biznesa ētika 
Ekonomika 
Uzņēmējdarbība 
Finanšu vadīšana 
Vispārējā vadīšana 
Informācijas sistēmas 
Vadīšanas ekonomika 
Mārketings 
Cilvēku vadīšana uzņēmumos  
Ražošana, tehnoloģijas un operāciju 
vadīšana 
 
III  Specializācijas eksāmens 
 
IV Pētnieciskais darbs 
  

Akadēmiskā konsultēšana 
Izvēles:   

Organizācijas teorija 
Stratēģiskā vadīšana 
Izglītības sistēmas vadīšana 
Zināšanu vadīšana un 
intelektuālais kapitāls 
Informācijas tehnoloģijas 
Sistēmas zinātne 

Loģika 
Mūsdienu filosofija: rational 
inferences 
Valsts un likuma teorija 
Sociālā psiholoģija 
 
IV Pētnieciskais darbs 

 
Uzņemšanas 
noteikumi 

 
- Maģistra grāds sociālajās 

zinātnēs vai 
- Maģistra grāds humanitārajās 

vai tehniskajās zinātnēs, kam ir 
vismaz 2 gadu darba pieredze 
uzņēmējdarbības vadības, 
sabiedrības vadības vai 
izglītības darba vadībā un 
pietiekošas zināšanas vadības 
zinātnēs.  

 
- Maģistra grāds vai tā ekvivalents 
- GMAT eksāmens 
- TOEFL/ IELTS  eksāmens 
- Trīs rekomendācijas vēstules 
 

 
- Spānijas Universitātes maģistra grāds 

vai tā ekvivalents 
- GMAT eksāmens 
- TOEFL eksāmens 
- Trīs rekomendācijas vēstules  

 
1. Studenti ar maģistra grādu 

biznesa administrācijā vai tā 
ekvivalents 

2. Disertācijas rakstisks pieteikums  
3. Zinātniskā vadītāja 

rekomendācijas vēstules 

Studiju maksa 5 700 Ls 16 200 Ls (27 420 ASV dolāri) 6 400 Ls (9 015 Eiro) - 
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Doktora studiju programma, kuru kopīgi realizē RSEBAA, VeA un BA, pēc ilguma (3-4 gadi) ir līdzīga 
pārējām programmām. Starpaugstskolu programmas mērķis ir analogs citu valstu studiju programmām. 
Tomēr viena no galvenajām atšķrībām ir tā, ka Starpaugstskolu doktora studiju programma piedāvā loģiskāku 
pieeju uzņēmumu un organizāciju vadīšanā, kas atspoguļots priekšmetu nosaukumos un saturā.  
 
Salīdzinot augstskolas, konstatēts, ka doktora studiju programmas lielā mērā ir individuālas. Atšķirības starp 
universitātēm ir ievērojamas. Tomēr neskatoties uz studiju kursu nosaukumu atšķirībām, ir saskatāmas arī 
līdzības, kas apkopotas tabulā:  
 

Analizēto doktora studiju programmu līdzības 

RSEBAA, VeA, BA Duke Universitāte EISE Biznesa Skola Igaunijas Biznesa 
Skola 

- Statistika  Statistika 
Matemātika 

- 

Vadīšanas un organizācijas 
teorija 

Seminārs: Makro 
(organizācijas teorija) 

Organizācijas teorija Organizācijas teorija 

Stratēģiskā vadīšana Stratēģiskā vadīšana Stratēģiskā vadīšana Stratēģiskā vadīšana 

Vadīšanas ekonomika Seminārs: Mikro 
(attiecības) 

Mikroekonomika 
Ekonometrika 
Ekonomika un biznesa 
ētika 
Industriālā ekonomika 
Vadīšanas ekonomika 

Mikroekonomika 
 

Pētījumu metodes Patērētāju pētījumu 
metodes  
Lietišķās pētījumu 
metodes 

Metodes  
 

Mūsdienu pētījumu 
paradigmas, metodes un 
tendences sociālajās 
zinātnēs 

Personālvadība  Cilvēku vadīšana 
uzņēmumos 

Zināšanu vadīšana un 
intelektuālais kapitāls 
 

Psiholoģija vadīšanā 
 

Seminārs: padziļinātā 
sociālā psiholoģija 
Padziļinātais sociālās 
psiholoģijas pētījums 

 Sociālā psiholoģija 
 

Pētnieciskais darbs Pētnieciskais darbs Pētnieciskais darbs Pētnieciskais darbs 

 

Kā dominējošo līdzību jāatzīmē apskatāmo augstskolu  programmu uzsvars uz pētniecisko darbu. Salīdzinot 
piedāvāto doktora studiju programmu ar kopējo doktora studiju raksturojumu Eiropas augstākās izglītības 
telpā („Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area” by David Crosier, Lewis 
Purser&Hanne Smidt, EUA 2007, p 26), ir jāsecina, ka doktora studiju programma iekļaujas Eiropas modelī 
(49%) - studiju kursi kopā ar doktorantu aktivitātēm zinātniskā darba vadītāju vadībā:     

Studiju kursi kopā ar 
doktora darba izstrādi 

zinātniskā vadītāja 
vadībā   49%

Doktorantūras skolas 
29%

Individuāla doktora 
darba izstrāde ar 
zinātniskā darba 

vadību  22%

 
 



Vadībzinību nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju programma 

 27

Salīdzinot doktora studiju programmu ar citu Eiropas valstu doktora studiju programmu organizāciju, var 
secināt, ka Starpaugstskolu doktora studiju programma iekļaujas jauktajā doktora studiju programmas 
organizācijas tipā, kurā apvienota strukturēta studiju programma ar individuālo pētniecisko darbu zinātniskā 
darba vadītāja vadībā.  Šajā valstu grupā ietilpst Andora, Austrija, Beļģija - Flandrija, Čehija, Grieķija, 
Islande, Latvija, Polija, Rumānija, Krievija, Slovākija („Trends V: Universities Shaping the European Higher 
Education Area” by David Crosier, Lewis Purser&Hanne Smidt, EUA 2007, p 27).   
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5. Doktora studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 
standartam 

Doktora studiju programma atbilst MK 03.01.2002. noteikumu Nr.2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu” vispārīgo sadaļu prasībām:  
- Doktora studiju programma nodrošina studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu tālāku 

apguvi, sagatavojot patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. 
- Doktora studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un zinātnisko 

atziņu lietošanas padziļināto prasmju apguvi. 
- Katra doktora studiju gada apjoms ir 40 KP pilna laika studijās un 30KP nepilna laika studijās. 

Prorgrammas kopējais apjoms ir 120 KP.  
 

6. Doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītais personāls un 
struktūrvienības 

 
6.1. Akadēmiskais personāls 
Doktora studiju procesā piedalās RSEBAA, VeA un BA akadēmiskais personāls, kā arī vieslektori un 
zinātniskie vadītāji no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.  
 
Katram studiju kursam augstskolās tiek plānoti viens vai divi pasniedzēji (otrajā gadījumā iespēju robežās no 
divām studiju programmu realizējošām augstskolām).  
 
RSEBAA 
Visiem pasniedzējiem, kas piedalās programmas īstenošanā, ir doktora grāds (100%).  
 
100% no plānotā studiju programmas apjoma izpilda augstskolā pamatdarbā strādājošais akadēmiskais 
personāls. Programmā piedalās trīs  profesori un 2 asociētie profesori.  
 
RSEBAA tiek īstenota akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas politika, kas paredz: 
- ka visus studiju priekšemtus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski sagatavoti pasniedzēji, kuri 

darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un pārzina komercdarbības praksi; 
- ka vismaz 60% mācībspēka strādātu RSEBAA pamatdarbā; 
- piesaistīt ārzemju un citu augstskolu pasniedzēji starptautiskās ievirzes priekšmetu studijām; 
- sekmēt RSEBAA mācībspēku sagatavošanu, apmaksājot kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, studijas 

maģistrantūrā, doktorantūrā.  
 

RSEBAA pasniedzēju zinātnisko pētījumu pamatvirzieni pēdējos gados ir saistīti ar šādām tēmām: 
- Intelektuālā uzņēmējdarbība;  
- Komercdarbības attīstības specifika Latvijā;  
- Biznesa makrovides novērtēšana un analīze;  
- Lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības sektora attīstību Latvijā;  
- Matemātiskās metodes ekonomikā u.c. 
 

Pēdējo piecu gadu laikā RSEBAA mācībspēki ir uzstājušies ar ziņojumiem, lasījuši lekcijas un vadījuši 
nodarbības, pilnveidojuši savu profesionālo kvalifikāciju kursos un semināros Lielbritānijā, Dienvidāfrikā, 
Francijā, Polijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Spānijā, Slovēnijā, Zviedrijā,  Izraēlā, Somijā, Dānijā, Horvātijā, 
ASV, Ungārijā, Austrijā, Bulgārijā, Indijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā un Baltkrievijā. 
 
2004./2005. gads iezīmējās RSEBAA  ar zinātniskās darbības aktivizāciju. RSEBAA mācībspēki centās 
izmantot iespējas saistītas ar ES struktūrfondu līdzekļiem: piedalījās atklātos konkursos. Sadarbības līgums ar 
Norvēģijas universitāti The Norwegian University of Life Sciences deva iespēju uzsākt kopīgu zinātnisko 
projektu sagatavošanu. Sadarbībā ar Consortium of International Double Degrees (CIDD) tika īstenota 
starptautiskā zinātniskā konference „The Next Decade Challenges for Business”. Jāatzīmē, ka tā bija viena no 
pēdējo gadu plašākajām starptautiskām zinātniskām konferencēm Latvijā. Dalībnieki no 15 valstīm piedalījās 
nākamās desmitgades biznesa problēmu identifikācijā un šo problēmu risinājumu meklēšanā. 
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RSEBAA pētniecības darba ietvaros regulāri  rīko starptautiskās zinātniskās konferences. Tā, 2006. gada 
augusta beigās sadarbībā ar University of Essex, Southend, Lielbritānija, un OECD LEED programmu 
RSEBAA uzņēma International Entrepreneurship Forum 6.Starptautisko zinātnisko konferenci “New 
Ventures and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”. 2007.gada 
1.-3.februārī augstskolā norisinājās starptautiskā zinātniskā konference „Employment and Labour Market 
Movements – Conflicting Paradigms in a Globalised World”, kuras rezultātā tika izstrādātas un iesniegtas 
rekomendācijas LR Ekonomikas ministrijai. 
 
Banku Augstskola 
Visiem pasniedzējiem, kas piedalās programmas īstenošanā, ir doktora grāds (100%).  
 

55% no plānotā studiju programmas apjoma izpilda augstskolā pamatdarbā strādājošais akadēmiskais 
personāls. Programmā piedalās divi profesori un septiņi asociētie profesori, kā arī divi lektori.  
 

BA tiek īstenota akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas politika, kas paredz: 
- ka visus studiju priekšemtus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski sagatavoti pasniedzēji, kuri 

darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un pārzina komercdarbības praksi; 
- ka vismaz 50% mācībspēka strādātu BA pamatdarbā; 
- piesaistīt ārzemju un citu augstskolu pasniedzēji starptautiskās ievirzes priekšmetu studijām; 
- sekmēt BA mācībspēku sagatavošanu, apmaksājot kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, studijas 

maģistrantūrā, doktorantūrā.  
 

BA docētāju zinātnisko pētījumu pamatvirzieni pēdējos gados ir saistīti ar šādām tēmām:  
- Augstākās profesionālās ekonomiskās izglītības attīstības pamatnosacījumi 
- Uzņēmumu (organizāciju) konkurētspēja un kvalitātes vadības sistēmas 

Turklāt docētāji veic arī pētījumus, kuru tematika saistīta ar attiecīgajiem studiju kursiem, un pētījumu 
rezultātus regulāri publicē gan Latvijas, gan ārvalstu izdevumos. 
 
Banku augstskolas pētniecības darba ietvaros regulāri tiek rīkotas starptautiskās zinātniskās konferences. 
1999. gada februārī notika starptautiskā konference "Profesionālā ekonomiskā izglītība: problēmas un 
risinājumi", 2000. gada oktobrī – "Konkurētspēja un kvalitātes vadības problēmas", bet 2001. gada oktobrī – 
"Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā". 2002. gada 12.un 13. septembrī – „ 
Augstskolu kvalitatīva izaugsme un tās ietekme uz tautsaimniecības un zinātnes attīstību”. 2003. gada 
septembrī – „Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas”. 2004.gada oktobrī  
konference "Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un Latvijā".  2005.gada oktobrī  
konference „Biznesa vērtības palielināšana: jaunas pieejas un atziņas”, 2006.gada oktobrī starptautiskā 
konference “Rīga kā starptautisks finanšu centrs: iespējas un izaicinājumi”. 2007. gada 27. septembrī tiek 
organizēta gadskārtējā starptautiskā konference “Biznesa un finanšu izcilība strauji augošas ekonomikas 
apstākļos”. Konferenču ziņojumi tiek publicēti speciālos krājumos. 
 
Banku augstskolas akadēmiskais personāls seko jaunākajām tendencēm augstākajā izglītībā un konkrētajos 
studiju virzienos, aktīvi piedaloties starptautiskajās konferencēs un semināros. Aizvadītajos gados docētāji ir 
uzstājušies ar ziņojumiem, lasījuši lekcijas un vadījuši nodarbības, pilnveidojuši savu profesionālo 
kvalifikāciju kursos un semināros Dānijā, Luksemburgā, Lielbritānijā, Lietuvā, Igaunijā, Rumānijā, Grieķijā, 
Portugālē, Spānijā, Baltkrievijā, Ungārijā, Vācijā, Meksikā, Krievijā, Polijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Slovēnijā, 
Dienvidāfrikā u.c. valstīs 
  
Ventspils Augstskola 
Visiem pasniedzējiem, kas piedalās doktora studiju programmas īstenošanā, ir doktora grāds (100%).  
 
Vadības zinātnes nozares Biznesa vadības apakšnozares doktora studiju programmas realizācija Ventspils 
Augstskolā tiks organizēta tās Ekonomikas un pārvaldības fakultātē (EPF).  Augstskolas un arī šīs fakultātes 
personāla attīstības jautājumus augstskolas kolektīvs ir apspriedis 2005.gadā, veidojot augstskolas tālākās 
attīstības koncepciju laika posmam līdz 2010.gadam. Dažādu EPF akadēmiskā personāla grupu vēlamā 
(plānotā)  attīstība attēlota sekojošajā tabulā. 
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 Plānotais akadēmiskā personāla skaits turpmākajos gados VeA EPF.  
 2005. 

gads 
2006. 
gads 

2007. 
gads 

2008. 
gads 

2009. 
gads 

2010. 
gads 

Profesori 1 2,5 3 3 3 3 
Asociētie profesori 5,95 5 6 7 7 9 
Docenti 1 1 1 1 1 0 
Lektori 10 9 9 9 9 10 
Asistenti 1,23 1 1 1 1 1 
Pasniedzēji kopā: 19,31 19,5 20 21 21 23 
Doktoranti kopā: - - 6 12 18 18 

 
Sakarā ar doktorantūras izveidošanu 2006./07.akadēmiskajā gadā  Vadības nozares Biznesa vadības 
apakšnozarē ir plānots palielināt profesoru vietu skaitu no vienas līdz trim: ir plānotas papildus profesora 
vietas Ekonometrijas un Biznesa vadības apakšnozarēs.  

 
2006./2007. studiju gadā EPF mācību procesu pārējās divās realizējamās studiju programmās (neskaitot 
doktora studiju programmu) nodrošināja akadēmiskais personāls 25 cilvēku sastāvā. No 25 EPF docētāja 12 
ir ar doktora zinātnisko grādu un 6 studē doktorantūrā. Tādējādi 48% no kopējā EPF docētāju skaita ir 
doktora grāds. Pasniedzēju akadēmiskā darba organizēšanai atbilstoši fakultātes realizējamo studiju 
programmu un to specializāciju profilam ir izveidotas trīs katedras.  
 
Mūsdienās attīstība jebkurā zinātņu jomā norit ļoti strauji, tādēļ VeA EPF akadēmiskais personāls piedalās 
dažāda veida zinātniski pētnieciskajos projektos Ventspils, Latvijas un starptautiskajā līmenī, lai apmainītos 
ar informāciju un veidotu kontaktus arī ārpus augstskolas. Projektu mērķi ir jaunu apmācības programmu 
izstrādāšana, augstākās izglītības attīstības inovāciju jomā veicināšana, jauniešu karjeras izvēles par labu 
tehniskajām nozarēm veicināšana, uzņēmējdarbības vides pētīšana,  u.c. 
 
VeA EPF akadēmiskais personāls, piedaloties dažāda veida zinātniski pētnieciskajos projektos Ventspils, 
Latvijas un starptautiskajā līmenī, iespēju un pieļaujamās kompetences robežās cenšas iesaistīt šo projektu 
realizācijā arī studentus – gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studentus, tā radot interesi viņos par pētnieka 
darbu un akadēmisku karjeru.   
 
EPF docētāji savu profesionālo kvalifikāciju pilnveido, arī izmantojot ES docētāju mobilitātes un apmaiņas 
programmu, kuras ietvaros EPF docētāji lasa lekciju kursus kādā no ārzemju sadarbības augstskolām. 
Docētāju mobilitāte un starptautiskie kontakti ir jāpilnveido, jo docētāji akadēmisko sadarbību realizē 
lielākoties tikai ar piedalīšanos starptautiskos projektos un starptautiskās konferencēs, bet būtu vēlama arī 
docētāju akadēmiskā pieredze ārvalstu augstskolās. 
 
Realizētā un plānotā EPF akadēmiskā personāla piedalīšanās docētāju mobilitātes programmās ir attēlota 
sekojošajā tabulā: 

 
Akadēmiskais  
studiju gads 

Kopā 

2002. / 2003. 2 
2003. / 2004. 4 
2004. / 2005. 3 
2005. / 2006. 4 
2006. / 2007. 5 
2007. / 2008. 5 
2008. / 2009. 6 
2009. / 2010. 6 

 
Laika posmā kopš 2002.gada dažādos veidos VeA vadībzinātnes nozares bakalauru un maģistru apmācībai ir 
tikuši piesaistīti arī 7 ārzemju viesprofesori un vieslektori no Somijas, Vācijas un ASV. Vairāki ārzemju 
viesprofesori no Zviedrijas Karaliskā Tehnoloģiju institūta un Stenfordas Universitātes (ASV) vadījuši 
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akadēmiskās nodarbības ar VeA vadībzinātnes bakalaura un maģistra programmu studentu piedalīšanos 
videokonferenču formā. 
 
6.2. Struktūrvienības un palīgpersonāls 
 
RSEBAA 
Doktora studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas sekojošas RSEBAA struktūrvienības: 
- Bibliotēka 
- IT nodaļa 
- Metodiskā daļa 
- Ekonomikas un finanšu katedra 
- Mārketinga un menedžmenta katedra 
- Svešvalodu katedra 
- Starptautisko sakaru nodaļa 
- Administratīvā daļa 
- Zinātņu daļa 
- Grāmatvedība 
- Saimniecības daļa 
 
RSEBAA palīgpersonāls var pilnā mērā nodrošināt arī  doktora studiju programmas vajadzības.  
 
Banku Augstskola 
Doktora studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas sekojošas BA struktūrvienības: 
- Bibliotēka 
- Finanšu katedra 
- Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedra 
- Vadībzinību katedra 
- Svešvalodu katedra 
- Studiju mobilitātes daļa 
- Personāla daļa  
- Lietvedības daļa  
- Kvalitātes daļa  
- Informācijas tehnoloģiju daļa  
- Finanšu un plānošanas daļa 
- Saimniecības daļa 
Studentiem, pasniedzējiem un darbiniekiem ir pieejama Banku augstskolas informatīvā sistēmas mājas lapa 
https://bais.ba.lv, kura nepārtraukti tiek uzlabota un papildināta. 
 
Pasniedzējiem ir nodrošināta iespēja informatīvajā sistēmā izvietot savu studiju kursu materiālus – 
prezentācijas, mācību literatūru un studiju kursu aprakstus.  
 
Visa informācijas, kas tiek ievietota BAIS mājas lapā ir pieejama tikai autorizētiem sistēmas lietotājiem un 
tiek šifrēta izmatojot 128 bitu SSL šifrēšanas tehnoloģijas, kas nodrošina pret informācijas noplūšanu drošu 
sakaru kanālu starp sistēmas gala lietotāju un Banku augstskolu. 
 
BA palīgpersonāls var pilnā mērā nodrošināt arī  Doktora studiju programmas vajadzības.  

 
Ventspils Augstskola 
Doktora studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas sekojošas VeA struktūrvienības: 
- Ekonomikas un pārvaldības fakultāte un tās katedras:  

- Uzņēmējdarbības pārvaldības katedra, 
- Ekonomikas teorijas un kvantitatīvo metožu katedra, 
- Finanšu un grāmatvedības katedra; 

- Anglistikas katedra; 
- Mācību daļa (tai skaitā, speciālists ārējo sakaru jautājumos); 
- Zinātņu un attīstības daļa (tai skaitā, daļai pakļautā Doktorantūras nodaļa); 
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- Bibliotēka; 
- ITML daļa; 
- Grāmatvedība un galvenā ekonomista dienests; 
- Kanceleja; 
- Saimniecības daļa. 
 
2006.gada beigās Zinātņu un attīstības daļas pakļautībā tika izveidota Doktorantūras nodaļa, kas risina ar 
doktora studiju programmu saustītos organizatoriskos jautājumus. 
VeA palīgpersonāls var pilnā mērā nodrošināt arī doktora studiju programmas vajadzības.  
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7. Doktora studiju programmas vadīšana, studentu līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā  
Doktorantūras studiju procesa operatīvo un stratēģisko vadību nodrošina Doktora studiju programmas 
padome (skat. pielikumu Nr.5). Padome reizi divos mēnešos vadības sapulcēs risina operatīvos un 
stratēģiskos jautājumos, pieņem lēmumus, kā arī izskata studiju programmas kvalitātes jautājumus, uzklausot 
doktora studiju programmas studentus.    
Izvērtējot doktora studiju programmas īstenošanu, ir svarīgi iegūt studentu atsauksmes par studiju pieredzes 
kvalitāti. Studentu vērtējums ir iegūts dažādos veidos, piemēram, izmantojot gan neformālo saskarsmi ar 
docētājiem, gan formālu kursu novērtējumu (anketēšanu). Doktora studiju programmas studentiem ir iespēja 
piedalīties studiju programmas pilnveidošanā, izskaidrojot savus ierosinājumus konkrētam studiju kursa 
lektoram vai programmas direktoram, starpaugstskolu Doktora studiju programmas padomei, kuras darbā 
piedalās arī studentu pārstāvis.   
Studentu atsauksmes atsevišķās augstskolās arī tiek apspriestas studentu un akadēmiskā personāla sanāksmēs, 
kuras notiek divreiz gadā un uz kurām divi studentu pārstāvji no katras grupas tiek ielūgti tikties ar 
programmas vadītājiem. Sanāksmju mērķis ir nodrošināt doktorantiem iespēju oficiāli  izteikt savu viedokli 
par dažādām programmas tēmām.  
 
Doktorantu aptaujas ir efektīvs studentu atsauksmju iegūšanas veids. Aptaujas ir daļa no pārraudzības 
sistēmas starp studentiem un akadēmisko personālu. Sistēmas efektivitāte ir atkarīga no visu sistēmas aspektu 
īstenošanas. 
Anketa (7.pielikumā) ietver septiņus jautājumus, kas palīdz saprast apgūtā studiju kursa nozīmību un 
doktorantu apmierinātību. 
Katra kursa stiprās un vājās puses tiek noteiktas, apkopojot un izanalizējot doktorantu sniegtos komentārus 
uz jautājumiem, kas patika un kas nepatika (anketas 3. un 4. jautājums). Ir jāuzsver, ka studentu viedokļi 
mēdz būt pretrunīgi, tas skaidrojams ar atšķirīgo pieredzi un individuālajām īpašībām. 
 
Anketas rezultāti par studiju kursu „Vadīšanas un organizācijas teorija”: 
90% studentu ir apmierināti ar kursu (ņemot vērā dažādus aspektus) un labprāt ieteiktu to saviem draugiem. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kopējais studiju kursa "Vadīšanas un 
organizācijas teorija" novērtējums

30%

43%

17% 

7% 3%
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Anketas rezultāti par studiju kursu „Stratēģiskā vadīšana”: 
100% studentu ir apmierināti ar kursu (ņemot vērā dažādus aspektus) un labprāt ieteiktu to saviem draugiem. 
 

Stratēģiskā vadīšana

73%

18%

9%

teicami
labi
apmierinoši
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8. Doktora studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju 

vērtējums  
Izvērtējot doktora studiju programmu iesaistītā akadēmiskā personāla un doktorantu vidū, studiju programmā 
ir atzīmējamas šādas studiju programmas stiprās un vājās puses:  
Stiprās puses: 

1. Doktorantūras studiju programma atbilst ES un Latvijas izvirzītajiem uzņēmējdarbības attīstības 
mērķiem – veicināt jaunu zināšanu radīšanu un izmantošanu uzņēmumu konkurētspējas, valsts 
tautsaimniecības vides dinamiskas attīstības nodrošināšanai. 
2. Doktorantūras studiju programmas īstenošanā iesaistīts augsti kvalificēts akadēmiskais personāls – 
docētāji, kuru piedāvātie studiju kursi pārstāv plašu Uzņēmējdarbības vadības zinību spektru. 
3. Doktorantūras studiju programma tiek īstenota, apvienojot trīs augstskolu zinātniski pētnieciskos, 
akadēmiskos un materiāli tehniskos resursos, akadēmiskās sadarbības rezultātā radot jaunu sinerģiju.  
4. Doktoranti ir ar lielu profesionālo pieredzi uzņēmējdarbības, finanšu sektora, sabiedrības pārvaldes 
jomās, kas ļauj programmā īstenotajai pētnieciskajai darbībai norisināties ciešā saiknē ar reālās 
uzņēmējdarbības vides problēmām un prasībām. 
5. Doktorantūras studiju programma veicina efektīvu zināšanu apmaiņu starp augstāko izglītību un 
uzņēmējdarbības vidi, kā arī ar sabiedrību kopumā.  

 
Ārējās vides radītās iespējas:  

1. Sabiedrībā pieaugoša interese par zinātni un pētniecību un doktora grāda prestiža palielināšanās.  
2. Sabiedrības pieaugošās vajadzības pēc izglītības turpināšanas katra indivīda profesionālajā izaugsmē.  
3. Attiecīgās nozares profesionāļu izpratne par pētnieciskās izglītības nepieciešamību sekmīgai 
uzņēmuma darbībai strauji augošas konkurences apstākļos.  

 
Ārējās vides radītie draudi:  

1. Nepārdomāta darba samaksas sistēma darbiniekiem ar doktora grādu, kas mazina motivāciju šo grādu 
iegūt.  
2. Nelabvēlīgās emigrācijas tendencies Latvijas iedzīvotāju vidū – talantīgu, enerģisku cilvēku 
aizbraukšana no Latvijas.  
3. Strauji pieaugošais doktora studiju programmu skaits Latvijas augstskolās, vienlaicīgi samazinoties 
augstskolās uzņemtajam studentu skaitam.  
4. Grūtības doktora studiju un darba savienošanai, apdraudēta darba pabeigšana plānotajā laikā.  

  
Attīstāmās puses: 

1. Doktorantiem jānodrošina plašākas studiju kursu izvēles iespējas, tādējādi veicinot ātrāku doktorantu 
pētnieciskā profila veidošanos. 
2. Doktorantūras studiju programmas īstenošanā jāiesaista lielāks skaits viesdocētāju no 
uzņēmējdarbības, finanšu sektora vides, kā arī no ārvalstīm, nodrošinot labas prakses piemēru un reālu 
situāciju analīzes iekļaušanu studiju programmas un pētnieciskās darbības kontekstā.  
3. Potenciālajiem studējošajiem jābūt plašākai iepriekšējai informācijai par programmas profilu un tam 
nepieciešamo iepriekšējo sagatavotību.  

 
Studiju programmas attīstības plāns  

 
1. Turpināt augstskolās akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, lai palielinātu doktoru un 
pamatdarbā strādājošo profesoru īpatsvaru. 
2. Pasniedzējiem un studējošajiem piedalīties starptautiskajos semināros, konferencēs, simpozijos, 
apmaiņas programmās.  
3. Meklēt jaunas iespējas piedalīties starptautiskajos mācību projektos.  
4. Attīstīt un nodibināt jaunas pastāvīgas partnerattiecības ar ES valstu radniecīga profila augstākajām 
mācību iestādēm, lai sadarbotos programmu un projektu ietvaros. 
5. Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi augstskolās:  
5.1.1. iegādāties jaunas iekārtas; 
5.1.2. palielināt datoru skaitu, radot plašākas iespējas studentiem un pasniedzējiem pētnieciskajam 

darbam; 
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5.1.3. pilnveidot bibliotēkas fondus; 
6. Regulāri organizēt studējošo dalību augstskolu zinātniskajās konferencēs, atbalstīt piedalīšanos 
Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu rīkotajās konferencēs. 
7. Regulāri organizēt zinātniskās diskusijas, seminārus, lasījumus, iesaistot tajos arī studējošos. 
8. Katru gadu veikt studiju programmas pašnovērtējumu.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 1 
 

 

Augstskolu senātu lēmumu izraksti par doktora studiju programmas 

pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšanu licencēšanai un augstskolas senātu 

lēmumu izraksti par studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma 

apstiprināšanu akreditācijai 

 
 



 

 
IZRAKSTS 

 
Senāta sēdes 

PROTOKOLS Nr. 7 
Rīgā 

 
04.09.2007.                                                                                                                              Nr.7 

 
Sēdi vada: senāta priekšsēdētāja G.Innuse  

Piedalās: I.Āne, L.Andersone, A,Baltiņa, L.Dubkēvičs, A.Ģēģere-Zetterstroma, VGrišāne, G.Innuse, 
L.Kalniņa, D.Kriķis, I.Spuldzeniece, T.Veidemanis.  

Nepiedalās: R.Auziņa, J.Grasis  

Uzaicinātie: rektore T.Volkova, studiju prorektore B.Baltača, zinātņu prorektore V.Vikmane, 
administratīvais direktors A.Sarnovičs, Bibliotēkas vadītāja E.Jurjāne, jurists J.Bārda.  

Protokolē: J.Posohova  

 
DARBA KĀRTĪBA: 
…  

12. Par „Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju 
programmas pašnovērtējuma ziņojumu” un pilnvarotās personas apstiprināšanu. 

… 

12. Par Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares 

 starpaugstskolu doktora studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumu 

 un pilnvarotās personas apstiprināšanu. 

Ziņo Zinātņu prorektore V.Vikmane 

Senatori priekšlikumus vai iebildumus neizsaka. 

Senāta priekšsēdētāja G.Innuse aicina senatorus pieņemt lēmumu. Senatori vienojoties  

NOLEMJ: 
1. APSTIPRINĀT Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora 

studiju programmas 2007. gada pašnovērtējuma ziņojumu. 

… 

 
IZRAKSTS PAREIZS  
Banku augstskolas senāta sekretāre   
 
 
I.Āne    
Rīgā, 12.09.2007. 

 

 

 



 
RĪGAS STARPTAUTISKĀS EKONOMIKAS UN BIZNESA  

ADMINISTRĀCIJAS AUGSTSKOLAS 
 

SENĀTA SĒDES 
Protokols Nr. 4/07 

Rīgā 
 
2007.gada 12.septembrī 
Senāta sēde sākās plkst. 15.00  
 
Senāta sēdi vada Mg.soc. R.Liepiņa - Senāta priekšsēdētāja  

Protokolē V.Muravjovs – Senāta sekretārs   

Piedalījās senatori: K.Kants  
V.Kozlinskis  
G.Burakovs  
J.Ē.Niedrītis  
R.Liepiņa   
I.Vīka  
V.Muravjovs  
I.Kuzmina  

 
Kopā piedalījās 8 no 15 senatoriem (53%)  
 
Darba kārtībā:  

1. Par vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju programmas pašnovērtējuma 
ziņojumu.  

1.Ziņo:  

V.Kozlinskis par doktora studiju programmas ziņojumu. Atzīmē, ka pašnovērtējuma ziņojums atbilst Augstskolu 
likuma noteikumiem un likuma par zinātnisko darbību noteikumiem. Īpaši atzīmē, ka ļoti rūpīgi izstrādāti 
doktorantūras uzņemšanas noteikumi. Par RSEBAA zinātniskiem vadītājiem nozīmēti V.Kozlinskis, J.Ē.Niedrītis, 
A.Čirjevskis un B.Kurovs. Pastāv problēma, jo ir ierobežota pieeja visu trīs augstskolu datu bāzēm. Citu 
problēmu, saistītu ar doktora programmas realizāciju, nav. Paredzēts iesniegt dokumentus programmas 
akreditācijai.  

Uzstājās:  V.Muravjovs uzdod jautājumu par mācībspēkiem.  

Atbild:  Zinātniskie vadītāji ir no Sanktpēterburgas (Krievija), Kīlas (Vācija) un, iespējams, arī citu valstu pārstāvji.  

Uzstājas:  K.Kants uzdod jautājumu par promocijas padomes sastāvu.  
Atbild:  Promocijas padome ir jāizveido tikai 2009. gadā, t.k. katru gadu padomei nepieciešama doktora darbu 

izskatīšana, tas var būt tikai pēc studiju doktorantūrā rezultātiem.  
Uzstājas:  G.Burakovs uzdod jautājumu par doktorantu sastāvu.  
Atbild:  Tagad ir 28. doktoranti, katra augstskolas izveidoja savu mini grupu, bet nodarbības būs vienotā grupā.  

NOLEMJ: 

2. APSTIPRINĀT Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju programmas 
2007. gada pašnovērtējuma ziņojumu. 

Pieņemts vienbalsīgi.  
 
 
 
 
Senāta priekšsēdētāja         R.Liepiņa  
 
Senāta sekretārs         V.Muravjovs  

 

 





 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 2 
 

 

 

Akadēmiskā personāla 

radošās un zinātniskās biogrāfijas 
(CV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Juris Baldunčiks 
Adrese Lielais prospekts 35-14, Ventspils, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 6596076 
E-pasts jurisb@venta.lv 

Dzimšanas datums 29.11.1950 

Darba pieredze  
  

Laika periods Kopš 2006.gada septembra 

Profesija vai ieņemamais amats VeA TSF Lietišķās valodniecības centra direktors 

Laika periods Kopš 2002.gada 

Profesija vai ieņemamais amats VeA TSF Anglistikas katedras vadītājs, asociētais profesors 
Laika periods 1997-2001 

Profesija vai ieņemamais amats VeA TSF asociētais profesors 

Laika periods 1995-1997 

Profesija vai ieņemamais amats Latvijas Universitāte, docents 
Laika periods 1993-1995 

Profesija vai ieņemamais amats LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts, vadošais pētnieks 
Laika periods 1990-1992 

Profesija vai ieņemamais amats LZA Valodas un literatūras institūts, direktora vietnieks zinātniskajā darbā 
Laika periods 1986-1990 

Profesija vai ieņemamais amats LZA Valodas un literatūras institūts, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
  

Izglītība  
  

Laika periods 1992 (1983) 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr. philol. 

Laika periods 1972-1977 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

filologs, angļu valodas pasniedzējs LVU 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Krievu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C1 Ļoti labi 

 Angļu valoda  C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi 
Vācu valoda  A2 vāji B1 viduvēji A2 vāji A2 vāji A2 vāji 



 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
 

 

Organizatoriskas prasmes  Zinātnisko tēmu, pētniecības institūciju un to apakšstruktūru vadīšana 

Datora lietošanas prasmes MS Word 

Vadītāja apliecība  B kategorijas apliecība 
 

 

Papildu informācija Esmu sagatavojis un lasījis sekojošus kursus: 
Rakstiskā tulkošana: angļu-latviešu-angļu (informatīvie, lietišķie, juridiskie teksti) 
Ekonomikas un pārvaldības terminoloģija (angļu-latviešu) 
Juridiskā terminoloģija (angļu-latviešu) 
Angļu stilistika 
Angļu leksikoloģija 

  ASV studijas 
 Leksikogrāfija 
Teksta komponenti un tulkošana 
Speciālā lietojuma valoda un terminoloģijas pārvaldība 

 

Pēdējo gadu pētījumi un publikācijas ir saistītas ar latviešu leksikas un terminoloģijas 
vēsturi un  attīstību , translatoloģijas problēmām  
 

 
 
 
J.Baldunčiks  
2007.gada augusts  



 

 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ivars Brīvers 
Adrese Hipokrāta iela 19 - 8, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7539790 Mobilais tālrunis 29463651 
E-pasts ivars.brivers@ba.lv 

  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimšanas datums 1957.gada 18.aprīlī 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Darba pieredze  

Laika periods 27.02.2006. – šobrīd 
Profesija vai ieņemamais amats Profesors 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

 
 

Laika periods 15.12.1999. – 27.02.2006. 
Profesija vai ieņemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 01.02.1999. – 15.12.1999. 
Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 06.1997. – 12.1999. 
Profesija vai ieņemamais amats Rektors 

Darba vietas nosaukums Biznesa Institūts RIMPAK „Livonija” 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 03.1997. – 06.1997. 
Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums Biznesa Institūts RIMPAK „Livonija” 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1996. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas studiju programmas izveidošanas darba grupas vadītājs 

Darba vietas nosaukums Ventspils Augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1995. – 1996. 
Profesija vai ieņemamais amats Speciālists 



Darba vietas nosaukums LZA Ekonomikas institūts 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1992. – 1995. 
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Biznesa Institūts RIMPAK „Livonija” 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1995. – 1996. 
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums LU Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultāte 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1989. – 1995. 
Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums LU Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultāte 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1981. – 1989. 
Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums LVU Ekonomikas fakultāte 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1980. – 1981. 
Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzējs stažieris 

Darba vietas nosaukums LVU Ekonomikas fakultāte 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Izglītība  
  

Laika periods 1994.gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Zinātņu grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1980.gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Ekonomiskā kibernētika 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts Universitāte 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Vācu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  



Papildu informācija  
Tālākizglītība: 

• 1989. g., V.Pīka Universitāte, Rostoka, VDR.  
• 1994. g., Karaliskā Tehnoloģiskā Augstskola, Stokholma, Zviedrija. 
• 1995. g., Dalhousie Univeritāte, Halifaksa, Kanāda. 
• Pēc Halifaksas ir BEMTP (Baltic Economic Management Training Project) lektors. Šī 

projekta ietvaros 1998.gada maijā piedalījās sesijā Otepē (Igaunija), kur kopā ar 
kanādiešu lektoriem vadīja nodarbības mikroekonomikā Baltijas valstu vadošiem 
ierēdņiem. 

• 1999. gadā piedalījās Dānijas valdības atbalstītajos kursos par hipotekārās 
kreditēšanas pieredzi Dānijā. 

• 2000. gadā piedalījās N.Kopernika Toruņas universitātē rīkotajā mācību programmā 
par Eiropas tiesībām (European Law). 

• 2002. gadā piedalījās Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības rīkotajā mācību 
seminārā par aktīvām apmācības metodēm. 

 
Pedagoģiskā darbība, studiju kursu nosaukumi: 

• mikroekonomika; 
• makroekonomika; 
• ekonomikas vēsture; 
• Latvijas tautsaimniecība; 
• operāciju pētīšana un tās speciālās nodaļas; 
• sistēmu analīze; 
• kalendārā plānošana; 
• matemātika ekonomistiem; 
• varbūtību teorija un matemātiskā statistika; 
• ekonometrija; 
• vispārējā statistikas teorija. 

 Piedalīšanās starptautiskās konferencēs, kongresos, simpozijos un projektos: 
• Rīgā, Erevānā, Stokholmā, Roterdamā, Antverpenē, Halifaksā (Kanādā) u.c. 
• 1995. gadā ir piedalījies Dalhousie Universitātes vadītajā starptautiskajā projektā 

„Baltic Economic Management Training Programme”. 

 • No 1995. līdz 1997. gadam strādāja pie Eiropas Savienības finansētā projekta 
“Baltijas valstu ekonomikas modelēšana” (Economic Modelling of the Baltic 
Republics, ACE 94-0579-R). Projektā piedalījās zinātnieki no visu triju Baltijas valstu 
zinātņu akadēmijām un universitātēm, kā arī zinātnieki no Roterdamas Erasmus 
Universitātes Holandē un Antverpenes Universitātes Beļģijā.  

• No 1997. gada darbojas kā Eiropas ekonomikas pētījumu institūta Minhenē (IFO 
Institute for Economic Research) eksperts, regulāri veicot Latvijas 
makroekonomiskās situācijas ekspertīzi. 

• No 1999. gada regulāri ir uzstājies ar ziņojumiem Banku augstskolas rīkotajās 
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, 2001., 2002. un 2003. gadā šajās 
konferencēs ir bijis sekciju vadītājs. Ir piedalījies 2002. gada ziņojumu krājuma 
redkolēģijā. 

• 2001. gada martā ir piedalījies starptautiskajā Eiropas mēroga augstākās izglītības 
vadītāju akadēmiskajā saietā: „Veidojot mūsu nākotni Eiropas izglītības telpā”. 
Salamankā, Spānijā. 

• 2001. gada maijā ir uzstājies ar ziņojumu Eiropas Finansu modelēšanas darba 
grupas 28. saietā Viļņā, Lietuvā. 

• 2001. gada maijā ir uzstājies ar ziņojumu Tartu Universitātes gadskārtējā 
starptautiskajā Baltijas studiju konferencē. 

• 2002. un 2005. gadā uzstājies ar ziņojumiem Latvijas Universitātes zinātniskajās 
konferencēs. 

• 2002. gadā uzstājies ar ziņojumu Rēzeknes augstskolas starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē 

• 2002. un 2003. gadā ir piedalījies apgāda „Norden AB” sagatavotās „Ekonomikas un 
finanšu vārdnīcas” redkolēģijā, ir vairāku šķirkļu autors šajā vārdnīcā. 

• 2005. gadā ir piedalījies Latvijas Bankas rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē par Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību.  

• 2005. gada oktobrī ir uzstājies ar ziņojumu Latvijas Bankas starptautiskajā seminārā 
„Opportunities and Solutions for Central Bank Visitors Centres”. 

 



 • Ir lasījis lekcijas dažādās augstskolās Somijā, Uzbekistānā, Baltkrievijā, Norvēģijā 
un Grieķijā.  

• No 2003. gada ir LZA Terminoloģijas komisijas Ekonomikas terminu apakškomisijas 
loceklis, no 2004. gada oktobra – šīs apakškomisijas vadītājs. 

• 2002. un 2003. gadā ir vadījis starptautisko pētījumu projektu „Banking in Baltics”, 
ko rīkoja starptautiskā biznesa kompānija „Profit Technologies”. 

• 2004. un 2005. gadā ir piedalījies kā lektors starptautiskajā K.Barona programmā. 
• Ir starptautiskās ekonomistu asociācijas ESHET (European Society for the History of 

Economic Thought) biedrs. 
• Ir piedalījies darba grupā, kas izstrādāja Ekonomista profesijas standartu. 

 

 Nozīmīgākās pēdējo gadu zinātniskās publikācijas: 
• Brīvers I. Alternatives for Latvian Economic Development at the Turn of the 

Millennium. // Humanities and Social Sciences, Latvia, #5(10),1996. - Riga, 1996. 
Rakstu var aplūkot Internetā: http://vip.latnet.lv/hss/bruvers.html 

• Brīvers I. Lata kursa izmaiņu iespējamā ietekme uz dažādām Latvijas 
tautsaimniecības nozarēm. // Konkurētspēja un kvalitātes vadības problēmas. Banku 
augstskolas 2000. gada starptautiskās zinātniskās konferences ziņojumu krājums. 
Rīga, 2000. 

• Pettere G., Brīvers I. Vingre-Ruskule I. Teaching of “Application of Mathematical 
Methods in Economics” Organization in Banking Institution of Higher Education in 
Latvia. 28th Workshop EURO Working Group on Financial Modeling. Vilnius, 2001. 
Rakstu var aplūkot Internetā: http://www.science.mii.lt/EWGFM-28/pettere.rtf 

• Brīvers I. Saimnieciskās darbības mērķi un ekonomikas humanizācija. // Izglītota 
sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā. Banku augstskolas 2001. 
gada starptautiskās zinātniskās konferences ziņojumu krājums. Rīga, 2001. 

• Brīvers I. Tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumi – konkurētspēja 
vai kas cits. // Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. 
Rēzeknes augstskolas 2002. gada starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 
Rēzekne, 2002. 

• Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Autoru kolektīvs. Rīga, apgāds „Norden AB”, 
2003. 

• Brīvers I. Ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes faktori un problēmas: vai ekonomikas 
izaugsme ir ilgtspējīga? // Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi 
un perspektīvas. Banku augstskolas 2003. gada starptautiskās zinātniskās 
konferences ziņojumu krājums. Rīga, 2004. 

• Brīvers I. Latvia. Macroeconomic Performance 1990-2003. // Transition of Baltic and 
Central European Countries: Similarities and Specifics. Ryukoku University Kyoto, 
Japan. Krājums ir sagatavošanā. 

• Brīvers I. Latvijas tautsaimniecības nozaru struktūra ilgtspējīgas attīstības aspektā. 
// LZA Ekonomikas institūta rakstu krājums. Krājums ir sagatavošanā. 

 
 

 
 
 
I.Brīvers  
2007. gada augusts   
 



 
CURRICULUM VITAE  

Vārds, uzvārds Māris Buiķis  

Dzimšanas vieta Latvija, Jelgava 

Adrese  Salnas iela 1/12, Rīga, LV-1021, Latvija 

Tālrunis 7182289 Mobilais tālrunis 26808798 

E-pasts Buikis@rsebaa.lv 

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums vīr. 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Dr.math., prof. 

  

DARBA PIEREDZE  
  

                          2007 - šodien 
 

2005 – 2007 
 

2002 – 2005 
 

1984 – 2002  
 

1978 – 1984 
 

1965 -  1978   

RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedras vadītājs 
 
RTU profesors 
 
RTU asociētais profesors 
 
RTU docents; 
 
 RTU vecākais pasniedzējs; 
 
LVU Skaitļošanas centrs - vec. laborants,  
jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vec.zin.līdzstr. 

  

IZGLĪTĪBA  
  

1968 – 1972 
 

1960 – 1965 
 

1956 – 1960   

Latvijas Valsts Universitāte, aspirantūra   (diferenciālvienādojumi). 
 

Latvijas Valsts Universitāte, fizikas un matemātikas fakultāte. 

  
 Tukuma 1. vidusskola. 

  

PRASMES  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Sapratne Runāšana Rakstīšana 
 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

krievu x   x   x   
vācu  x   x   x  

angļu  x    x   x 
  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  

  

LZP, valsts finansēto vai 
Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs 

LZP projekta  04.123 „Latvijas makroekonomiskā nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana” 
dalībnieks 

  



  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē

Raksti recenzētos izdevumos

Mācību grāmatas

 

 
 
 

− M. Buikis, G. Burov  “Forecasting of temporary series with use of informative mapping 
and imitative simulation”. Scientific Proceedings of RTU.  Thematic issue “Information 
Technology and Management Science” Vol. 5, RTU, Rīga, 2001. 33-42 pp. 
− M. Buikis, Y. Barsky  “A Mathematical Model for Cascade Separation   at Identical 

Stages of the Separator” . Latvian Journal of Physics and  Technical Sciences, Riga, 2001, N 
5.  22-32 pp. 
− M.Buikis, G.Burov "Topological - Associative Analytical Model of Forecasting of 

Dynamic Processes”. Scientific Proceedings of RTU. 42 Thematic issue "Boundary Field 
Problems and Computer Simulation". RTU, Riga - 2000. 84 – 93 pp. 
− Buikis, G.Burov, I.Iltins "Computing Instability of Identification and Forecasting 

Associative Algorithms and Their Regularization". Second International Conference 
"Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations", Riga 
Technical University. Riga, 8-9 September 2000. 145 – 150 pp. 
− E.Barsky, M.Buikis. “Mathematical Model for Gravitational Cascade  Separation of 

Pourable Materials at Identical Stages of a Classifier”. Progress in Industrial Mathematics at 
ECMI 2002, Springer, 2003. 229-233pp.  

 
 

M. Buiķis  “Finansu matemātika”. – Rīga, Elpa, 2002. – 104  lpp. 
M. Buiķis  “Finansu matemātika”. 2. papildinātais izdevums – Rīga, Elpa, 2004. – 124  lpp. 
 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

− R. Počs, M. Buiķis, V. Ajevskis. “Latvijas ekonomikas konjunktūras tipa modelis”. RTU 
Zinātniskie raksti. 3. sērija – Uzņēmējdarbība un vadīšana (Tautsaimniecība: teorija un 
prakse). 3. sējums. RTU, Rīga, 2001. 
− Buikis M. Net Premium Calculation for Motor Liability Insurance in Latvia. 1st

International Conference Aplimat. Bratislava,  February 7.-8. 2002.  95-97 pp. 
− M. Buiķis,  M. Barsky. “Mathematical model for gravitational cascade separator of

pourable materials”.  12. European Conference of Mathematics in Industrie, Jurmala, Latvia
10-14 September 2002. 7.p. 
− M. Buikis,  M. Davidova  “Analysis of the Latvia Motor Liability Insurance”.  2nd

Conference in Actuarial Science and Finance on Somos. 20-22 September 2002, Karlovassi, 
Greece. 22p. 
− R.Počs, M.Buiķis, V.Ajevskis.  “The Conjuncture type Model  of Latvian Economy”.

International conference “Research in Statistics – Basis of Social Sciences and Education”. 
Riga, Latvia,  2.-4. 10.2003.  139-143 pp. 
− Y.Merkuryev and J.Petuhova, M.Buikis. “Simulation-based Statistical Analysis of the 

Bullwhip Effect in Supply Chains”. Proceedings 18th European Simulation Multiconference, 
Magdeburg, Germany, 13th-16th June 2004. 301-307 pp. 
− Buikis M., Babusikna V. Adjustment of Parametres og a tariff network of Bonus-Malus 

System in Latvia. 5st International Conference Aplimat. Bratislava,  February 7.-10. 2006.  411 
- 415 pp. 
− Buikis M., Barsky E. Mathematical modelling of combined separapors and evalutiaon of

their efficiency. 11th  Interantional Conference MMA May 31 – June 3, 2006, Latvia.  10 pp. 
 

 
 
M.Buiķis  
2007.gada oktobris  
 



 

  

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Georgijs Burakovs 
Adrese Maskavas iela, 323, LV - 1063 , Rīga , Latvija 
E-pasts georgi@rsebaa.lv Mobilais tālrunis 6546269  

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 29/11/44 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 10/2000 -  līdz 
Profesija vai ieņemamais amats    Programmas direktors 

Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA 
Nozare Izglītība 

Laika periods No 1994 līdz 2000 
Profesija vai ieņemamais amats   Prorektors 

Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA 
Nozare Izglītība 

Laika periods No 1991 līdz 1994 
Profesija vai ieņemamais amats   Docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Aviācijas Universitāte (RAU) 
Nozare Izglītība 

Laika periods No 1988 līdz 1991 
Profesija vai ieņemamais amats   Mācību - ražošanas informācijas centra direktors 

Darba vietas nosaukums un adrese RAU 
Nozare Izglītība 

Laika periods No 1973 līdz 1988 
Profesija vai ieņemamais amats   Vecākais pasniedzējs, docents 

Darba vietas nosaukums un adrese RAU 
Nozare Izglītība 

Izglītība 
 

Laika periods 1968 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiera diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Aviācijas Universitāte 
 

 

Laika periods 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Tehnisko zinātņu kandidāta diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Aviācijas Universitāte 
  



Laika periods 1991 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātņu doktora diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Aviācijas Universitāte 
 

 

Papildus izglītība 
 

Laika periods 03/1996-03/1996 

 MANCAT, UK .   Training Programme in Quality Management 

Laika periods 02/1998-04/1998 

 The University of Salford , UK .   Research Fellow in Logistics 

Laika periods 01/1999-06/2000 

 Latvia, Denmark .  Project „ Export Skills Development Baltic”  funded by Danish 
Goverment 

Laika periods 01/2003 

 The University of Salford , UK. Project Management Programme. 

Laika periods 25/08/2003-28/08/2003 

 Training Programme „ Research Methodology and Design „  , org. By the Univrsity of 
Salford 

Laika periods 10-12/11/2003 

 CME – Consultancy for Management Educators Workshop. Bled , Slovenia 

Laika periods 15-18/01/2005 

 Programme Management Seminar , Bled , Slovenia 

Laika periods   No 2004.g.marta  

 Socrates THENEXOM  project Latvian coordinator 

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu- brīvi, Angļu - labi 

 

 
G.Burakovs  
2007.gada augusts  

 
 



 

 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Grizāns Gunārs 
Adrese Lielais prospekts 35-6, Ventspils, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 9124570 
E-pasts gunarsg@venta.lv 

Dzimšanas datums 19.11.1959 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2004 – līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais amats VeA EPF dekāns, asociētais profesors 
  

Laika periods 1998-2003 
Profesija vai ieņemamais amats AAS Seesam Latvia ģenerāldirektors 

Nozare Apdrošināšana 
 

 

Laika periods 1993-1998 

Profesija vai ieņemamais amats AAS Famlat, riska parakstītājs 
Nozare Apdrošināšana 

  

Laika periods 1992-1993 
Profesija vai ieņemamais amats ASV Valsts departaments, finanšu asistents 

  

Laika periods 1980-1992 
Profesija vai ieņemamais amats Latvijas Universitāte, pētnieks, vadošais pētnieks 

Izglītība  
  

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr. math 

Laika periods 1978-1983 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Matemātiķis, LVU 

Laika periods 1975-1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Rīgas 1. vidusskola 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Krievu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C1 Ļoti labi 

 Angļu valoda  C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi 
Vācu valoda  A2 vāji B1 viduvēji A2 vāji A2 vāji A2 vāji 



 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Organizatoriskas prasmes Projektu un lielu organizāciju vadīšana 

Datora lietošanas prasmes MS Word, MS Exel, Basic, Fortran 

Vadītāja apliecība A un B kategorijas apliecība 

Papildu informācija Esmu sagatavojis un lasījis sekojošus kursus: 
Apdrošināšanas aktuālās problēmas Baltijas jūras reģionā 
Finanšu pamati un uzņēmumu finanses 
Personīgās finanses un to vadīšana 
Personālvadība 
Finanšu analīze 
Objektorientētā modelēšana 
Programmēšanas projektu vadīšana 
  

Pētnieciskais darbs Pēdējo gadu pētījumi un publikācijas ir saistītas ar pensiju sistēmām un privāto pensiju 
problēmām   

 

 

Gunārs Grizāns  
2007.gada augusts  
 



 
   

 

 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Hiļķevičs Sergejs 
Adrese Poruka 14/1, LV-3600, Ventspils, Latvia 

Tālrunis +371 3629648 Mobilais tālrunis +371 9578978 
Fakss +371 3629660 

E-pasts hil@venta.lv 
Pilsonība Latvijas pilsonis 

Dzimšanas datums 18.07.1954. 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 03/10/2000 - līdz dotajam brīdim. 
Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns, Zinātņu un attīstības daļas vadītājs, 

Uzņēmējdarbības pārvaldības katedras vadītājs, zinātņu prorektors 
Galvenie pienākumi Fakultātes vadīšana, zinātnes un attīstības daļas vadīšana, katedras vadīšana, Ventspils 

Augstskolas zinātniskās darbības organizēšana un vadīšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru 101, Ventspils, LV-3600 

Nozare Izglītība un zinātne 
  

Laika periods 03/04/1980  - 02/10/2000 
Profesija vai ieņemamais amats Lektors, docents, Informātikas katedras vadītājs 

Galvenie pienākumi Katedras vadīšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Daugavpils Universitāte, Vienības ielā, 13, Daugavpils, LV-5400 

Nozare Izglītība un zinātne 
  

Izglītība  
  

Laika periods 13/03/1992 - 13/03/1992 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
LR Fizikas doktors, diploms Nr. CD 001144 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Fizikas doktors 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 28/02/1977 - 31/03/1980 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts, diploms FM-032980 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Valsts Universitātes Fizikas fakultāte, Kvantu statistikas katedra 
  

Laika periods 01/09/1971- 31/01/1977 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Fiziķis, diploms Nr. BI-070605 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Fiziķis, kvantu statistiķis 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Valsts Universitātes Fizikas fakultāte, Kvantu statistikas katedra 
Prasmes  

  

Dzimtā valoda Krievu 
Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C1 Labi 
Angļu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C1 Labi 



 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes Labas komunikācijas spējas, pieredze darbā multikulturālā  vidē, pieredze pārrunās 
biznesā un sociālā sfērā Latvijā un ārzemēs. Pieredze krīzes situāciju pārvaldībā eksperta 
un konsultanta lomā. 

  

Organizatoriskas prasmes Pieredze darba kolektīva  veidošanā un vadīšanā, kuru esmu apguvis administratīvā 
darbā. Pieredze darba grupu  veidošanā un vadīšanā, kuru esmu apguvis dažādos valsts 
un starptautiska līmeņa projektos. 

  

Tehniskas prasmes Profesionālā kompetence teorētiskā fizikā,  speciālo tehnisko sistēmu projektēšanā, 
informācijas tehnoloģijās, akadēmiskā un administratīvā darbā. 

  

Datora lietošanas prasmes Pieredze darbā ar vairākām operetājsistēmām (KRAB, DUBNA, IBM/360, EC, RSX, OS 
RV, Unix, MS DOS, Windows, Linux), pieredze programmēšanā  (ALGOL, FORTRAN, 
PASCAL, Delphi, C,C++, Assembler, FOXPRO, JAVA, PHP),  pieredze informācijas 
sistēmu projektēšanā un ieviešanā, jauno informācijas tehnoloģiju izmantošanā 
uzņēmējdarbībā, fizisko un ekonomisko procesu matemātiskā modelēšanā. 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība Ceturtais zinātniskā darba periods (2000.-2006.) saistīts ar ekonomiku un uzņēmējdarbības 
vadību, finansu tirgu tehnisko analīzi, krīzes pārvaldību. 
Trešais zinātniskā darba periods (1991.-2000.) saistīts ar programmēšanas teoriju un 
praksi, datortīkliem, multimediju tehnoloģiju, ekonomisko informātiku, informācijas sistēmu 
projektēšanu un ieviešanu, jauno informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbībā.  
Metodiskais darbs saistīts ar konteksta modulārā principa izstrādāšanu jauno informācijas
tehnoloģiju pielietošanai apmācībā un ar Latvijas tālmācības sistēmas attīstības 
koncepcijas izstrādi. 
Otrais zinātniskā darba periods (1984.-1991.) saistīts ar teorētisko un eksperimentālo 
fiziku, matemātisko modelēšanu -  lauka kvantu teorijas metožu pielietošanu kondensētās 
vides teorijā, cietu ķermeņu sabrukšanas pie lielu ātrumu sadursmēm pētīšana. Pētījumu 
praktiskais pielietojums saistīts ar speciālo tehnisko sistēmu izstrādāšanu  un 
sabrukšanas procesa optimizēšanu  pie liela ātruma sadursmēm un sprādzieniem. Veikts 
apjomīgs līgumdarbu cikls. 

 Metodiskais darbs saistīts ar modulārā principa izstrādāšanu datoru izmantošanai mācību
procesā un ar  doktorantu vadību. 
Pirmais zinātniskā darba periods (1977.-1984.) saistīts ar teorētisko fiziku - lauka kvantu 
teorijas metožu pielietošanu atomkodola teorijā. Metodiskais darbs saistīts ar studentu 
sagatavošanu paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumu risināšanai fizikā. 
 

Lasītie akadēmiskie kursi    2000 – 2006 
Loģistika 
Vērtspapīru tehniskā analīze 
Baltijas jūras reģiona finansu tīkli 
Krīzes pārvaldība 
Jauno informācijas tehnoloģiju izmantošana uzņēmējdarbībā 
Algoritmu teorija 
1990 – 2000 
Algoritmu teorija 
Programmēšanas teorija un prakse 
Formālas sistēmas 
Matemātiskā modelēšana 
Datortehnika 
1980 – 1990 
Elektrodinamika 
Statistiskā fizika 
Termodinamika 
Kvantu mehānika 
Kvantu lauku teorija 

Vadītāja apliecība B kategorijas apliecība 
 

 



Papildu informācija 1. Asociētais profesors (2002). 
2. Studiju programmu izstrāde un vadība - sekojošo studiju programmu direktors: 

Daugavpils Universitāte: 
Akadēmiskā studiju programma dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai 
datorzinātnēs Akreditācijas komisijas lēmums Nr.199 2000.29.06 (6 g.) 
Profesionālā studiju programma informātikas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai. 
Akreditācijas komisijas lēmums Nr.203 2000.29.06 (6g.) 
Akadēmiskā studiju programma dabaszinātņu maģistra grāda iegūšanai 
datorzinātnēs Akreditācijas komisijas lēmums Nr.200 2000.29.06(2 g.)  
Profesionālā studiju programma programmētāja kvalifikācijas iegūšanai Akreditācijas 
komisijas lēmums Nr.205 2000.29.06 (6 g.) 
Ventspils Augstskola: 
Profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” maģistra profesionālā 
grāda iegūšanai uzņēmējdarbības vadībā. Akreditācijas komisijas lēmums nr. 
04049-1 2003.07.06. 

3. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un publicēšana 
4. 52 publikācijas  
5. Vairāki referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs 
6. Vairāku starptautiski finansēto pētījumu projektu vadība vai izpilde, piem. 

TEMPUS Structural Joint European Project S_JEP-12552-97 (300 000 Eiro)- 
izpilde, darba grupas vadība, www.tempus.dpu.lv ; 
AVANTI - Added Value Access to New Technologies and services on the Internet – 
(6.8 milj. Eiro) - izpilde, tehniskās komitejas loceklis (www.avantiproject.org). 

7.Vairāku zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā 
 8. Maģistra darbu vadība: 30 maģistra darbu vadītājs.  

9. Lekciju un semināru vadība angļu valodā Latvijā un ārzemēs 
Lekciju kursi “Krīzes pārvaldība” ,  “Jaunās informācijas tehnoloģijas uzņēmējdarbībā”, 
“Vērtspapīru tehniskā analīze” 
10. Latvijas Nacionālās Tālmācības padomes loceklis. 
11. Ventspils pilsētas Domes Mārketinga grupas loceklis un konsultants IT jautājumos. 
 

 

 
 

 

Sergejs Hiļkevičs   
2007.gada augusts  



 

 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Danute Jasjko  
Adrese Jasmuižas iela 12, dz.20, LV 1021, Rīga,  

Tālrunis Darba tālrunis: 
(371) 7 500 261 

 
  

 

Mobilais tālrunis (371) 2 9 435 240 

Fakss (371) 7 500 252 

E-pasts danuta@rsebaa.lv 

Pilsonība Latvijas Republika 

Dzimšanas datums 04.01.1969 

Dzimums Sieviete 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2005.g. - šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja; 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; 
Meža iela 3,  Rīga, LV 1048 

Nozare Izglītība, pētniecība 

Laika periods 2003.g. -  2005.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Sektora politikas kvantitatīvas analīzes sektora vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) 
Struktūru iela 14, LV-1039, Rīga 

Nozare Pētniecība 

Laika periods 2004.g. - 2005.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas katedras Docente v.i.  

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 
Lielā iela 2, LV-3001, Jelgava, Latvija 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1995.g. - 2003.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļas pētniece 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) 
Struktūru iela 14, LV-1039, Rīga 

Nozare Pētniecība 

Laika periods 1999.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Vadībzinību katedras lektore (Lekciju kurss: Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadība) 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte,  
Aspazijas bulv. 5, LV - 1050, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1998.g. - 2000.g. 



Profesija vai ieņemamais amats Phare/CEAS/ASA projekta LE 95 05 “Institucionālā attīstība Latvijas lauksaimniecības 
atbalstam” politikas analītiķe 

Darba vietas nosaukums un adrese Zemkopības ministrija, 
Republikas laukums 2, LV-1981, Rīga, Latvija,  

Nozare Pētniecība 

Laika periods 1991.g. - 1993.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Augstākās Matemātikas katedras lektore. (Lekciju kursi: Lineārā optimālā plānošana un Sociāli 
ekonomiskā modelēšana) 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 
Aspazijas bulv. 5, LV - 1050, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1991.g. - 1995.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Lauksaimniecības attīstības un ražošanas efektivitātes nodaļas jaunāka zinātniskā 
līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) 
Struktūru iela 14, LV-1039, Rīga 

Nozare Pētniecība 
  

Izglītība  

Laika periods 4. jūnijs –18. jūnijs, 2006.g.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Starptautiskā Vadības Pasniedzēju Akadēmija (IMTA, International Management Teachers 
Academy) Bledas pilsētā (Slovēnija) 

Laika periods 1998. g. 3.jūlijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora zinātņu grāds (Dr.oec.) Ekonomikas zinātņu nozarē, Statistikas un 
ekonometrijas apakšnozarē (Diploms C-D N 001486) 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitātes Ekonomikas, demogrāfijas un vadībzinātnes promocijas padome 

Laika periods 1993.g. - 1994.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vides vadības maģistra grāds (Master of Environmental Management) 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Amsterdamas Universitātes Maģistratūra: European Post Graduate Course in Environmental 
Management (EPCEM), Nīderlande 

Laika periods 1991.g. - 1993.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Biznesa vadības maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Maģistratūra 

Laika periods 1986.g. - 1991.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomiste-matemātiķe 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte 

  

Piedalīšanās starptautiskos 
zinātniskos projektos: 

 

Laika periods 1997.g. 

Projekta veids, atbildība Phare ACE projekts P95-2198-R “Competitiveness of the Baltic Agricultural and Food Sectors 
after Accession to the EU” (projekta partnere no Latvijas puses) 

Laika periods 1996. - 1999.g. 



Projekta veids, atbildība Phare ACE projekts P96-6055-R “Inefficiencies in the Food Industries of the Baltic States: 
Economic Analysis and Policy Options” (projekta partnere no Latvijas puses, atbildīgā par  
CEEC-ASIM modeļa adaptāciju Latvijas lauksaimniecības sektora analīzei un prognozēšanai) 

Laika periods 1998. - 1999.g. 

Projekta veids, atbildība Phare/CEAS/ASA projekts LE 95 05 “Institucionālā attīstība Latvijas lauksaimniecības 
atbalstam” (politikas analītiķe) 

Laika periods 2002.g. - 2004.g. 

Projekta veids, atbildība EU Fifth Framework Research Programme “Quality of Life and Management of Living 
Resources” projects QLRT-2001-02853 “Agricultural Sector in the Member states EU and 
Newly associated States in Central and Eastern Europe: Econometric Modelling for 
projections and Analysis of EU Policies on Agriculture, Forestry and the Environment” 
(projekta vadītāja no Latvijas puses) 

Laika periods 2003.g. -  2004.g.  

Projekta veids, atbildība Baltijas projekts“EU CAP Reform: Assessment of Impact on Agrarian Sectors and rural areas 
in the Baltic States” (projekta koordinātore) 

Laika periods 2005.g. oktobris -  2006.g. augusts 

Projekta veids, atbildība EU Sixth Framework Research Programme Quality of Life and Management of Living 
Resources: STREP (SSPE-CT-2005-021543)  “Agricultural Member States Modelling for the 
EU and Eastern European Countries” (projekta koordinatoru grupas locekle) 

  

Piedalīšanās Zemkopības 
ministrijas pasūtītos pētījuma 

projektos: 

 

Laika periods 2000.g.  

Projekta veids Tēma ZM-2000-25 Latvijas lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas attīstības analīze 

Laika periods 2001.g.  

Projekta veids Tēma ZM-2001-2 Latvijas lauksaimniecības ekonomisko un finansiālo aprēķinu veikšana lai 
izvērtētu Latvijas ieguvumus un zaudējumus, iestājoties ES un esot PTO dalībvalsts 

Laika periods 2002.g. 

Projekta veids Piedalīšanās darbā pie Latvijas Republikas nostājas 7. sadaļas “Lauksaimniecība” 
ekonomiskās argumentācijas sagatavošanas iestāšanas sarunām ar ES. 

Laika periods 2003.g. – 2004.g. 

Projekta veids LR Zemkopības Ministrijas pasūtītais zinātniskais projekts (Nr 140704/S491) “Eiropas 
Savienības kopējas lauksaimniecības politikas 2003.gadā reformas ieviešanas Latvijā 
scenāriji un to īstenošanas novērtējums”. 

Laika periods 2005.g. – 2006.g 

Projekta veids LR Zemkopības Ministrijas pasūtītais zinātniskais projekts (Nr 290605/S231) “Reformētas ES 
KLP pilnīga ieviešana Latvijā: iespējamā tiešmaksājumu reģionālā un nozaru diferencēšana” 

Laika periods 2006.g.  

Projekta veids LR Zemkopības Ministrijas pasūtītais zinātniskais projekts (Nr 080506/S118) 
“Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un citās ES dalībvalstīs: potenciāls 
ražošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai” (projekta vadītāja) 

Laika periods  2006.g. 

Projekta veids LR Konkurences Padomes pasūtītais projekts „Konkurence graudu un to produktu ražošanas 
tirgū Latvijā” (eksperte-konsultante). 

Laika periods  2006.g. 

Projekta veids  LR Konkurences Padomes pasūtītais projekts „Konkurence gaļas un tās produktu ražošanas 
tirgū Latvijā” (eksperte-konsultante). 

Laika periods  2006 – 2007.gads 



Projekta veids LR Zemkopības Ministrijas pasūtītais projekts (Nr 260706/c-199) „Latvijas Lauku attīstības 
programmas projekta 2007. – 2013.gadam iepriekšējais (Ex-ante) novērtējums” (projekta 
eksperte) 

Laika periods 

Projekta veids  

 2007.gads (līdz šodienai) 
 
LR Zemkopības Ministrijas pasūtītais projekts  „Piensaimniecības nozares attīstības analīze un 
konkurētspējas novērtējums Latvijā un Eiropas Savienības tirgū” (projekta vadītāja) 

Piedalīšanās LZP zinātnisko 
projektos: 

 
 

Laika periods 2001. g. - 2004.g. 

Projekta veids Zinātniskais projekts Nr 01.0219 “Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora konkurētspēja 
un tirgus globalizācija: faktori, ietekme un perspektīvas “ (atbildīgā izpildītāja) 

Laika periods 2005.g. līdz 2006.g. 

Projekta veids Zinātniskais projekts Nr 05.1904 “Lauksaimniecības un pārtikas tirgojamie un netirgojamie 
produkti Eiropas tirgū: iespējas politikas un ražošanas stratēģiju veidošanā” (projekta 
vadītājs). 

  

Goda nosaukumi, apbalvojumi: 1998.gadā 30. septembrī apbalvojums ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 
Atzinības rakstu (Nr. 1202-205) par uzvaru studentu zinātnisko darbu konkursā ar darbu 
“Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgus izpēte: principi, problēmas, metodes” 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas Angļu un latviešu valodas 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   labi  labi  labi  labi  labi 
Latviešu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Datora lietošanas prasmes GAMS System; Micro TSP; MS Office 2000; 
  

Vadītāja apliecība  B. kategorijas autovadītāja apliecība 

Uzstāšanās konferencēs un 
semināros (pēdējo trīs gadu 

laikā) 

− Jasjko, D., Miglavs A., Some look on the development of competitiveness of Latvian 
agriculture and food sector. – OECD Workshop “Enhancing competitiveness in the agro-food 
sector: making policy work” in Vilnius, 16 - 17 June 2004.  
− Jsjko D., Some look on the development of Latvian agriculture and food sector – 

Finnish-Latvian experts’ Seminar. Helsinki.: MTT. 12 October, 2004. 
− Jasjko D., CAP reform in Latvia: policy options, selection criteria and methods of 

assessment. - Baltic States experts meeting on the CAP reform. Rīga. Zemkopības ministrija, 
2004.g. 26. novembris. 
− Frolova, L., Jasjko, D., Salputra, G., Latvijas lauksaimniecības sektora tiešmaksājumu 

reformas kvantitatīvais novērtējums Latvijas. - Universitātes 63. konference; 4.februāris, 
2005.g. 
− Jasjko D., The Reformed Common Agricultural Policy as a Synergy Factor of Rural 

Development in Latvia – Rural Extension Network in Europe (R.E.N.E.); Conference 
“Influence of Agricultural and Rural Advisers Operation Synergy on the Rural Development 
Process”, 25- 28 April, 2005, Saulkrasti, Latvia. 
− Jasjko D., Perspectives for Latvian agriculture in the framework of EU Common 

Agricultural Policy. International Scientific Conference “Problems of Agrarian Research 
Development in Common European Space” in Jelgava, 27-28 May, 2005. 
 



 − Jasjko D.,Predictions for Agricultural Production Under the Reformed CAP in Latvia. - 
International Scientific Conference “Perspectives of the Baltic States’ Agriculture under the 
CAP reform” in Tartu, 17-18 June, 2005. 
− Jasjko D., Fadejeva L., The reform of Common Agricultural Policy in Latvia: 

opportunities un projections.- International Scientific Conference “The Next Decade 
Challenges For Business” in Riga, 2-3 February, 2006. 
− Jasjko D., Kozlinskis V., Situāciju analīzes metožu lietošana ekonomikas un biznesa 

vadības studiju programmu ietvaros.- LLU mācību metodiskā konference “Studiju kvalitāte” 
Jelgava, 19 Janvāris, 2007. 
− Jasjko D., The role of CAP support for development of the agricultural sector and 

competitiveness of food products: some comparisons among EU countries.- NJF’ s 23rd 
Congress (Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas kongress) “Trends and 
Persectives in Agriculture”, Kopenhāgena, 26.-29.Jūnijs, 2007.g. 
 

Nozīmīgākas publikācijas 

 

 

 

− Frolova L., Jaunzeme I., Jasjko D., Russian trade liberalization effect on the Latvian 
agricultural and food product export development // LU RAKSTU Vadības zinību sērija.- 
660.sēj.- R.: LU, 2003. Pp 185.- 203. 
− Jasjko D., Salputra G., Development of Latvian Agricultural Sector: Quantitative 

Assessment of the Accession Effects //Possibilities for Rural Development in the Enlarged 
Europe. - Starpatutiskās zinātniskās konferences raksti N5. Jelgava.:LLU, 2004., 35.- 44.lpp. 
− Jasjko D., Miglavs A., Feldmans D., The Structural Changes in Latvian Agricultural 

Sector after Application of CAP Reform //.Possibilities for Rural Development in the Enlarged 
Europe. - Starpatutiskās zinātniskās konferences raksti N5. Jelgava.:LLU, 2004, 25.- 34.lpp. 
− Jasjko D., Salputra G., Agricultural Policy Development: Options and Opportunities for 

Quantitative Analysis. Vadības zinātne. – Latvijas Universitātes raksti, 674.sējums, 2004.g., 
33.- 47.lpp. 
− Miglavs A., Jasjko D. (2003) EU Enlargement and CAP Reform: Modelling and 

Information Availability// Information Systems in Agriculture. Poland.:CSO, 2003, p 65 – 78. 
− Jasjko D., The Reformed Common Agricultural Policy as a Synergy Factor of Rural 

Development in Latvia // Influence of Agricultural and Rural Advisers Operation Synergy on 
the Rural Development Process. - Starpatutiskās zinātniskās konferences raksti, 
Ozolnieki.:LLKC, 2005. , p. 23-34. 
− Jasjko, D., Fadejeva L., (2006) The reform of Common Agricultural Policy in Latvia: 

opportunities un projections//.The Next Decade Challenges for Business. – Proceedings of 
the conference. Riga.:RISEBA, 2006, p. 47.- 56. 
− Jasjko, D., Pančenko Ē., Leitāne L., u.c. (2006) Lauksaimniecības un lauku atbalsta 

politika Latvijā un citās ES dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai un konkurētspējas 
paaugstināšanai //RSEBAA ziņojums. –. Riga.:RISEBA, 2006, 42.lp p.  
− Jasjko D., The role of CAP support for development of the agricultural sector and 

competitiveness of food products: some comparisons among EU countries // NJF’ s 23rd 
Congress publications.  

 
 
 
Danute Jasjko  
2007.gada 31. jūlijs 

 



 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jaunzems Andrejs 
Adrese Katoļu iela 50-37, Ventspils, Latvija 

Tālrunis 3629657 Mobilais tālrunis  
E-pasts jaunzems@venta.lv 

Dzimšanas datums 16.04.1942 

Darba pieredze  

Laika periods 2000 – līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais amats Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Ekonomikas teorijas un 
kvantitatīvo metožu katedras vadītājs 

Nozare Izglītības un zinātnes organizācija un vadība 
  

Laika periods 2003- 
Profesija vai ieņemamais amats Ventspils Augstskolas asociētais profesors 

Nozare Ekonomikas nozare, ekonometrijas apakšnozare 
  

Laika periods 1997-2003 
Profesija vai ieņemamais amats Ventspils Augstskolas asociētais profesors saskaņā ar kontraktu 

Nozare Ekonomikas nozare, ekonometrijas apakšnozare 
 

 

Laika periods 1997-1998 

Profesija vai ieņemamais amats Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības nodaļas vadītājs 
Nozare Izglītības un zinātnes organizācija un vadība 

  

Laika periods 1999-2000 
Profesija vai ieņemamais amats Paralēli darbam Ventspils Augstskolā pasniedz Valsts Administrācijas skolā 

Nozare Investīciju rēķini, mikroekonomika 
  

Laika periods 1996- 
Profesija vai ieņemamais amats Paralēli darbam Ventspils Augstskolā pasniedz Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 

fakultātes maģistrantūrā 
Nozare Risku analīze un vadīšana 

  

Laika periods 1996-1997 
Profesija vai ieņemamais amats Paralēli pamatdarbam Latvijas Universitātē pasniedz Latvijas Banku augstskolā 

Nozare Statistika, finanšu matemātika, investīciju analīze 
  

Laika periods 1995-1997 
Profesija vai ieņemamais amats Paralēli darbam Latvijas Universitātē uz līguma pamata pasniedz Eirofakultātē (Tartu-Riga-

Vilnius) 
Nozare Matemātika ekonomistiem, statistika, ekonometrija 

  

Laika periods 1985-1987 
Profesija vai ieņemamais amats Latvijas Universitāte, doktorands 

Nozare Ekonomiski-matemātisko disciplīnu cikla ontodidaktika 
  

Laika periods 1970-1997 



Profesija vai ieņemamais amats Latvijas Universitātes Matemātiskās ekonomikas katedras asistents, vecākais pasniedzējs, 
docents 

Nozare Ekonomiski-matemātisko disciplīnu cikls 
  

Laika periods 1967-1970 
Profesija vai ieņemamais amats Latvijas Universitātes aspirants 

Nozare Funkcionālanalīze 
  

Laika periods 1965-1966 
Profesija vai ieņemamais amats Obligātais karadienests 

  

Laika periods 1962-1963 
Profesija vai ieņemamais amats Latvijas Universitātes Skaitļošanas Centra laborants 

Nozare Matemātiskā modelēšana un programmēšana 

Izglītība  

Laika periods 2001-2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Nordic Research Academy klausītājs; saņemts sertifikāts ekonomikas teorijā. 

Laika periods 1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Semināra How to Run a Business School klausītājs; saņemts sertifikāts. 

Laika periods 1996-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Eirofakultātes (Tartu-Riga-Vilnius) kursu "Mikroekonomika" (120 stundas), 
"Makroekonomika" (120 stundas), "Ekonometrija" (120 stundas) klausītājs saskaņā ar 
kontraktu. 

Laika periods 1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Universitātes Baltijas augstskolu mācību spēku izglītības programmas 
Innovationen zur Hochschuldidaktik (120 stundas) klausītājs; saņemts sertifikāts 
augstskolu didaktikā. 

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms par matemātikas doktora Dr. Math. grāda piešķiršanu. 

Laika periods 1985-1987  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Universitāte, doktorands. 

Laika periods 1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms par augstākās matemātikas katedras docenta nosaukuma piešķiršanu. 

Laika periods 1967-1970   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultātes aspirants. 
Diploms par Fizikas-matemātikas zinātņu kandidāta grāda piešķiršanu. 

Laika periods 1959-1964   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultātes students. 
Diploms par matemātiķa-skaitļotāja kvalifikācijas piešķiršanu. 

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas Krievu, angļu, vācu 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Krievu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C1 Ļoti labi 

 Angļu valoda  B2 Labi C1 Labi B1 Viduvēji B2 Labi B1 Labi 



Vācu valoda  B1 Viduvēji B1 Viduvēji A2 Vāji A2 Vāji A2 Vāji 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Organizatoriskas prasmes Zinātniskā pētījuma "Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985. gada līdz 
2002. gadam" vadītājs.  
Projekta "Izlietojuma-izlaides informatīvā analīze" (Latvijas Zinātnes padomes grants 
Nr.04.1357) vadītājs; 2004-2006. 

Datora lietošanas prasmes MS Word, MS Excel, PL1, GAMS (General Algebraic Modelling System). 

Vadītāja apliecība B kategorijas apliecība 

Papildu informācija Esmu sagatavojis un lasījis sekojošus kursus: 
Matemātiskā analīze; Lineārā algebra; Matemātika ekonomistiem (vispārīgais kurss); 
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika;  Ekonometrija; Matemātiskā programmēšana; 
Operāciju pētīšana; Finanšu matemātika; Investīciju statistika un analīze; Mikroekonomika; 
Lineārā optimālā plānošana; Input-output analīze; Risku analīze un vadīšana (Latvijas 
Universitātes maģistrantūrā); Menedžmenta ekonomika (Ventspils Augstskolas 
maģistrantūrā); Lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās metodes (Ventspils Augstskolas 
maģistrantūrā); Vadības ekonomika (doktora studiju programmā). 

 
 Zinātniskās publikācijas: Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos un konferenču 

tēzes: 70. 
Dažas jaunākās publikācijas: 
1. Jaunzems A. Some theoretical questions concerning Leontief's model "input-output-
environment". Zinātnisko rakstu krājumā "Management of Organizations: Systematic 
Research. Nr. 27." Kaunas, Lithuania, Universitas Vytauti Magni. 2003. ISSN 1392-1142. 
215-227 lpp. 
2. Jaunzems A. The informative analysis of volume-cost-contribution margin amounts in 
the case of perfectly structured technology. Zinātnisko rakstu krājumā "Organizaciju 
vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr. 23." Kaunas, Lithuania, Universitas Vytauti Magni. 2002. 
ISSN 1392-1142. 229-241 lpp. 
3. Jaunzems A. Latvijas valsts nozagšanas indekss un situācijas izpratnes iespējas. 
Grāmatā "Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985. gada līdz 2002. 
gadam. " Andreja Jaunzema redakcijā. Ventspils Augstskola, 2002. ISBN 9984-648-38-9. 
377-392 lpp. 

 

 4. Яунземс А. Я. Математический фундамент микроэкономики, экономики 
менеджмента, управленческого учета. Научно-теоретический и методический 
журнал "Проблемы теории и методики обучения" №8. Российский университет 
дружбы народов. Ассоциация "Содействие высшим учебным заведениям". Москва, 
2003. 96-99 lpp. 
5. Jaunzems A. A Generalisation of Samuelson's Theorem Concerning Substitutability in a 
Static Open Leontief Model in the Case of Several External Resources. Baltic Journal of 
Economics, Volume 1, 1997. ISSN: 1406-099X. 87-102 lpp. 
6. Jaunzems A. Investīciju diversifikācijas aprēķinu empīriska pārbaude. Grāmatā 
"Latvijas Universitātes raksti. Vadības zinātne. 674. sējums." Rīga: "Latvijas Universitāte", 
2004., 63-79 lpp. 
 

 7. Jaunzems A. Starpnieka tirgus vara. Grāmatā "Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika 
III. 671. sējums." Rīga: "Zinātne", 2005., 112-125 lpp. 
8. Jaunzems A, Piņķe G., Skribāne I. Izlietojuma-izlaides informatīvā analīze Latvijas 
zināšanu ekonomikā. LZP projekta Nr. 04.1357 izpildes darbs. Krājumā: LZP ekonomikas 
un juridiskās zinātnes galvenie pētījuma virzieni 2004. gadā. Nr. 10., Rīga, 2005, 57-58 lpp 
9. Jaunzems A. Eiropas kontu sistēmas piedāvājuma, izlietojuma, importa tabulas un 
piedāvājuma-importa-izlietojuma matemātiskais modelis. Grāmatā "Latvijas Universitātes 
raksti. Vadības zinātne". Rīga, "Latvijas Universitāte", 2006. 
10. Jaunzems A. Valsts firmas loma oligopolijā. Grāmatā "Latvijas Universitātes raksti. 
Ekonomika." Rīga: "Zinātne", 2006 
11. Jaunzems A. Izlietojuma-izlaides informatīvā analīze. LZP projekta Nr. 04.1357 izpildes 
darbs. Krājumā: LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījuma virzieni 2006. 
gadā. Nr. 12., Rīga, 2007, 52-54 lpp. 
12. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" 
projekts "Labklājības ministrijas pētījumi". Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/ 0003. 
Līgums Nr. LM 17.6-04/ 35-2005. Līdzautors grāmatai "Latvijas un tās reģionu darba tirgus 
specifiskās problēmas" UDK 331.5 : 332.14. 2007, 192 lappuses. 

 



 Publicētā mācību literatūra: 36 nosaukumi, tai skaitā trīs grāmatas, 15 kursu materiāli, 18 
brošūras; kopējais apjoms - pāri par 2600 lappusēm. Lielākais darbs − Maskavā recenzētā 
grāmata "Matemātika ekonomikas zinātnēm. Vispārīgais kurss, 1993" (krievu valodā) 52 
autorlokšņu apjomā. 

 

 

Andrejs Jaunzems  
2007.gada augusts  

 
 

 



 

   
  

Europass  
Curriculum Vitae  

 

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Juris Roberts Kalniņš  
                   

Adrese Ozolciema 24/1-13, Rīga, LV-1258, Latvija 
Tālrunis (371) 67675430 Mobilais tālrunis (371) 29444470 
E-pasts simts@latnet.lv 

Dzimšanas datums 28.02.1942 

Darba pieredze  
  

Laika periods Kopš 2007 g. maija 
Profesija vai ieņemamais amats    VeA Inženierpētniecības centra (IPC) Pielietojamās elektronikas un "Bluetooth" nodaļas vadošais 

pētnieks 
Galvenās darbības un atbildība Pētnieciskais darbs elektronikas jomā 

Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Elektronika 

  

Laika periods No 2005 g. augusta līdz 2007.gada aprīlim 
Profesija vai ieņemamais amats  VeA Inženierpētniecības centra (IPC) vadītājs 
Galvenās darbības un atbildība IPC darba vadīšana un sadarbība ar uzņēmējiem nozares ietvaros 

Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Elektronika, matemātiskā modelēšana, telekomunikācijas 

  

Laika periods Kopš 2005g. augusta 
Profesija vai ieņemamais amats  Elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstbas projekta (E&E) vadītājs 
Galvenās darbības un atbildība Vadīt 4. komponentes E&E projekta ietvaros 

Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 39, Ventspils, LV-3601, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Elektronika un elektrotehnika 

  

Laika periods Kopš 2005 g. 
Profesija vai ieņemamais amats  Asoc. prof. 
Galvenās darbības un atbildība Lekciju, mācību  un zinātniskais darbs 

Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors IT  un vadības zinības 

  

Laika periods No 1998. līdz 2005 .gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Prorektors zinātniskajā darbā, profesors 
Galvenās darbības un atbildība Zinātniskā darba organizēšana, lekciju darbs 

Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība, mazie un vidējie uzņēmumi, nevalstiskās biznesa atbalsta organizācijas, publiskā 

pārvalde  
  

Laika periods Kopš 1996 g  
Profesija vai ieņemamais amats Vadošais pētnieks 
Galvenās darbības un atbildība Zinātniskā darba veikšana granta ietvaros, līdz 2003 – LZP zinātniskā granta vadītājs 

Darba devēja nosaukums un adrese Ķengaraga ielā 8, LV-1063, Rīga, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors cietvielfizika 

  

Laika periods No 1998. līdz 1999.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Profesors 
Galvenās darbības un atbildība Lekciju lasīšana, izglītības un pētnieciskā darba organizēšana  

Darba devēja nosaukums un adrese Rīgas Aviācijas Universitāte, Lomonosova 1, LV-1019, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Fizika, ekonomika 

Laika periods No 1996. līdz 1997.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Valsts sekretāra vietnieks 
Galvenās darbības un atbildība   Augstākās izglītības un zinātniskā darba vadība LR Izglītības un zinātnes 

ministrijā. 
Sadarbība ar LZP un LZA. 



Darba devēja nosaukums un adrese Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgā, Vaļņu ielā 2, LV-1050, 
Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība 

Laika periods 1995-1996 
Profesija vai ieņemamais amats  Dabas zinātņu nodaļas projektu vadītājs 
Galvenās darbības un atbildība  Zinātnisko izstrāžu ieviešana uzņēmumos 

Darba devēja nosaukums un adrese Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgā, Vaļņu ielā 2, LV-1050, 
Nozare vai nodarbinātības sektors Zinātne, rūpniecība 

  

Laika periods No 1991. līdz 1995.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Profesors teorētiskās fizikas. Katedrā (amatu apvienošanas kārtā) 
Galvenās darbības un atbildība Atbilstoši profesora līmenim mācību, pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšana 

Darba devēja nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un pētniecība matemātikā, statistikā un informācijas tehnoloģijās 

  

Laika periods No 1989-1991 . 
Profesija vai ieņemamais amats  Profesors 
Galvenās darbības un atbildība Atbilstoši profesora līmenim mācību, pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšana 

Darba devēja nosaukums un adrese Rīgas Tehniskās universitātes Fizikas katedra (amatu apv. kārtībā) 
Nozare vai nodarbinātības sektors fizika 

  

Laika periods No 1966. līdz 1993 .gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Pētnieku amati (jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, pētnieks, vadošais pētnieks) 
Galvenās darbības un atbildība Zinātniskās pētniecības darbs kinētisko procesu modelēšanā  

Darba devēja nosaukums un adrese Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts; Miera ielā, 32, Salaspils, LV-2169, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Zinātniskā pētniecība 

  

Izglītība  
  

Laika periods 1992.gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Piešķirts fizikas habilitētā doktora zinātniskais grāds (Dr.habil.phys) 

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūta habilitātes. padome 
  

Laika periods 1982.gads 
Piešķirtā dokumenta nosaukums  Fizikas  zinātņu doktora (PSRS) diploms 

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Latvijas Zinātņu akadēmija (Fizikas Institūts) 
  

Laika periods 1972.gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grāds (PSRS) 

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Latvijas Zinātņu akadēmija (Fizikas Institūts) 
  

Laika periods 1960.-1965..gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Diploms ar izcilību  par augstākās izglītības iegūšanu fizikā (teorētiskajā)  ar fiziķa  
kvalifikācijas piešķiršanu  (Diploms O Nr. 415038) 
 

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi B2 Labi 
Vācu  B2 Vid B2 Labi B2 Vid B1 Vid B1 Viduvēji 

Krievu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes un kompetences Laba pieredze vadības darbā un administratīvajā darbā (parlamentārais sekretārs, partijas 
vadības darbs, 10 g. LZS vadītājs, valsts sekretāra vietnieks, LADA valdes loceklis,  prorektors 
zin. darbā, doktoru padomes vadītājs.   
Komunikācijas spējas apgūtas vadot kreatīvos un modelēšanas treningus  augstākā un vidējā 
līmeņa vadītājiem, piedalīšanās žurnālu redkolēģijās, konferenču orgkomitejās.  



Organizatoriskās prasmes un 
kompetences 

Projektu vadīšana, semināru un konferenču organizēšana, darba grupu organizēšana, 
diskusiju vadīšana.  Kolektīvas problēmu risināšanas metožu pielietošana un izstrāde,  
modelēšanas sesiju vadība.  

Tehniskās prasmes un 
kompetences 

Zinātniskais darba pieredze (Fizikas institūts, LU CFI, STA). Lekcijas LU, STA, TSI. ISMA, 
Aviācijas universitāte, Ventspils augstskolā. Kompetences no teorētiskās fizikas līdz biznesa 
vadībai un kreatīvo spēju psiholoģijai.  Dažādos laikos lasītie kursi Kontrolings, Pārvaldības 
teorija, Uzņēmējdarbības pamati, Organizāciju teorija, Projektu Vadība, Problēmu risināšana  
un lēmumu pieņemšana, Haosa menedžments, Kvantitatīvās metodes biznesā, Ekonomiskā 
statistika, Efektīvas mācīšanās metodes,Sistēmiskā domāšana u. c. 

Datora lietošanas prasmes Prasmes Microsoft Office™ līdzekļu  lietošanā, kreatīvo datorrīku lietošana, matemātiskās 
modelēšanas un biznesa procesu programmatūru plašs klāsts, patstāvīgu programmu un rīku 
izstrāde. 

Zinātniski pētnieciskā darbība 
 

 Kinētisko procesu modelēšana, kondensētās vielās, vadības zinātnes teorētiskie jautājumi,
zināšanu pārvalde. 

 
Zinātniskās publikācijas (skaits) Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos:   >120 

Konferenču tēzes:    30 
Citas zinātniskās publikācijas    15    

Lasītie akadēmiskie kursi   Esmu sagatavojis un lasījis sekojošus akadēmiskos kursus (ar norādēm: LU - Latvijas 
Universitāte,, RAU – Rīgas aviācijas universitāte, VeA – Ventspils Augstskola , TSI – 
Transporta un sakaru institūts, ISMA – Informācijas un menedžmenta augstskola, RTU – 
Rīgas tehniskā universitāte, STA – Sociālo tehnoloģiju augstskola ): 
1964 - 1965  Termodinamika un statistiskā fizika (LU) 
1972 - 1975 Elektrodinamika  (RTU) 
1989 - 1991  Fizikas- Mehānika, Elektrodinamika, Kvantu fizika  (RTU) 
1991 - 1995 Teorētiskās fizikas speckursi; kvantu statistika  (LU) 
1998 - 2000 Statistikā fizika ekonomikā(RAU, TSI) 
1998 - 2000 Nesakārtotās vides fizika  (ISMA)  
1998 - 2005 Varbūtības teorija un matemātiskā statistika (STA) 
1998 - 2005 Kvantitatīvās metodes ekonomikā (STA) 
1998 - 2003 Ekonomiskā statistika  (STA ) 
1998- 2003 Biznesa matemātiskā modelēšana (STA) 
1998 - 2005 Mācīšanās iemaņu apgūšanas metodes (STA )  
2004 - 2005 Organizācijas teorija (maģistriem) (STA ) 
Kopš 2005  Skaitliskās metodes (VeA) 
Kopš  2005 Algebras skaitliskās metodes (maģistriem) (VeA) 
Kopš 2005 Analīzes  skaitliskās metodes (maģistriem) (VeA) 
Kopš 2005 Augstākās matemātikas speckurss (maģistriem) (VeA) 
Kopš 2005 Kontrolings (VeA) 
Kopš 2005 Uzņēmējdarbības pamati  (VeA)   
Kopš 2005 Pārvaldības teorija (VeA) 
 

  

Papildu informācija 
 
 

     Darbība dažādu valstisku un nevalstisku organizāciju darbā. Tā pēdējo 10 gadu laikā esmu 
bijis: 

AS „RD Alfa” padomes un valdes priekšsēdētājs 
Latvijas Zinātnieku savienības priekšsēdētājs un padomes loceklis 
Latvijas Zinātnes padomes loceklis 
Latvijas domāšanas attīstīšanas asociācijas loceklis 
Latvijas Inteliģences asociācijas valdes loceklis 
Rīgas Juridiskās augstskolas valdes loceklis 
KDS priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks. 
"Journal of physics" recenzents, 
Žurnāla „Computer modeling and new technologies” redkolēģijas loceklis 
Starptautiskās ikgādējas konferences  ”Information Technologies & Management” 

orgkomitejas loceklis 
LR Saeimas Latvijas nākotnes attīstības apakškomisijas pieaicinātais eksperts 

 
 

 
Juris Roberts Kalniņš  
 
2007.gada jūnijā 

 



 

 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vulfs Kozlinskis  
Adrese Marijas 1, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis +371 7807963   
Fakss +371 7500252 

E-pasts vulfs@rsebaa.lv  
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimšanas datums 02.03.1951 

Darba pieredze  
 

Laika periods 2004 – šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Zinātņu prorektors 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Meža iela 3, Rīga , Latvija 
Nozare Izglītība 

i  

Laika periods 2006 - šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Doktora studiju programmas  direktors 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Nozare Izglītība 
i 
 

 

Laika periods 2006 - šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas un Biznesa Zinātniskā Institūta vadītājs 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2003 - 2005 

Profesija vai ieņemamais amats Starptautiskās Maģistru programmas “Uzņēmējdarbības ekonomika un vadība” vadītājs  
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 1999 - 2003 

Profesija vai ieņemamais amats Zinātniskais vadītājs 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas – Norvēģijas Lauku attīstības un studiju centrs 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1991-šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas fakultātes profesors 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija 
Nozare Izglītība 

 

 



Izglītība  

Laika periods 2004 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

sertifikāts par “Ekspertu apmācības kursu” apgūšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra kursi – Leonardo da Vinči pilotprojekta 
LT/03/B/F/PP-171005 “Mācību programmas izveidošana ekspertu apmācīšanai kvalitātes 
ārējai novērtēšanai” 

  

Laika periods 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts par kvalifikācijas celšanas programmas  “ Innovation in agribusiness” apgūšanu 

  

Laika periods 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr. habil. oec. Diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Zinātnes Padome 
  

Laika periods 1991 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

sertifikāts par „Ekonomikas kursu” apgūšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte 
  

Laika periods 1987-1989 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora studijas, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
  

Laika periods 1975-1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātnes kandidāts, Diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
  

Laika periods 1970-1974 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu valoda 

Citas valodas Angļu valoda 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu Valoda  B2 labi B2 labi B2 labi B2 labi B2 labi 

Latviešu Valoda  C1 teicami C1 teicami C1 teicami C1 teicami C1 teicami 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
 

 
 

 



Organizatoriskas prasmes - Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Loceklis;  
- Izglītības Ministrijas Ekonomikas un vadības mācību programmu novērtēšanas komisiju

Eksperts; 
- Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ventspils augstskolas zinātnisko rakstu

redkolēģijas loceklis;  
- Ventspils augstskolas Maģistru Valsts Eksāmenu komisijas priekšsēdētājs; 
- Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Valsts Eksāmenu

komisijas loceklis 
- Ekonomikas un vadībzinātnes nozares Profesoru padomes loceklis LLU 
- RSEBAA starptautisko zinātnisko konferenču zinātniskās redkolēģijas vadītājs 
- Promocijas darbu vadītājs 
- Šauļu universitātes ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences orgkomitejas loceklis 
- RSEBAA Zinātnes padomes priekšsēdētājs 
- LR Ekonomikas Ministrijas Zinātnes padomes loceklis 

Datora lietošanas prasmes Ms Word, Ms Excel, Internet 

Citas prasmes B. kategorijas autovadītāja apliecība  

Zinātniskā darbība - Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajos projektos (2004-2005): Baltijas valstu 
uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un 
aprobācija. 

- Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajā projektā (2006-2007): „Uzņēmējdarbības 
vides attīstības monitoringa veikšana Latvijas reģionos un tā metodoloģiskās bāzes 
pilnveidošana”. 

- LR Zemkopības ministrijas projekta „Latvijas Lauku attīstības programmas projekta 2007.-
2013.gadam iepriekšējais (Ex-ante) novērtējums”  eksperts. Projekta izpildes termiņš 
07.2006 – 12.2006. ES finansējums. 

- LR Zemkopības ministrijas projekta „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un 
citās ES dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai” 
eksperts. Projekta izpildes termiņš 05.2006 – 11.2006. 

- NVA ESF projekta „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā sabiedrībā 
cilvēkresursu un mūžizglītības aspektā Kurzemes reģionā”  vadošais pētnieks. Projekta 
izpildes termiņš 06.2006 – 06.2007. 

- Projekta „Diferencētas pievienotās vērtības nodokļa likmes atsevišķām pārtikas grupām 
ietekme uz šo produktu patēriņu un šo produktu ražotāju konkurētspēju”  vadība 

- Līdzdalība projektā „Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums lauksaimniekiem”, eksperts 
Zinātniskās publikācijas  Vairāk nekā 60 zinātnisko rakstu  

  

Zinātnisko pētījumu virzieni Biznesa makrovide Baltijā, ES fondu izmantošana Latvijas lauksaimniecībā 
  

Publikācijas 1. „Evaluation of some business macro environment forecasting methods”. Līdzautore K. 
Guseva. Journal for Bussiness Economics and Management, Special edition. Berlin, 2006. 

2. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Mācību līdzeklis. Ar līdzautoriem.  Jelgava, 2005. 
3. “Biznesa makro vides tiesiskie aspekti”, Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas

zinātne – lauku attīstībai” (līdzautori: A. Vucāne, J. Vucāns), Jelgava, 2004. gada aprīlī, lpp.
11 – 18 ; 

4. Information Society and Modern Business, Proceeding of International Scientific conference 
“Comparative Analysis of Development of Business Macro Environment in the Baltic States”
(co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns), Ventspils, Latvia 2004, Jumava, pp. 359-367; 

5. “Methodological Aspects of Evaluation of Development of Business Macro Environment in
the Baltic Countries”, International conference “Research in Statistics – Basis of Social 
Sciences and Education” Riga, Latvia 2.–4.10.2003. (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns); 

6. BME: Social Component, International Scientific conference “Economic Science for Rural
Development” (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns), Jelgava, Latvia, 2003; 

7. “Evaluation of Business Macro Environment in Latvia” 7th Nordic-Baltic Conference in 
Regional Science: Regional Integration and Transition in the Baltic Rim, Ystad, Sweden, 
2003. (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns); 

8. Elaboration and approbation of appropriate aggregate index evaluation and forecasting of
business macro environment in Baltic states, Proceedings of the International Scientific 
Conference “Traditions and innovations in sustainable economic development” Rēzeknē,
Latvia, Higher Education Institution, 2002. pp. 466-474 (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns); 

 
 

 



   9. Planning of Socio-Economic Development in the Regions of Latvia, Scientific Conference 
“Agriculture in Globalising World”, Tartu, Estonia on June 1-2, 2001; 

10. “Business macro environment in the Baltic”, Proceeding of International Seminar “Economic
policy, agriculture and future business development in the Baltic”, Jūrmala, Latvia, February
1-4, 2001; 

11. Maizes tirgus pētījums, Jelgavā, Latvija, 2001; 

 12. Evaluating and prognosing of business macro environment changes in the Baltic’s.
Proceeding of International Scientific conference: “Problems and Solutions for Rural 
Development”, LAU, Jelgava, 2001. – p.24-38; 

 

 

Vulfs Kozlinskis  
2007.gada augusts  

 

 



 
 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Sandra Kraže 
Adrese Krišjāņa Valdemāra iela 94 – 61, Rīga, Latvija 

Tālrunis 6770283 Mobilais tālrunis  
E-pasts sandra.kraze@ba.lv 

  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimšanas datums 1955.gada 11.marts 
  

Dzimums Sieviete 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2006. - šobrīd 
Profesija vai ieņemamais amats Studiju mobilitātes daļas vadītāja, docente 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

 
 

Laika periods 1999. – 2006. 
Profesija vai ieņemamais amats Starptautisko sakaru un projektu daļas vadītāja un asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1999. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Svešvalodu Mācību Metodikas Katedras docente 

Darba vietas nosaukums LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1999. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Mācību programmu konsultante 

Darba vietas nosaukums Valodu mācību centrs 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1994. – 1999. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Valodu mācību centrs 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1994. – 1999. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums LU Valodu centra Dabas zinātņu fakultāšu Svešvalodu katedra 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1992. – 1994.gads  



Profesija vai ieņemamais amats Docente 
Darba vietas nosaukums LU Ķīmijas fakultātes Dabas zinātņu fakultāšu Svešvalodu katedra 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 1988. – 1992. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums LVU Svešvalodu katedra 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1986. – 1988. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums LVU Svešvalodu katedra 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1978. – 1986. gads 
Profesija vai ieņemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums LVU Svešvalodu katedra 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Izglītība  
  

Laika periods 1992. gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Filoloģijas zinātņu doktore 
  

Laika periods 1991. – 1992. gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Izglītības maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Londonas Universitāte 
  

Laika periods 1985. – 1986. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Aspirantūra 

Izglītības iestādes nosaukums Ļeņingradas Valsts Universitāte 
  

Laika periods 1991. – 1992. gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Filologa, pasniedzēja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums LVU Svešvalodu fakultāte 
  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Izcili  Izcili  Izcili  Izcili  Izcili 

Vācu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

 
 

  



Papildu informācija  
Tālākizglītība 
− 2003 g. Advanced International  trining Concepts, Ideas& Skills, ICPW Intercultural  
Professionals Workshops, London,UK  
− 2003./2004. ak. g. Profesionālās pilnveides programma ”Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiska pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība” LU 
− 2001./2002. Līdzdalība Banku augstskolas tālākizglītības kursos 

 
Piedalīšanās starptautiskajos semināros un konferencēs 
− Dalība EURASHE 17th EURASHE General Assembly and Annual Conference, 
„Research and Innovation &The Social Dimension of HE”, Copenhagen, 25.-27.04.2007.  
− Uzstāšanās ar referātu seminārā ErasmusWork Placement, referāta tēma „Experiences 
and Views on Student Work Placements” un darba grupas The placement Contract 
vadīšana, UK Socrates Erasmus Council, 19.-20.03.2007. 
− Darbnīcas (woekshop) vadīšana Boloņas veicinātāju apmācības seminārā Minhenē, 
Vācijā, Bologna Promoter’s Training Seminar on Quality Assurance in Europe, Technical 
University of Munich, Germany, 22.-23.11.2006.  
− Uzstāšanās ar referātu seminārā „Boloņas procesa īstenošana”, kas veltīts Latvijas 
augstskolu pārstāvjiem, semināru organizēja Latvijas rektoru padome, Akadēmisko 
programmu aģentūra un Banku augstskola, referāta tēma „Eiropas standarti un vadlīnijas 
kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā” LU, 14.12.2006. , 31.08.2006.  
− Uzstāšanās ar referātu seminārā, kas veltīts Boloņas procesa trīsciklu sistēmai Latvijas 
augstskolu pārstāvjiem „Boloņas process un trīsciklu sistēma”, Banku augstskolā seminārs 
notika ar Socrates projekta 2005-1660/001 SO2-21BOPR atbalstu, 31.08.2006.  
− Dalība Boloņas veicinātāju seminārā par trīs ciklu sistēmu „Training Seminar on the 
Three-Cycle System. Napier University, Edinburga, UK, 22.-23.06.2006.  
− 2005.g. 14.nov. Banku augstskolas 7.ikgadējā starptautiskā konference Increasing 
value of Business : New insights and approaches, Riga, Latvija 
− 2005.g. 3.-4.nov. Profesionālās augstskolas Boloņas procesā: kvalitāte, kultūra un 
pielietojamā zinātne, Viļņas Koledža, Viļņa, Lietuva 
− 2003.g. Pēc Gracas-pirms Berlīnes: Boloņas procesa vērtības profesionālajā augstākajā 
izglītībā, Ungārija 
− Erasmus starptautiskais seminārs Erasmus for academic staff:project work and 
mobility”, Viļņa, Lietuva. Referāts: Socrates/Erasmus IP programmas problēmas un 
perspektīvas 
− 2001.g. Pēc Boloņas process-Prāga : Attīstības tendences Eiropas augstākajā izglītībā, 
Viseu, Portugāle 
− 2002.g. Eiropas Savienības rīkotā konference "Caurspīdīgums un akreditācija 
augstākajā izglītībā" Madridē, Spānijā 
− 2002.g. Eiropas augstākās izglītības institūciju asociācijas (EURASHE) ikgadējā 
konference "Saskaņotība Eiropas augstākajā izglītībā" Galvey, Īrija 
− 2001.g. Eiropas augstākās izglītības institūciju asociācijas (EURASHE) ikgadējā 
konference Viseu, Portugāle 
− 2000.g. Augstākā izglītība 21 gs., Izaicinājumi un Iespējas,EURASHE ikgadējā 
konference, Hanija, Grieķija 
− 2000.g. 10.th annual congress SIETAR,Europa,15-18 March, ICHEC, Brussles, Beļģija, 
referāts Trends in language Educational Processes in Latvia 
− 2002. Lielbritānijas Padome Latvijā – seminārs par BEC eksāmenu 
− 1996. Studio School, Cambridge, Lielbritānija – kurss angļu valodā un metodikā 
− 1995. LTS Training and Consultancy, Bath, Lielbritānija - kurss lietišķās angļu valodas 
pasniegšanā 

 
Dalība starptautiskajās un profesionālajās organizācijās 
− Eiropas Komisijas Izglītības un Kultūras DG konsultatīvās darba grupas 
locekle”Consultation group Erasmus 2 on Cooperation between Institutions on Higher 
Education and enterprises( 2005-2006) 
− Starptautiskas organizācijas “SIETAR-EUROPA” (Starpkultūru izglītība, apmācība un 
pētījumi) biedre, 
− Londonas Universitātes Izglītības Institūta Asociācijas (ALUMNI) biedre, 
− Eiropas augstākās izglītības institūciju asociācijas (EURASHE=Association of 
Institutions in Higher Education) padomes biedre 
− PRIME (Professional Inter-University Management for Educational Networking) 
networking asociācijas valdes locekle 

 



  
Pedagoģiskā darbība, studiju kursa (-u) nosaukumi 
− kopš 2001.g. angļu valoda un speciālā lietojuma valoda BA profesionālajā izglītības 
programmā ”Ekonomika un uzņēmējdarbība”, 
− kopš 2003.g. angļu valoda un speciālā lietojuma valoda Banku augstskolas 
profesionālajā bakalaura studiju programmā” Uzņēmējdarbības vadīšana”. 
− kopš 2005. angļu valoda un speciālā lietojuma valoda  
− kopš 2001.g. angļu valoda un speciālā lietojuma valoda BA profesionālajā izglītības 
programmā ”Ekonomika un uzņēmējdarbība”, 
− kopš 2003.g. angļu valoda un speciālā lietojuma valoda Banku augstskolas 
profesionālajā bakalaura studiju programmā” Uzņēmējdarbības vadīšana”. 
− kopš 2005. angļu valoda un speciālā lietojuma valoda  

 
Docētie kursi ārvalstu augstskolās  
− Intercultural communication, University College of Telemark, Norway, April 2002 
− English for Business Purposes to Accountancy and taxation students, Cross-cultural 
communication to marketing students, Katholieke Hogeschool Mechelen, March, 2003 
− Presentation skills training in intercultural teams, Instituto Politecnico de Contabilidade 
de Coimbra , Portugal, April-May 2003 
− English Socrates/Erasmus module „Cross cultural issues: Communication and 
Intercultural Communication: problems and perspectives”, November, 2003, February, 
2005 
− Communication skills development, Mikkeli Polytechnic, Finland March  2006 

 

 Zinātnisko pētījumu virzieni 
− Tēma “Kultūru daudzveidība tās antropoloģiskajā nozīmē” 
− Tēma “Dažādi tekstu tipi un to nozīme svešvalodu apmācībā” 
− Vārdkopas angļu valodā, to semantika 

 
 

 
 
 
S.Kraže  
2007. gada oktobris  
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Uzvārds / Vārds 

 
 
 
 
 
 

 Irina Kuzmina 
Adrese Prūšu iela 24/6 - 4, LV-1057, Rīga, Latvija 

Tālrunis  (371) 7500261 Mobilais tālrunis (371) 29610918 

Fakss (371) 7500252 

E-pasts kira@rsebaa.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 08.07.1957 

Dzimums Sieviete 

Darba pieredze  

Laika periods 2000 – š.d. 

Profesija vai ieņemamais amats   Ekonomikas un finanšu katedras asociētā profesore 
LU Ekonomikas un vadības zinātņu profesoru padomes 7.02.2006. gada sēdes lēmums 
(protokols Nr. 2/2006): ievēlēta asociētā profesora amatā Ekonomikas zinātņu nozares 
Grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), Meža 
iela 3, LV-1048, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods   2005 – 2006 

Profesija vai ieņemamais amats RSEBAA Studiju kvalitātes vadītāja 

Galvenie pienākumi Studiju kvalitātes sistēmas izveidošana, ieviešana un koordinēšana 

Laika periods 2004 – 2005, 1998 – 1999 

Profesija vai ieņemamais amats   RSEBAA Mācību daļas vadītāja 

Galvenie pienākumi  Metodisko darbu koordinēšana 

Laika periods  1995 – 2002 

Profesija vai ieņemamais amats RSEBAA Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja 

Laika periods 1992 – 1995 

Profesija vai ieņemamais amats RSEBAA lektore 

Laika periods  1993 – š.d. 

Profesija vai ieņemamais amats Valdes loceklis 

Galvenie pienākumi  SIA vadīšana, konsultante finanšu grāmatvedības jautājumos 

Darba vietas nosaukums un adrese   SIA „Bilance Serviss”, Prūšu iela 24/6 – 4, LV-1057, Rīga 

Nozare  Grāmatvedības pakalpojumi 

Laika periods  2002 – 2004 

Profesija vai ieņemamais amats  Galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi  Grāmatvedības sistēmas izveidošana, vadīšana, finanšu pārskatu sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un adrese  A/S Baltijas – Āzijas finanšu korporācija 



Nozare  Finanšu pakalpojumi 

Laika periods  1987 - 1991 

Profesija vai ieņemamais amats  Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese  Enerģētikas un Rūpniecības Ministrijas izglītības centrs 

Laika periods  1979-1993 

Profesija vai ieņemamais amats  Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums 
  

Izglītība  
  

Laika periods 2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Kvalifikāciju paaugstināšana un pieredzes apmaina 
 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

The University of Greenwich Business School, Department of Accounting and Finance, 
London, U.K. 

Laika periods 2004 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr. 205666 Starptautiskajos grāmatvedības standartos 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Finanšu analītiķu institūts, Lielbritānija (Institute of Financial Accountants) 

Laika periods 2002 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts un Diploms Nr. 190753/3 starptautiskajā grāmatvedībā (GAAP, Lielbritānija) 
Qualification Accreditation Number 100/2873/0 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Starptautiskā grāmatvežu asociācija (International Association of Book-keepers, 
Lielbritānija) 

Laika periods 1996 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

ISO 9002 kvalitatīvā menedžmenta sistēmas apmācība, MANCAT, Mančesters, 
Lielbritānija 

Laika periods 1997 - 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora Diploms C-D Nr. 001531, ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas padomes 1999. gada 12. maija lēmums 
Nr. 10. 

Laika periods 1974 - 1979 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Goda Diploms  Я Nr. 295382 par augstāko izglītību; specialitāte „Grāmatvedības uzskaite”, 
kvalifikācija „ekonomiste” 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Ekonomika, grāmatvedība, statistika, finanses, filozofija 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Jaroslavļas valsts universitātes Valsts eksamenācijas komisijas 1979. gada 21. jūnija 
lēmums 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda  krievu 

Citas valodas  latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   
C1 Augstākais 

līmenis C1 Augstākais 
līmenis B2 Vidējais 

līmenis B2 
Vidējais 
līmenis 

 
B2 Vidējais līmenis 



Angļu   B2 Vidējais 
līmenis B2 Vidējais 

līmenis B1 Vidējais 
līmenis B1 Vidējais 

līmenis B1 Vidējais līmenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā 
Labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi 

  

Organizatoriskas prasmes Pieredze projektu un grupu vadīšanā 

Datora lietošanas prasmes labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) 

Citās prasmes Pirmā klase basketbolā 
  

Papildu informācija 1. Starptautiskā semināra “Key issues of International Financial Reporting Standards’
application in the practice of Latvian enterprises” vadīšana. Turcija, Kemer, 1.-10.
jūlijs, 2007. 

2. Zinātnisko rakstu recenzēšana angļu valodā (RSEBAA  2006-2007; LU 2006-2007). 
3. Starptautiskās kvalifikācijas programmu pasniegšana grāmatvežiem un

finansētājiem: - GAAP /Generally Accepted Accounting Principles – Lielbritānijas
starptautisko grāmatvežu asociācijas   programma, kurai ir divi līmeņi: Intermediate
(Certificate in Book-keeping) un Final (Diploma in Accountancy and Advanced Book-
keeping);- IAS /International Accounting Standards – Lielbritānijas  finanšu analītiķu
institūta programma (Institute of Financial Accountants). 

4. Žurnāla „Finansists” SGS nodaļas redaktore (2004.-2006.) 
5. Starptautiskā zinātniskā e-žurnāla International Management Journals redakcijas

kolēģijas loceklis no 2005. gada.  www.managementjournals.com 
6. Latvijas zvērināto revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmena komisijas loceklis

„Finanšu grāmatvedība” kursā (no 2005. gada). 
7. Finanšu experta darbība starptautiskā projektā: Latvian Fund BAS programma Nr.

52, 2000. 
8. Latvijas augstskolu profesoru asociacijas biedrs no 2004. gada. 
9. RSEBAA Senāta loceklis (no 1996. gada) 
 

Pielikumi   Mācību grāmatu un mācību  līdzekļu sagatavošana: 
1. Kuzmina I. (2006). Международные стандарты финансовой отчетности. 1 – 6 IFRS. 

Rīga: ABC Balt – 88. lpp. 
2. Kuzmina I., F.Dunn (2005). Международные стандарты финансовой отчетности. 

Institute of Professional Financial Managers (UK). Учебное пособие. ISBN 9984-9817-
0-3. Rīga: АВС Balt  – 288.lpp. 

3. Kuzmina I. (2003). Vadības grāmatvedība. Lekciju kurss. Rīga: RSEBAA - 86.lpp. 



   Zinātniskās publikācijas vispāratzīto recenzējamo izdevumu sarakstā: 
10. Latvian Accounting System in the Context of European Integration // Latvijas

ekonomikas llīdzvarota attīstība: problēmas, riski, perspectīvas. Proceedings / The
Baltic Forum, 12 International conference. ISBN 978-9984-9884-8-1. Riga, 2007,
159-166 p. 

11. Accounting for Intangible Assets: current practice and future directions // Accounting,
Taxes and Audit. ISBN-13: 978-9985-894-97-2; ISBN-10: 9985-894-97-9. Tallin,
2006, 100.-110. lpp. 

12. Self-employment as a Kind of Entrepreneurial activity in Latvia // Entrepreneurship in
United Europe – Challenges and Opportunities. BAMDE, Bulgaria, 2006 (atdots
publikācijai). 

13. Measurement of Intellectual Capital: Problems and Perspectives // New venture
creation and the Creative Trajectory: Enterpreneurship, Innovation and Creativity in
Business. ISBN 9984-705-21-8. Rīga, 2006. 

14. The concept of Fair value and the International Financial Reporting Standards. LU
raksti, 702. sējums. Ekonomika, V. ISBN 978-9984-802-28-2. Riga, LU, 2006, 289.-
298. lpp. 

15. Self-employment as a type of economic activity: nature and definition (T.Minajeva,
S.Devjatovska) // The Next Decade Challenges for Business. Proceedings. ISBN
9984-705-20-X. Rīga, 2006, 317.-327. lpp. 

16. Key issues of International Financial Reporting Standards’ (IFRS) application in the
practice  

        of Latvian enterprises // 3rd International Conference on Accounting and Finance in  
        Transition (ICAFT–2005) Greenwich University Business School (U.K.). London.  
        July 13-16, 2005 (atdots publikācijai). 
17. Latvian Accounting System and IFRS // Information Society and Modern Business // 

2-nd International Conference / Ventspils. Yuly 1-2, 2005. (atdots publikācijai). 
18. Latvian Financial Reporting and International Harmonisation. International Journal of 
        Applied Finance for Non-Financial Managers. ISSN 1742-528X. Volume:2, issue:2,
UK. 

htpp://www.managementjournals.com 
19. Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // Small Firms and  
        Economic Development in Developed and Transition Economics: A Reader.  
        Edited by D.A.Kirby and A.Watson. / Ashgate. ISBN 0754630609. London 2003,
p.153-164. 
20. Termina “Uzņēmējs” attīstība // Uzņēmējdarbība  un tās tiesiskā vide. Starptautiskā  
        zinātniskā konference.  Biznesa augstskola Turība / Rīga 2002, p.158-163. 

  Zinātniskās publikācijas LZP izdevumos: 
 

21. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū (O.Šulca,
I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.
gadā. Nr. 11, Rīga, 2006, 138.- 140.lpp. 

22. Latvijas uzņēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas Savienības vienotajā tirgū
(G.Oļevskis, J.Saulītis, M.Dzelmīte). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes
galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. Nr. 11, Rīga, 2006, 99.-101.lpp. 

23. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū (O.Šulca, 
I.Sproģe) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 
2004.gadā. Nr.10. Rīga 2005, 142.-143.lpp. 

24. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, J.Saulitis, 
M.Dzelmīte) //  

        LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9.  
        Rīga 2004, 118.-122.lpp. 
25. Kapitāla aktīva daļas cenu veidošanās dinamiskā modeļa analīze (O.Šulca,

I.Sproģe) //  
        LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8.  
        Rīga 2003, 143.-144.lpp. 
26. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, J.Saulitis,

M.Dzelmīte) //  
        LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8.  
        Rīga 2003, 100.-103.lpp. 
27. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, J.Saulītis,

A.Zagurilo)//  
        LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2001.gadā. Nr.7 /  

        Rīga 2002, 78.-81.lpp. 
  



  Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs: 
1. The Latvian Economic Development: problems, risks, and perspectives // The Baltic

Forum’s 12th international conference / Riga, 25-26 May, 2007. 
2. Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory and Practice // Tallin

University of Technology, Department of Accounting, Tallin, 26-27 October, 2006. 
3. Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities // Bulgariean

Association for Management Development and Entrepreneurship, Bulgaria, Sofia,
13-17 September, 2006. 

4. New Venture Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and
Creativity in Business // 6th International Entrepreneurial Forum / RSEBAA, Riga,
August 31 – 2 September, 2006. 

5. Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory and Practice //  
    University of Latvia, Faculty of Economics and Management, Accountancy Institute,  
    Riga, 10 February, 2006. 

6. The Next Decade Challenges for Business // RISEBA, Riga, February 2-3, 2006. 
7. 3rd International Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT–2005)  

    The University of Greenwich (U.K.). London. July 13-16, 2005. 
8. Information Society and Modern Business // 2nd International Conference / Ventspils

University, Ventspils. July 1-2, 2005. 
9. Innovation and Development of Knowledge-based Interpreneurship // Baltic – Dynamics

2004 / hosted by  Latvijas Tehnoloģijas Centrs.  Rīga. September 09–11, 2004. 
10. Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide // Starptautiskā konference / Biznesa

Augstskola Turība. Rīga, 2002. 
11. Economic Integration issues of Central and Eastern European Countries into

European  
     Union// Rēzekne 1999. 

12. Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // RENT XIII -
Research  

    in Entrepreneurship and Small Business. Middlesex University Business School /  
    November 25-26. London, UK,  1999. 

13. 22nd ISBA National Small Firms Policy and Research Conference European
Strategies,  

    Growth and Development // Leeds Business School / 17 – 19 November. Leeds, UK, 1999. 
14. Internationalizing Entrepreneurship Education and Training // IntEnt99. 9-th annual  

    Conference / June 14-16. Sofija, Bulgārija, 1999. 
.  CEEMAN seminārs „Curriculum Design”. March 15-17. Budapest, Hungary, 1998. 
 

 
Irina Kuzmina  
2007.gada augusts  
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Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Arthur Lindemanis 
Tālrunis (+371) 67907962 Mobile: (+371) 26492347 

Fakss (+371) 67500252 
E-pasts arthur.lindemanis@ba.lv; lindemanis@riseba.lv; alindemanis@rbs.lv  

Pilsonība ASV 
Dzimšanas datums 04.01.1948 

Dzimums Vīrietis 

Darba pieredze  

Laika periods 2007 – līdz šodienai 
Profesija vai ieņemamais amats Katedras vadītājs, Uzņēmējdarbības katedra 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
Rīga , Latvija 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2007 – līdz šodienai 
Profesija vai ieņemamais amats Projektu vadītājs zinātnes jautājumos 

Darba vietas nosaukums un adrese Banku augstskola, Rīga, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2006  
Profesija vai ieņemamais amats Zinātņu prorektors  

Darba vietas nosaukums un adrese Banku augstskola, Rīga, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2003 – līdz šodienai 
Profesija vai ieņemamais amats MBA docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, Rīga, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2003 - 2004 
Profesija vai ieņemamais amats Viesprofesors, Biznesa vadības nodaļa 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Valmiera, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2003-2004 
Profesija vai ieņemamais amats Direktors 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskolas konsultāciju centrs, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2002-2003 
Profesija vai ieņemamais amats Asociētais profesors, Materiālo un inženieru zinātņu departaments 

Darba vietas nosaukums un adrese University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA 
Nozare Izglītība 



  

Laika periods 1992-2003 
Profesija vai ieņemamais amats Prezidents 

Darba vietas nosaukums un adrese Lindemanis & Associates, Charlotte, North Carolina and Salt Lake City, Utah, USA 
Nozare Investīciju pārvalde un vadītāju konsultācijas 

  

Laika periods 1985-1992 
Profesija vai ieņemamais amats Prezidents 

Darba vietas nosaukums un adrese Technology Ventures, Inc., Boston, Massachusetts  and New York, New York, USA. 
Nozare Investīciju pārvalde un vadītāju konsultācijas 

  

Laika periods 1984-1985 
Profesija vai ieņemamais amats Direktors, Corporate Surface Technology Applications Center 

Darba vietas nosaukums un adrese  Combustion Engineering, Inc., Boston, Massachusetts, USA 
Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1981-1984 
Profesija vai ieņemamais amats Galvenais tehnoloģiju stratēģis, C-E Corporate Headquarters 

Darba vietas nosaukums un adrese Combustion Engineering, Inc., Stamford, Connecticut, USA 
Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1979-1981 
Profesija vai ieņemamais amats Galvenais inženieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Kennecott Corporation, Carborundum Co., Niagara Falls, New York, USA 
Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1979-1981 
Profesija vai ieņemamais amats Galvenais inženieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Kennecott Corporation, Kennecott Development Co., Lexington, Massachusetts, USA 
Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1978-1979 
Profesija vai ieņemamais amats Izpētes inženieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Occidental Petroleum Corp., Irvine, California, USA 
Nozare Dabīgie resursi  

  

Izglītība  

  
Laika periods 2006. gada 1. – 2. oktobris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts par kvalifikācijas celšanas programmas “Case Studies Teaching Workshop” 
apgūšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Randy Kudar (Ivey School of Business, University of Western Ontario, Canada), Rīgas 
Tehniska Universitāte, Riga, Latvia 

  
Laika periods 2004. gada 7. – 8. jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts par kvalifikācijas celšanas programmas “Training Workshop on EU Public 
Procurement Procedures” apgūšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Technical Assistance Information Exchange Unit of the European Commission (TAIEX), 
Dikļu, Latvia  

  

Laika periods 2004. gada 7. – 8. jūnijs 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Sertifikāts par kvalifikācijas celšanas programmas “Teaching Project Cycle Management” 
(Official Development Assistance for Central Europe (ODACE)) apgūšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Canadian Bureau for International Education (CBIE), University of Warsaw, Warsaw, Poland 
  

Laika periods 1973 – 1979 



Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr.sc.Inženierzinātne (Ph.D.Engeneering)  
Nacionālā zinātnes fonda Zinātniskais Biedrs (NSF Research Fellow) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids University of Pennsylvania 
  

Laika periods 1973 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Bakalaurs Mehāniskā inženierzinātne  (B.M.E.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids University of Delaware 
  

Laika periods 1973 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Bakalaurs Ķīmija (B.A.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids University of Delaware 
  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu Valoda   Augstākais 
līmenis  Augstākais 

līmenis  Augstākais 
līmenis  Augstākais 

līmenis  Augstākais 
līmenis 

Latviešu Valoda   Augstākais 
līmenis  Augstākais 

līmenis  Augstākais 
līmenis  Augstākais 

līmenis  Vidējais 
līmenis 

Franču Valoda   Vidējais 
līmenis  Vidējais 

līmenis  Vidējais 
līmenis  Vidējais 

līmenis  Vidējais 
līmenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes Vairāk nekā 20 gadu pieredze, strādājot par izpilddirektoru, investoru un konsultantu kā 
MVU, tā arī internacionālo korporāciju līmenī, transformējot organizācijas ar mērķi uzlabot 
to darbību, un radot jaunus uzņēmumus Ziemeļamerikā, Eiropā, Japānā un Korejā.   

  

Organizatoriskas prasmes  
Biznesa vadība Ieguva lielu pieredzi vadībā, vadot sešas kompānijas biotehnoloģijas aprīkojuma, lāzeru, 

robottehnikas, ēdienu apstrādes un apģērbu izgatavošanas sektoros, ar ikgadējo 
apgrozījumu līdz 27 miljoniem USD un vairāk kā 300 darbiniekiem. 
Piedalījies vairāk nekā 50 ASV un internacionālos uzņēmumos, sadarbojoties ar tādam 
kompānijam kā Alcoa, Harris Semiconductor, Huyndai Electronics, Genentech, Samsung, 
Siemens un Worthington Industries. 
Piesaistīja kapitālu vairāk nekā 30 milj. USD vērtībā.  

 

 
Projektu vadība  

Latvijas projektu izlase, 
Zinātniskā darbība 

2007 
Projekta vadītājs un iniciators, “Developing and delivering innovative training modules for 
Baltic executives using an interdisciplinary approach to entrepreneurship and advanced 
technologies” EEA/Norvēģijas finanšu instrumentu projekta pieteikumu iesniedza RISEBA 
partnerībā ar Banku augstskolu, Ventspils augstskolu, Rēzeknes Domi un Hipotēku banku 
(316 604 €) 

2005-2006 
Latvijas Nacionālais koordinators, ES 6. ietvarprogrammas IST (Informācijas Sabiedrības 
Tehnoloģijas) projekts “Collaborative technologies and environments enhancing the 
seamless creativity process leveraging the full European potential”, RBS partneris 
BrainBridges konsorcijs, Luleå, Zviedrija (600,000 €) 

2005-2006 
Satura jautājumu vadītājs/eksperts, Starptautiskās MBA-IT programmas izveide, ES ESF 
projekts [„Starptautiskas Informācijas tehnoloģiju vadīšanas maģistra programmas 
specializācijas izstrāde un ieviešana Rīgas Tehniskajā universitātē”] Rīgas Biznesa skola, 
Latvija (200,000 €) 



2003-2004 
Projekta direktors, ES PHARE „Project Vasaraudze 25-Phare-LE-PAO/Inst Build”, „Creation 
of excellent conditions for long-term sustainable economic development of the Vidzeme Region 
using ICT Technologies” Latvija  
(174 000 €). 

2003-2004  
Nacionālais projekta koordinators un iniciators, ANO Attīstības Programmas projekts “Lauku 
attīstības veicināšana: Izglītības saistīšana ar uzņēmējdarbību”, Latvija (65 105 $US) 

2004 
Projekta vadītājs un iniciators, „Pašvaldību un NVO tīkla atbalsts nodarbinātības sistēmai 
reģionos” [„Local Government and NGO Regional Support Network for Unemployment“] 
Eiropas Savienības EQUAL projekta pieteikumu iesniedza Daugavpils partnerībā ar 
Jelgavu, Ventspili un Valmieru, ar Lielbritānijas Vēstniecības Latvijā atbalstu. 

2003-2004 
Projekta iniciators un vecākais konsultants, ”Social Integration Project: Cesis Castle Christmas 
Dialog”, British Foreign and Commonwealth Office, Lielbritānijas vēstniecība Latvijā (15,000 LVL) 

2003-2004 
Projekta vadītājs, Cēsu Jaunās pils un muzeja rekonstrukcijas projekts, Cēsis, Latvija. 

2003 
Projekta vadītājs, “Training Program for Rural Inhabitants to Prepare EU Application”. 
Vidzemes attīstības aģentūra un GTZ (Vācija), (3,500 LVL)   

  

Tehniskās prasmes Liela pieredze ražošanā un procesu dizainā: ķīmistie processi, bioķīmikati, šķiedra, apģerbi, 
lāzeri, pārtika, robottehnika 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Visio, FrontPage 
Datubāzes: MS Access, DB4, Visual FoxPro, Paradox 
Statistikas: SPSS, CrystalBall 
Projekti: MS Project 
Grafiskie: Adobe Photoshop, Corel Draw 
Gramatvedības: QuickBooks Enterprise, PeachTree  
Programēšana: Visual Basic, C++, Fortran 

 

 

Akadēmiskie panākumi  
  

Promocijas un Maģistru diploma darbu 
vadītājs 

MBA diploma darbu vadītājs Rīgas Biznesa skola (22 aizstāvētas, no kuriem 8 iegūva"10" 
un 6 - "9") 

Doktorantūras promocijas darbu vadītājs Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa 
Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

  

Latvijā izstrādātie un īstenotie 
apmācību kursi un programmas 

BA, RSEBAA un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu doktora programma. Uzsākta 2006. 
gada decembrī (2006, konsultatīvās padomes loceklis) 

Starptautiskā biznesa situāciju analīze (case studies): 
• Pre-MBA (44 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 
• MBA (44 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

International Business Environment and Management: MBA (20st., angļu valodā), RSEBAA 
un University of Sulford kopēja programmā (2007)  

International Business Environment: Masters in International Business (40st., angļu valodā) 
RSEBAA, (2007) 

International Business Strategy: Masters in International Business (27st., angļu valodā), 
RSEBAA, (2007) 

International Business Management, European Bachelors, 4. kurss (36st., angļu valodā), 
RSEBAA, (2007) 

Organizāciju psiholoģija: 
• Executive MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2006) ieskaitot 
• EMBA orientācijas nedēļa “Competitive Advantage through People”  

Menedžmenta konsultēšana: MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

Research Methods for Business 



• Doctorate in business administration, (12 st. modulis latviešu valodā no 60 st. kursa), 
Banku augstskolas, Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas 
Augstskolas un Ventspils augstskolas starp augstskolu doktorantu programmā (2007) 

• Maģistru finanses, (18 st. latviešu valodā)  Banku augstskola (2007) 
• Maģistru uzņēmējdarbība (18 st. latviešu valodā) Banku augstskola (2007) 

Loģistika: MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

Projektu vadīšana: 
• Uzņēmējdarbības vadīšanas bakalaura programmā, 3. kurss (60 st. latviešu valodā), 

Banku Augstskola (2006/07, 2007/08) 
• Uzņēmējdarbības vadīšanas bakalaura programmā, 2. un 4. kurss (24 st. latviešu un 

angļu valodā), Vidzemes Augstskola (2003) 
• MBA in International Finance & Banking (24 st. angļu valodā) Banku augstskolas un 

Swiss Business School kopējā programma (2006) 
• MBA (56 st. angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2004, 2005, 2006) 
• Executive MBA (32 st. angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2006) 

ES projektu sagatavošanas izglītības sērija (100 st.):   
• 1. līmenis: Pamati (40 st. latviešu valodā),  
• 2. līmenis Vidējais līmenis (24 st. latviešu valodā) un  
• Augstākā līmeņa seminārs plānošanas speciālistiem (36 st. latviešu un angļu val.). 
Sponsori: AN Attīstības programma, Vidzemes Attīstības aģentūra, LAD-RSS, GTZ, 
Vidzemes profesionālās izglītības centrs, Rīgas Biznesa skola un Vidzemes Augstskola, 
Valmiera, Latvija (2003-2004) 

Profesionālās iemaņas  
  

Uzņēmējdarbības vadīšana ASV 2000-2001 Izpilddirektors, Acacia Sportswear (Sportswear manufacturing). 
1997-1998 Izpilddirektors un partneris, Vision Correction (Optical laser surgery for 

presbyopia).  
1997-1998 Prezidents un izpilddirektors, Spectator Sportswear (Sportswear and events 

management). 
1994-1996 Prezidents un izpilddirektors, SI International (Robotics for semiconductor 

industry). 
1989-1990 Viceprezidents un Izpilddirektors, Marx Bros. (Food processing). 
1986-1988 Viceprezidents, Aerodyne Products (Vision systems).  
1986-1989 Prezident, Alpheus (Public company; Biotech equipment). 

 

 
Konsultācijas 1997-2002  National Council for International Visitors: Prezidenta padomdevējs. 

1998-2001  Mitchell Rawlings & Tissue (Juristu uzņēmums): Biznesa konsultants un liecību 
eksperts. 

2000  eDesignerSource (e-komercija): Prezidenta un dibinātāja konsultants. 
1999-2000 Assets2Auction (e- komercija): Prezidenta un dibinātāja padomdevējs 
1996-1998 AFSOR Utah Asian Studies Consortium: ASV-Japānas konsultants un 

līdzautors. 
1997  University of North Carolina, Charlotte: Biznesa konsultants. 
1997  Microelectronics Center of North Carolina (MCNC): Prezidenta konsultants. 
1992-1995 Sovereign Advisers (aktīvu pārvaldīšanas kompānija): Prezidenta 

padomdevējs. 
1994 Sanders Design International (“rapid prototyping”): Prezidenta/ dibinātāja 

konsultants. 
1985-1992 Institute for International Education: Izpilddirektora padomdevējs. 
1986-1991 Eyewitness Marketing International (mārketings): Prezidenta padomdevējs. 
1986-1989 University of Utah Industrial Advisory Board, Utah Center of Excellence for 

Advanced Materials and Manufacturing Processes: Padomes priekšsēdētājs 
(1987). 

1986-1988 Libra Laboratories, Inc. (pārtikas laboratorija): Prezidenta un dibinātāja 
padomdevējs.  

1986 Vestar (CalTech biopharmaceuticals spinoff): Ārvalstu ražošanas 
konsultants. 

1985-1986 Combustion Engineering, CT (Fortune 500): Korporatīvais konsultants 
jaundibinātiem uzņēmumiem. 

1982-1984 University Industrial Liaison Programs at MIT, CalTech, Stanford, and others: 
Uzņēmēju pārstāvis. 

  



Zinātniskā darbība  

Jaunākie profesionālie darbi 
konferencēs 

1. Konferences organizators un priekšsēdētājs. “Banking Institution of Higher Education 
9th International Conference 2007: Riga Dialogue: Business and Finance Excellence in 
Emerging Market Economies”, Banku Augstskola, 2007. gada 26. – 27. Septembris, 
Rīga, Latvija. 

2. Konferences priekšsēdētājs. “3rd Annual International Student Conference: The 
Interaction of Business and Economics for Sustainable Growth: Challenges and 
Opportunities” atbalstītāji – Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa 
Administrācijas Augstskola un Banku Augstskola, 2007. gada 27. Aprīlis, Rīga, Latvija. 
Novērtēšanas komitejas loceklis. 

3. Semināra priekšsēdētājs. “Improving Student Internships and Theses: Focus on 
Developing skills and Competencies for Employability and Professional Careers” kā 
daļa no “3rd Annual International Student Conference” atbalstītāji – Rīgas Starptautiskā 
Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola un Banku Augstskola, 2007. gada 
26. Aprīlis, Rīga, Latvija. 

4. Konferences priekšsēdētājs. 12. starptautiskā konference „Privātā un Valsts sektora 
sadarbības iespējas" atbalstītājs - International Journal of Public-Private Partnerships 
Banku augstskolā, 2006. gada 21. - 24. jūnijs, Rīga, Latvija. 

5. Semināra moderators “Shifting academic business programs towards case studies, 
consulting projects, theses, and other active learning methodologies to provide "Real 
World" experience” 20. ikgadējā Businet Konference 2006 “Skills, Competencies and 
Employability” 2006. gada 15. - 17. novembris, Berlīne, Vācija 

6. Konferences priekšsēdētājs. 7. ikgadējā starptautiskā konference „Rīga kā 
starptautisks finanšu centrs: iespējas un izaicinājumi”, 2006. gada 12. - 13. oktobris, 
Banku augstskolā, Rīga, Latvija. 

7. Novērtēšanas komitejas priekšsēdētājs “8th Annual PEAK Time International Business 
Student Competition” Rīgas Ekonomikas augstskola, 2006. gada 10. – 13. maijs. Rīga, 
Latvija. Uzaicināts uz 9. PEAK konkursu 2008. gadā 

8. Novērtēšanas komitejas priekšsēdētājs “7th Annual PEAK Time International Business 
Student Competition” Rīgas Ekonomikas augstskola, 2006. gada 29. - 30. aprīlis. Rīga, 
Latvija. Uzaicināts uz 8. PEAK konkursu 2007. gadā. 

9. Darba grupas moderators. “Best practices in value management” Banku augstskolā 7. 
ikgadējā  starptautiskā konference “Biznesa vērtības palielināšana: jaunas pieejas un 
atziņas”. 2005. gada 14. oktobris. Rīga, Latvija. 

10. Latvijas koordinators un organizators. “Reform of Public Administration System in the 
frame of the European Integration: International Experience for Ukraine. Part 1 of 3 
Latvia Experience”. Pasaules bankas Global Development Learning Network 
Videokonference. 2005. gada 9. jūnijs. Starptautiska. 

  

Zinātniskās publikācijas, rakstu darbi 
un referāti 

1. Lindemanis, A. “Integrating Skills and Competencies into the Curriculum: Studying for 
Work” Pamatreferāts 20. ikgadējā Businet Konferencē “Skills, Competencies and 
Employability”. 2006. gada 17. novembris, Berlīnė 

2. Lindemanis, A. Ulmanis, J. and Koliškins, A. “Enabling Collaborative Environments for 
Growth through Public-Private Partnerships: ICT Role in Latvian Economic 
Development”. 12. Starptautiskā VPP Konference 2006 “Privātā un Valsts sektora 
sadarbības iespējas”. 2006. gada 22. jūnijs, Rīga, Latvija 

3. Lindemanis, J. Ulmanis and V. Tucs. “Challenges for Collaborative Working 
Environments to Accelerate Innovation and Productivity Gains: BrainBridges FP6 IST 
ERA Coordination Action Project” IST4Balt semināra raksti [Ziņojumu krājums]: 
“Towards A Knowledge Economy”. 2006. gada 7. apr. Rīga, Latvija. 

4. Platais, V. and Lindemanis, A. “Linking Historical Monument Conservation with 
Economic Development: Latvian Case”. 12. Starptautiskā VPP Konference 2006 
“Privātā un Valsts sektora sadarbības iespējas”. 2006. gada 21. jūnijs, Rīga, Latvija 

5. Lindemanis, A. and Ulmanis, J. “How to create successful enterprises that can 
leverage the full potential of CWE to accelerate innovation and productivity in the 
future?” Prezentācija ES 7.IP IST semināriem "Collaborative Working Environments 
(CWE) Supporting Business and Industry", 2006. gada 16. un 17. martā, Briselē.   

6. Lindemanis, A. and Ulmanis, J. “RTD Challenges for Creating Successful CWE 
Enterprises”. [Position paper] EK 7.IP IST semināriem "Collaborative Working 
Environments (CWE) Supporting Business and Industry", 2006. gada 16. un 17. martā, 
Briselē. 

7. Lindemanis, A., “Trends in e-Business and e-Commerce” RBS semināru sērijai: “The 
Power of IT Leadership for Corporate Success”. 2005. gada 20. aprīlī, Rīga, Latvija. 

8. Lindemanis, A. “Business Plans: Real World Issues”, Labāko biznesa plānu konkursa 



seminārs, Junior Chamber of Commerce Latvia, 2005. gada 17. martā. Rīga, Latvija. 
9. Kovale, K. Konstante, L. and Lindemanis, A.”Kā veidot komunikācijas kampaņu? :ES 

tiešo maksājumu reģistrācijas kampaņas pieredze Ziemeļvidzemē : rokasgrāmata” 
[Communications campaign training handbook] ISBN 9984-684-28-8 UNDP, Rīga, 
Latvija (2004). 

10. Lindemanis, A. “Common problems and opportunities for preparing EU proposals in the 
new accession countries”. 1st Regional World Bank GDLN Centers Meeting, Kijeva, 
Ukraina 2003. gada 19. sept. 

11. Lindemanis, A. “Vidzemes augstskolas stratēģija”, Annual Governing Board Meeting, 
Vidzemes Augstskola, 2003. gada 30. okt. Valmiera, Latvija. 

12. Lindemanis, A. “New Innovative Approaches to Regional Economic Development”, 
Pamatreferāts Latvijas Amerikas tirdzniecības palāta 10. jubilejas Konference “LATVIA: 
The world's most improved emerging market” 2003. gada 10. okt. Rīga Latvija. 

13. Lindemanis, “Leading Strategic Alliances”, 2002, Invited seminar, NIST Advanced 
Technology Program, Washington DC. 

14. Lindemanis, “Funding Opportunities for a National Center of Excellence in Food 
Processing through the NSF Advanced Technological Education Program”, 2001, 
Invited paper, Community & Economic Development, Modesto Junior College, CA. 

15. J. DuBow, A. Lindemanis, J. Soller, T. Ring and C. Johnson, “Chemical/Biological 
Agent Detection Viewed in a Decision Support Context”, 2000, DOD APBI and IR&D 
Conference on Chemical-Biological Science and Technology, Aberdeen, MD. 

16. J. DuBow and A. Lindemanis, “Retrospective Review of the U.S.-Japan Cooperative 
Development Program for the FS-X Support Fighter: Lessons for the New Era of 
Interdependence”, 1998, Air Force Office of Scientific Research/UCON US-Japan 

17. R. Morley and A. Lindemanis, “Advances in Computer-Based Training: Designing 
Intelligent Interfaces versus Reprogramming People”, 1993, New Directions in 
Semiconductor Education, SEMICON West, SEMI, San Francisco CA. 

18. Lindemanis, “Laser-based Surface Treatments and Coatings”, 1986, Invited seminar, 
University of Utah, Department of Materials Science and Engineering. 

19. Lindemanis, “Venture Capital’s Role in Biotechnology”, Keynote Paper, European 
Union/USA Biotechnology Initiatives Program, IIE/USIA, San Diego CA (1985). 

20. Lindemanis and M. Eboo, “Surface Cladding – Review and Industrial Examples”, 1985, 
Surface Engineering with Lasers, The Institute of Metals, London. 

21. G. Eboo and A. Lindemanis, “Advances in Laser Cladding Process Technology”, 1985, 
Applications of High Power Lasers: A Critical Review of Technology, R. R. Jacobs 
(ed.), SPIE. 

22. Lindemanis, “Introducing Lasers into C-E”, 1984, Fifth Annual Technology Leadership 
Conference: Achieving Technology Leadership II, G. Young (ed.), C-E Corporate 
Technology. 

23. Lindemanis, “Boron Nitride Fiber Synthesis from Boric Oxide Precursors”, 1983, 
Emergent Process Methods for High Technology Ceramics, H. Palmour and R. Davies 
(editors), Plenum Press. 

24. W. Park, A. Lindemanis and G. Raab, “Mineral Changes During Oil Shale Retorting”, 
1981, Process Mineralogy: Extractive Metallurgy, Mineral Exploration, Energy 
Resources, Donald M. Hausen and Won C. Park (editors), The Metallurgical Society of 
AIME, 517-538. 

25. Lindemanis and W. Park, “Future Recovery of Energy and Mineral Values from 
Organic-Rich Shales: A Review of the Potential”, 1980, National and International 
Management of Mineral Resources, The Institute of Mining and Metallurgy, London. 

26. W. Park, A. Lindemanis and G. Raab, “Mineral Changes during Oil Shale Retorting”, 
1979, In Situ, 3(4), 353-381. 

27. Lindemanis, Interfacial Reaction Kinetics of CO and CO2 on Liquid Copper, 1978, 
Ph.D. Thesis, University of Pennsylvania. Thesis Adviser: Geoffrey Belton. 

 

Arturs Lindemanis  
2007.gada 26. oktobris 
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E-pasts Mkatedra@riseba.lv 
  

Pilsonība Latvija 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

 
 

 Dr. oec. , asoc. profesors. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2000 – tagad 

Profesija vai ieņemamais amats Menedžmenta un mārketinga katedras vadītājs 
Darba vietas nosaukums  AS RSEBAA 

Laika periods 1997.g.mar. - 2000.g.jūn. 

Profesija vai ieņemamais amats Valsts pilnvarnieks 
Darba vietas nosaukums  PVAS “Vulkāns” 

Laika periods 1996.g. janv.-1996.g.dec. 

Profesija vai ieņemamais amats Augstākās izglītības un zinātnes valsts ministra palīgs 
Darba vietas nosaukums   

Laika periods   1994 – 1996 

Profesija vai ieņemamais amats Valsts īpašuma fonda nodaļas vadītājs 
Darba vietas nosaukums  Valsts īpašuma fonds 

Laika periods 1993-1994 

Profesija vai ieņemamais amats Latvijas Republikas Finanšu ministrijas departamenta direktora vietnieks 
Darba vietas nosaukums   

Laika periods 1983-1993 

Profesija vai ieņemamais amats Mācību prorektors 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Universitāte 

Laika periods 1973-1983 

Profesija vai ieņemamais amats Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Augstskolu pārvaldes priekšnieks 
Darba vietas nosaukums   

Laika periods 1970-1973 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas fakultātes docents, dekāna vietnieks 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Valsts universitāte 



Laika periods 1969-1970 

Profesija vai ieņemamais amats Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas ražošanas uzņēmuma galvenais ekonomists 
Darba vietas nosaukums   

Laika periods 1966-1969 

Profesija vai ieņemamais amats Sektora vadītājs 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Vietējās rūpniecības konsultēšanas un projektēšanas birojs 

Laika periods 1963-1966 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais inženieris 
Darba vietas nosaukums  Mehanizācijas un automatizācijas centrālā projektēšanas un konstruēšanas birojs 

Laika periods 1961-1963 

Profesija vai ieņemamais amats Inženieris 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūta 

 

 

Izglītība  
 

 

Laika periods 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ar RTU Profesoru padomes nozarē „Ekonomika un vadībzinātne” lēmumu piešķirts 
asociētā profesora nosaukums 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RTU 

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ar Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padomes 1992.gada 12.novembra 
lēmumu nr.22 iegūts ekonomikas doktora grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 

Laika periods 1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts profesora zinātniskais nosaukums 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Laika periods 1976 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts docenta zinātniskais nosaukums 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Laika periods 1976 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts docenta zinātniskais nosaukums 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Laika periods 1971 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Aizstāvēta ekonomikas zinātņu kandidāta disertācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Laika periods 1964-1968 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

LPSR ZA Ekonomikas institūta neklātienes aspirants 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LPSR ZA Ekonomikas institūts 

Laika periods 1957-1962 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridiskā fakultāte, iegūta kvalifikācija 
“ekonomists” 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 
 

 



Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapatne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi ļoti labi labi ļoti labi la
bi 

Krievu C1    C1    C1   
Angļu C1     C1     C1 C

1

Citas prasmes  
  

Zinātniskā darbība  
 

Katedras zinātniskas tēmas „Ārējas vides izmaiņas un Latvijas Republikas uzņēmēju 
konkurētspēja” vadītājs. 

 

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs 

 Latvijas vai starptautisko projektu un programmu ekspertu padomju, komisiju loceklis 
 

 
Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

 

1. Niedrītis J.Ē. Mārketings. Trešais, papildinātais un pārstrādātais izdevums – Rīga: 
Turība, 2005.- 408 lpp. 

2. Niedrītis J.Ē. Organizāciju stratēģiju izpildes nodrošināšanas sistēma.  – LU raksti 
Vadīšana 690. sējums: LU, 2005. – 240.-250. lpp. 

3. Niedrītis J.Ē. Mārketings. Otrais izdevums. – Rīga: Turība, 2001.- 272 lpp. 
 
J.Ē.Niedrītis  
2007. gada augusts  

 



 
 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andrejs Rauhvargers 
Adrese Inčukalna iela 3, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7518280 Mobilais tālrunis: 9224175  
E-pasts andrejs.rauhvargers@lu.lv; rp@lanet.lv 

Pilsonība Latvijas Republikas 

Dzimšanas datums    1952.gada 29.aprīlis 

Dzimums Vīrietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2002. – šobrīd  
Profesija vai ieņemamais amats Asociētais profesors, LU padomnieks 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universiāte Psiholoģijas un Pedagoģijas institūts 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 2001. – pašlaik  
Profesija vai ieņemamais amats Ģenerālsekretārs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Rektoru padome 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1999. – 2000. 
Profesija vai ieņemamais amats Valsts sekretāra vietnieks izglītības un stratēģijā un starptautiskajā sadarbībā 

Darba vietas nosaukums Izglītības un zinātnes ministrija 
Nozare Valsts pārvalde 

  

Laika periods 1994. – 1999.  
Profesija vai ieņemamais amats Direktors 

Darba vietas nosaukums Akadēmiskās izglītības centrs 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1992. – 1993.  
Profesija vai ieņemamais amats Prorektors ārējā sadarbībā 

Darba vietas nosaukums Latvijas Medicīnas akadēmija 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1980. – 1993. 
Profesija vai ieņemamais amats Vecākais pasniedzējs, docents, katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Medicīnas akadēmija 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1975. – 1980.  
Profesija vai ieņemamais amats Aspirants, inženieris 

Darba vietas nosaukums Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāte 



Nozare Izglītība, zinātne 
 

 

Laika periods 1972. – 1975.  
Profesija vai ieņemamais amats Vecākais laborants, inženieris 

Darba vietas nosaukums Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāte 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Izglītība  
  

Laika periods 08.1981. – 05.1982.  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Pēcdisertācijas zinātniskā stažēšanās 

Izglītības iestādes nosaukums Jiveskiles universitāte, Somija 
 

 

Laika periods 10.1975. – 09.1978. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Aspirantūra 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāte 
 

 

Laika periods 09.1970. – 06.1975.  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Diploms ķīmijā (radiācijas ķīmija) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultāte 
  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valoda   Brīvi  Brīvi  Brīvi  Brīvi  Brīvi 

Krievu valoda   Brīvi  Brīvi  Brīvi  Brīvi  Brīvi 

Vācu valoda   Pamatzin
āšanas  Pamatzin

āšanas  Pamatzin
āšanas  Pamatzin

āšanas  - 

Somu valoda   Pamatzin
āšanas  Pamatzin

āšanas  Pamatzin
āšanas  Pamatzin

āšanas  - 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Papildu informācija  

 Pedagoģiskā darbība, studiju kursa (-u) nosaukumi (pēdējo 6 gadu 
ietvaros): 

• Izglītības sistēmas Eiropā un pasaulē, 
• Eiropas vienotā izglītības telpa - politika un tendences, 
• Izglītības politika, 
• Izglītības sistēmu attīstība Eiropas Savienības valstīs, 
• Izglītības sistēmu attīstība Eiropas Savienības valstīs, 
• Augstākā izglītība - tendences un studiju struktūras Eiropā. 

 Vadītie promocijas darbi: 
Olga Dementjeva (2. gada doktorante) 
Astra Bukulīte (1.gada doktorante)  

Vadītie maģistra darbi - 11  



 Sagatavotie mācību līdzekļi (arī elektroniskā formātā): 
• LU e-kurss Izglītības sistēmas Eiropā un pasaulē 
• LU e-kurss Eiropas vienotā izglītības telpa - politika un tendences
• Mācību līdzeklis Eiropas Starptautiskās Izglītības Asociācijas 

ietvaros: Recognition of foreign qualifications. Guide for 
recognition specialists.  

• Mācību līdzeklis „Īsumā par profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
sistēmu Eiropas Savienības un EEA valstīs” 

• Ārvalstu kvalifikāciju atzīšana. Rokasgrāmata diplomatzīšanas 
speciālistiem 

 Vieslekcijas, ārzemju skolās, augstskolās un pētniecības iestādēs: 
• Lekciju cikls par augstākās izglītības vadību un Boloņas procesu –

vasaras skola Armēnijas augstākās izglītības vadītājiem (9-15 jūl, 
2006) 

• Boloņas procesa panākumu izvērtēšanas (Stocktaking) principi 
2005-2007. gada posmam. Seminārs jauno Boloņas procesa 
dalībvalstu pārstāvjiem, Vīne, Austrija, 25-26. Jan, 2006 

• Lisabonas Diplomatzīšanas konvencija un Boloņas process, 
Turcijas nacionālais seminārs par augstākās izglītības attīstību 
Ankāra, Turcija, 14-15 Nov 2005 

• Akreditācijas nozīme diplomu atzīšanā, seminārs „Accreditation in 
the European Higher Education Area – Different Paths to 
Internationalisation” – Berlīnes-Brandenburgas zinātņu akadēmija, 
6-8 jūlijs, 2005 

• Kvalifikāciju ietvarstruktūru izveide Boloņas procesā, Lietuvas 
nacionālais seminārs par Boloņas procesu, Viļņa, 5 Maijs, 2005 

• Studiju rezultāti un diplomatzīšana - Norvēģijas nacionālais 
seminārs par studiju rezultātiem – Bergena, 9-10 marts, 2005 
(presentation on recognition and learning outcomes), 

• Lekciju cikls „Profesionālā atzīšana Eiropas Savienībā” Polijas 
diplomatzīšanas centra darbiniekiem, Varšava, 3-6. sept., 2004 

 

 • Augstākās izglītības politika, kopīgie grādi – vieslekcijas Bergenas 
universitātē, Norvēģijā 7-8. marts, 2005 

• Par Boloņas procesu Eiropā - Canadian Association of 
Universities and Colleges, Otava, Kanāda, 10 maijs 2004,  

• Kopīgo grādu un programmu veidošana un atzīšana – Somijas 
nacionālais seminārs par kopīgajiem grādiem, Turku, 27-28 Feb, 
2004  

• Kopīgu programmu un kopīgu grādu veidošana - Franču- 
Nīderlandes seminārs par sadarbību augstākajā izglītībā, Lille, 29-
30 Jan, 2004, 

• Lekcijas par diplomatzīšanu Eiropā un par kopīgajiem grādiem – 
Dienvidslāvijas nacionālais seminārs par diplomatzīšanu Eiropas 
kopējās izglītības telpas kontekstā, Belgrada, 29-30 sep. 2003. 

• Boloņas procesa principi un prasības –Zviedrijas nacionālais 
seminārs par Boloņas procesu, Stokholma, 25 okt., 2001. 



 Piedalīšanās konferencēs un semināros:  
• Rauhvargers A. The Lisbon Recognition Convention., International 

Conference on Higher Education, 14-15 November 2005, Ankara, 
Turkey (publicēts pilns referāts) 

• Rauhvargers A. National qualifications frameworks and the 
overarching European framework. Workshop XXIII., Annual 
conference of the European Association for International 
Education, Krakow, 14-17 Sep 2005 

• Conference programme., p.12. 
• Rauhvargers A. Bologna process developments in 2003-2005, 

Session 2.01. XVII Annual conference of the European 
Association for International Education, Krakow, 14-17 Sep 2005, 
http://www.eaie.org/pdf/krakow/201.pdf 

• Rauhvargers A. Joint degrees: current practices and further 
developments Session 4.12. XVII Annual conference of the 
European Association for International Education, Krakow, 14-17 
Sep 2005, Conference programme., p.12.  

• Rauhvargers A. The external dimension of Bologna: the 
recognition of degrees to enhance mobility, Session 8.02. XVII 
Annual conference of the European Association for International 
Education, Krakow, 14-17 Sep 2005 
http://www.eaie.org/pdf/krakow/802.pdf 

• Rauhvargers A. Dementjeva O. Bologna process developments in 
the period between Berlin and Bergen ministerial conferences 
(2003-2005) and half-way stocktaking.  27th Forum of the 
European Association for Institutional Research (EAIR), CD-ROM, 
Riga, University of Latvia, 28-31 Aug, 2005 

• Rauhvargers. A. Contribution of accreditation/ quality assurance to 
recognition of qualifications. International Conference 
“Accreditation in the European Higher Education Area – Different 
Paths to Internationalisation” – Berlin-Brandenburg Academy of 
Sciences, 6-8 July 2005, 
http://www.hrk.de/eng/download/dateien/Rauvargers.pdf 

• Rauhvargers A. Council of Europe/UNESCO recommendation on 
the recognition of joint degrees, Conference Joint degrees- further 
development, Stockholm, 6-7 May, 2004, http://www.bologna-
bergen2005.no/EN/Bol_sem/Seminars/040506Stockholm/040506
_Andrejs_Rauhvargers.pdf 

• Rauhvargers A. Towards institutional strategies  for developing 
joint  degrees, 5th EUA conference Working together: Joint 
degrees, Cluj, Romania, Oct 23-25, 2003 

• Rauhvargers A. Developments of the recognition field 2001-2003, 
Session 2.01. XV Annual conference of the European Association 
for International Education, Vienna, 10-14 Sep 2003; 
http://www.aic.lv/ace/about/vienna/vienna_ses.html 

• Rauhvargers A. The draft recommendation on the recognition of 
joint degrees, Session 8.13,  XV Annual conference of the 
European Association for International Education, Vienna, 10-14 
Sep 2003; http://www.aic.lv/ace/about/vienna/vienna_ses.html 

• Rauhvargers, A. Country report Latvia., Accreditation in the 
framework of Evaluation activities. Proceedings of the 
international conference „Shaping the European Area of Higher 
Education and Research”, Harnack Haus, Berlin, 10-13 April 2003 
(publicēts pilns teksts) 

• Rauhvargers A.  Recognition and qualifications frameworks. 
Qualification Structures in European Higher Education. Bologna 
process seminar in Copenhagen, 27-28 March, 2003, 
http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/Bol_semin/Copenh/Recog
n_QF.pdf 

 



 • Rauhvargers A. European Joint Degrees - Do They Exist? 
Bologna Process International Seminar on Master-level Degrees, 
Finlandia Hall, Helsinki, Finland, 13-14 March, 2003 

•  Rauhvargers A. Bologna process developments in Latvia. 
International seminar “Latvian in the Bologna process”, Riga, Dec 
4, 2002.  

• Rauhvargers A. Joint degrees in Europe. EUA launching 
conference of the Joint masters’ project. Brussels, 20 Oct, 2002 
(publicēts viss pētījums) 

• Rauhvargers A. Impact of Globalization on Quality Assurance and 
Accreditation and the Recognition of Qualifications.  First Global 
Forum on International Quality Assurance, Accreditation and the 
Recognition of Qualifications in Higher Education, UNESCO, 
Paris, 4 October, 2002, http://www.unesco.org 

• Rauhvargers A. Developments in the Recognition field. Session 
2.01. XIV Annual conference of the European Association for 
International Education, Porto, 12-15 Sep 2002, 
http://www.aic.lv/ace/about/Porto_pre/201_rauhv.ppt 

• Rauhvargers A. International legal instruments for recognition – 
useful tools or paper tigers? Session 2.07, XIV Annual conference 
of the European Association for International Education, Porto, 12-
15 Sep 
2002,http://www.aic.lv/ace/about/porto.htm#Session%202.07 

• Rauhvargers A. Regional perspectives: Developments of higher 
education the Europe region, Impact of Globalization on Quality 
Assurance, Accreditation and the Recognition of Qualifications in 
Higher Education UNESCO, Paris, 10-11 September, 2001, 
http://www.unesco.org 

 Piedalīšanās konferencēs un semināros:  
• Rauhvargers A. Comparison of Nordic and Baltic education 

systems and possibilities for a common education space. Session 
2.07, XIV Annual conference of the European Association for 
International Education, Tampere, Dec 5-9, 2001 

 Latvijas un starptautisko projektu, programmu ekspertu komisiju loceklis: 
• Boloņas procesa starptautiskās vadības grupas dalībnieks (kopš 

2000. gada) 
• Eiropas Universitāšu Asociācijas Eiropas kopīgo maģistra grādu 

projekta ekspertu padomes loceklis (2002-2003) 
• Eiropas Universitāšu Asociācijas Rektoru padomju 

ģenerālsekretāru grupas dalībnieks (kopš 2001) 
• Eiropas Universitāšu Asociācijas Boloņas procesa konsultantu 

grupas dalībnieks (kopš 2002) 
• UNESCO Latvijas nacionālās komisijas izglītības apakškomisijas 

priekšsēdētājs (kopš 2000) 

 Starptautisku zinātnisku un akadēmisku izdevumu redaktors 
• Developments in the Recognition Field. European Association for 

International Education (EAIE), publication for 16th Annual 
Conference, Vienna, 2003, 32 p. 

• News of the recognition field. European Association for 
International Education (EAIE), publication for 13th Annual 
Conference, Tampere, 2001, 63 p. 



 Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē: 
• Rauhvargers, A. Tools for recognition: the legal framework of the 

Lisbon Recognition Convention. In: Making Bologna Work. 
European University Association & Rabe Verlag, Stuttgart-
Brussels, 2006, 20 lpp.   

• Bergan S., Rauhvargers A., The Council of Europe/UNESCO 
(Lisbon) Recognition Convention – what is it and how to use it. In: 
Council of Europe Higher Education series No 3, ISBN 92-871-
5903-3 (French edition ISBN 92-871-5902-5), Council of Europe, 
Strasbourg, 2005, pp.7-24 

• Bologna working group on qualifications frameworks (Berg. M, 
Rauhvargers A., Gönczi E., MacKenna I., Saint-Gerand J.). 
Framework for Qualifications of the European Higher. Education 
Area, ISBN 87-91469-54-6, Copenhagen, 2005, 200p. 

• Rauhvargers A., Dementjeva O. Bologna process developments 
in the period between Berlin and Bergen ministerial conferences 
(2003-2005) and half-way stocktaking. Proceedings of the 27th 
Forum of the European Association for Institutional Research 
(EAIR), Riga, University of Latvia, 28-31 Aug, 2005, 23 pages , 
publication on CD-ROM 

• Rauhvargers, A. Contribution of accreditation/ quality assurance to 
recognition of qualifications. International Conference 
“Accreditation in the European Higher Education Area – Different 
Paths to Internationalisation” – Berlin-Brandenburg Academy of 
Sciences, 6-8 July 2005, 8 pages // Internet 
http://www.hrk.de/eng/download/dateien/Rauvargers.pdf  

• Rauhvargers A. Augstskolu absolventu bezdarba situācijas 
izvērtējums un pasākumi absolventu nodarbinātības 
paaugstināšanai.- Izglītības vadība. LU PPF zinātnisko rakstu 
krājums, Rīga, LU, 2005, 17 lpp.   

• Rauhvargers A., Dementjeva O. Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveides principi Latvijas augstākajai izglītībai, Izglītības vadība. 
LU PPF zinātnisko rakstu krājums, Rīga, LU, 2005,15 lpp.  

• Rauhvargers A., Dementjeva O. Progress Eiropas augstākās 
izglītības telpas veidošanā: panākumu izvērtējums līdz 2005. 
gadam. Latvijas Kristīgās akadēmijas zinātnisko rakstu krājums, 
25. lpp. 

• Rauhvargers, A. Improving the recognition of qualifications and 
study credit points in the European higher education area. Official 
Bologna  conference "Improving the Recognition system", 
University of Latvia, 3-4, Dec. 2004, 23 pages, Conference CD-
ROM 

• Rauhvargers, A. Berlin ministerial conference as a turning point in 
joint policies for higher education in Europe: new assignments for 
Europe and Latvia. Humanities and Social Sciences Latvia. 2(42) 
2004, pp.5-22. 

• Rauhvargers, A. Country report Latvia – in: Stefanie Schwarz, 
Don Westerhijden (eds.), Accreditation in the framework of 
Evaluation activities. Proceedings of the international conference 
„Shaping the European Area of Higher Education and Research”, 
Harnack Haus, Berlin, 10-13 April 2003, ISBN 3-930813-78-5, 
Publisher: Gewerkshaft Erziehung un Wissenschaft, Frankfurt am 
Main, 2004, pp.245-294 

• Rauhvargers, A. Improving the Recognition of Qualifications in the 
Framework of the Bologna Activities. – European Journal of 
Education, vol. 39 No 3, September 2004, pp.331- 348. 
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 Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē: 
• Rauhvargers, A.Pārmaiņu virzieni Eiropas augstākajā izglītībā un 

Latvijas vieta tajos. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, tēžu 
krājums, Rīga, 2001, 92. lpp 

• Rauhvargers, A. News of the recognition field: recognition 
community works towards meeting the challenges brought by 
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 Dalība valsts pasūtītajos pētījumos: 
• IZM 2001-11, Latvijas augstākās izglītības sistēmas un studiju 

programmu analīze, 2001.gads 
• IZM 2001- 8, Studentu sekmju novērtēšana augstākajā izglītībā – 

Latvijas augstskolas salīdzinājumā ar ECTS, 2001.gads 
• IZM 2001-26, Augstākā izglītība Latvijā – izdevuma sagatavošana 

angļu valodā 
• IZM 01-23/18, Konsultāciju process Latvijā par ES mūžizglītības 

memorandu, 2001.gads 
• ĀM 2000-172, Nosacījumi ES profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 

principu attiecināšanai uz LR iedzīvotājiem, 2001.gads 

 Dalība starptautiskos projektos: 
• Socrates projekts, Bologna process Stocktaking, 2006.-2007.gads
• 1660/001-001 SO2-21BOPR, Promoting Bologna process in 

Latvia II, 2006.-2007.gads 
• Socrates proj. 3503/001 SO2 61-NAR, Baltic States seminar on 

using learning outcomes and qualification frameworks for 
recognition, 2005.-2006.gads 

• Socrates proj. 3786/001-001 SO2-81AWB, Conference "Improving 
the Recognition System" in terms of Bologna Work Programme", 
2005.-2006.gads 

• Socrates proj. 2005-0188/001-001 SO2-21BOPR, Promoting 
Bologna process in Latvia, 2004.-2005.gads 

 Dalība starptautiskos projektos: 
• Socrates projects, Trends and Leaning structures in European 

higher education IV, 2004.-2005.gads 
• Socrates projects, A qualifications framework for the European 

higher education area, 2004.-2005.gads 
• Nīderandes – Polijas projekts MATO2/PL/9/1, Strategy for 

Recognition of European Professional Qualifi. Under the General 
System, 2003.-2004.gads 

• Nīderlandes-Latvijas projekts MATO/LV/9/1, Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšana Latvijā saskaņā ar ES nosacījumiem, 2001.-
2002.gads 

• Somijas –Latvijas projekts, Akadēmisko kvalifikāciju atzīšana 
Latvijā saskaņā ar ES nosacījumiem, 2001.-2002.gads 

 Organizatoriskais darbs: 
Latvijas Universitātes, Latvijas, starptautisko zinātnisko un 
akadēmisko komisiju, koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis: 

• Eiropas pad./UNESCO Eiropas Diplomatzīšanas konvencijas 
starptautiskās komitejas prezidents, kopš 2001.gada 

• Boloņas procesa Starpvalstu vadības grupas dalībnieks, kopš 
1999. gada 

• Eiropas darba grupa Boloņas procesa panākumu izvērtēšanai 
(Stocktaking), vadītājs   

 

 • Boloņas procesa darba grupa Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidei, loceklis kopš 2003.gada 

• Eiropas Padomes darba grupa par diplomatzīšanas aspektiem 
Boloņas procesā, 2000.-2002.gads, priekšsēdētājs 

• UNESCO un Eiropas Padomes Eiropas Padomes darba grupa par 
diplomatzīšanas kritēriju un procedūru izstrādei Eiropā, 2000.-
2001.gads, vadītājs  

• UNESCO Latvijas nacionālās komisijas izglītības apakškomisija, 
priekšsēdētājs kopš 2000.g. 

• Latvijas nacionālā konsultatīvā padome „Izglītība visiem” – loceklis 
kopš 2005.gada 



 Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko, mākslas nozaru 
apvienību, biedrību vadītājs vai līdzdalībnieks: 

• Eiropas padomes Augstākās izglītības un zinātnes komitejas 
biroja loceklis, kopš 2004.gada 

• Eiropas Starptautiskās izglītības asociācija (EAIE) – valdes loc.- 
2000.-2004. gads, Diplomatzīšanas sekcijas biroja loc. 1997.-
2004.gads, dalībnieks kopš 1992. gada 

• Eiropas Universitāšu Asociācijas Rektoru padomju 
ģenerālsekretāru grupas līdz priekšsēdētājs, kopš 2005.gada 

• EAIR (European Association for Institutional Research) – 
dalībnieks  

• Eiropas padomes/UNESCO diplomu atzīšanas tīkla (ENIC) 
prezidents 1999.-2001.gads 

 Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu 
konsultants, padomdevējs zinātnisko un akadēmisko ekspertu 
komisiju darbā:  

• LU Rektorāta padomnieks Boloņas procesa diplomu atzīšanas un 
augstākās izglītības kvalitātes jautājumos 

• Akadēmiskās Informācijas centra padomnieks Boloņas procesa 
jautājumos. 

 Starptautisku un Latvijas konferenču organizēšanas komiteju 
priekšsēdētājs vai loceklis: 

• EAIR (European Association for Institutional Research XXVII 
conference, Riga, 28-31 Aug, 2005, orgkomitejas loceklis, sekcijas 
vad.  

• Latvijas Nacionālā konference ‘Eiropas Augstākās izglītības telpas 
veidošanā sasniegtā izvērtējums Eiropas ministru konferencē 
Bergenā un prioritātes tālākai darbībai, 27 Maijs, 2005, 
orgkomitejas priekšsēdētājs 

• Eiropas augstākās izglītības ministru konference par Boloņas 
procesu, 19-20 maijs, 2005, sekcijas vadītājs 

• Latvijas nacionālais seminārs par kvalifikāciju ietvarstruktūrām, 28 
jan 2004, orgkomitejas priekšsēdētājs 

• Boloņas procesa oficiālā konference "Improving the recognition 
system of degrees and study credit points in the European Higher 
Education Area", Rīga, 3-4 dec. 2004, orgkomitejas 
priekšsēdētājs  

 

 • Eiropas Starptautiskās Izglītības Asociācijas (EAIE) vadības 
seminārs, Rīga 17-21 jan. 2004, orgkomitejas priekšsēdētājs 

• Eiropas universitāšu asociācijas saiets, Grāca, Austrija, 29-31 
maijs, 2003, orgkomitejas loceklis 

• Starptautiska konference „Boloņas process Latvijā, Rīga, 2002. 
gada 4. dec – orgkomitejas priekšsēdētājs 

• Konference „Recognition issues in the Bologna process” 
Lisabona, 11-12 Apr., 2002 – orgkomitejas loceklis 

• Eiropas Starptautiskās Izglītības asociācijas konference, 
Tampere, Somija, 5-8. dec. 2001 – orgkomitejas loceklis 

• Baltijas-Ziemeļvalstu Rektoru konference, Rīga, 5-6. okt, 2001., 
orgkomitejas loceklis 

• Eiropas diplomatzīšanas tīklu ENIC un NARIC konference, Rīga, 
5-6.jūn, 2001 – orgkomitejas priekšsēdētājs 

 
Andrejs Rauhvargers  
2007.gada augusts  
 

 



 
 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae 

 

 

 

Personas dati  

Uzvārds/ Vārds Reņģe Viesturs 
Adrese Madonas 25-39, Rīga, LV-1035 

Tālrunis 7589126 Mobilais tālrunis 9127986 
E-pasts renge@lu.lv 

Dzimšanas datums 22/02/1952 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 12/2004 → līdz šim brīdim  
Profesija vai ieņemamais amats asociētais profesors (0,25) 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
  

Laika periods 06/2003 → līdz šim brīdim  
Profesija vai ieņemamais amats asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Ekonomikas un pārvaldības fakultāte  
  

Laika periods 03/1999 - 12/2004 
Profesija vai ieņemamais amats profesors 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
  

Laika periods 09/1993 - 06/2004  
Profesija vai ieņemamais amats asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Mākslas akadēmija, Filozofijas un pedagoģijas katedra 
  

Laika periods 09/1993 - 03/1999  
Profesija vai ieņemamais amats docents (0,75) 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Pedagoģijas fakultāte 
  

Laika periods 06/1991 - 08/1993  
Profesija vai ieņemamais amats Psiholoģijas katedras vadītāja aizv. 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Pedagoģijas fakultāte 
  

Laika periods 09/1984 - 06/1991  
Profesija vai ieņemamais amats Psiholoģijas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Tautsaimniecības vadītāju valsts institūts 
  

Laika periods 12/1981 - 09/1984  
Profesija vai ieņemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums un adrese LPSR Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas institūts, 
Psiholoģijas katedra 

 

 

Laika periods 12/1978 - 12/1981  
Profesija vai ieņemamais amats vecākais pasniedzējs 



Darba vietas nosaukums un adrese LPSR Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas institūts 
  

Izglītība  
  

Laika periods 10/1992  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Psiholoģijas doktora diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Zinātņu akadēmija 
  

Laika periods 10/1975 - 11/1978  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Psiholoģijas zinātņu kandidāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Valsts universitāte, Psiholoģijas fakultātes aspirantūra 
  

Laika periods 09/1970 - 06/1975  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Psihologs, psiholoģijas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Valsts universitāte, Psiholoģijas fakultāte 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
krievu  C2 Augstākais 

līmenis  C2  Augstākais 
līmenis  C2  Augstākais 

līmenis  C2  Augstākais 
līmenis  C2 Augstākais 

līmenis  
angļu  C1 Augstākais 

līmenis  C1  Augstākais 
līmenis  C1  Augstākais 

līmenis  C1  Augstākais 
līmenis  B1 Vidējais 

līmenis  
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Papildu informācija Lasu kursus doktorandu līmenī: organizāciju psiholoģija, sociālā psiholoģija; maģistrantu 
līmenī: psiholoģiskie pētījumi organizācijās, vadības psiholoģija, personības un sociālā 
psiholoģija; bakalaura līmenī: personības psiholoģija, organizāciju (pārvaldības 
psiholoģija). 
Manā vadībā ir aizstāvēti divi promocijas darbi psiholoģijā, pašlaik vadu trīs doktorandu 
darbus. 

 
 

Viesturs Reņģe  
2007.gada augusts  

 

 



 

 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Valda Rudziša  
Adrese Lielais prospekts 35-9, Ventspils, Latvija 

Tālrunis 36 29950 Mobilais 
tālrunis 

959 63 52 

E-pasts valda.rudzisa@venta.lv 

Dzimšanas datums 29.04.1954 

Darba pieredze  

Laika periods no 2005. g. līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Ventspils Augstskolas Senāta priekšsēdētāja 
  

Laika periods no 1999.g. -līdz šim brīdim 
Profesija vai ieņemamais amats VeA Tulkošanas studiju fakultātes Ģermānistikas katedras vadītāja 

  

Laika periods no 1997.g. -līdz šim brīdim 
Profesija vai ieņemamais amats VeA tulkošanas studiju fakultātes, asociētā profesore 

 

Laika periods no 1997.g.  līdz šim brīdim 
 Nozare lietišķā valodniecība 

Profesija vai ieņemamais amats studiju programmas „Tulkošana latviešu-vācu-krievu/angļu valodā” direktore 
  

Laika periods 1982 - 1997 
Profesija vai ieņemamais amats docente Latvijas Universitātes Valodu centrā 

Nozare ģermānistika 

Izglītība  

Laika periods 2000 - 20006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

juriste 

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr. philol 

Laika periods 1979-1982 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Aspirantūra Maskavas Valsts universitātē 
Filoloģijas zinātņu kandidāte 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Krievu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C1 Ļoti labi 

Vācu valoda  C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi 
Angļu valoda  A2 viduvēji B1 labi A2 viduvēji A2 viduvēji A2 viduvēji 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 



Organizatoriskas prasmes Izglītības iestādes apakšstruktūru vadīšana  

Datora lietošanas prasmes MS Word, MS Exel,  

Vadītāja apliecība B kategorijas apliecība 
  

Papildu informācija Esmu sagatavojusi un lasījusi šādus kursus: 
Publiskās tiesības 
Ievads salīdzinošajās tiesībās 
Eiropas Savienības tiesības 
Nozaru tiesības informācijas tehnoloģijās 
Juridiskā terminoloģijas (Vācijas un Latvijas tiesības) 
Dokumentu tulkošana vācu un latviešu valodā 
 

 Pēdējo gadu pētījumi un publikācijas ir saistītas ar juridiskās terminoloģijas problēmām. 
 

 

Valda  Rudziša  
2007.gada augusts  

 



 
 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Narimants Salenieks  
Adrese Hipokrāta iela 35-24, Rīga LV 1079, Latvija  

Tālrunis +371 7089707 Mobilais tālrunis +371 92763587 
Fakss +371 7089769 

E-pasts lsq@latnet.lv 
Pilsonība Latvijas pilsonis 

Dzimšanas datums 13.02.1938 
Dzimums vīrietis 

 

 

Nodarbošanās / profesionālā 
joma 

Profesors / Visaptverošā kvalitātes vadība 
Vadošais pētnieks / mehānisko sistēmu kvalitāte un drošums 

Darba pieredze  

Laika periods 1998. ... 
Profesija vai ieņemamais amats RTU Ražošanas kvalitātes institūta direktors, profesors, profesora grupas vadītājs 

Galvenie pienākumi Studiju programmas vadītājs, pētījumu projektu vadītājs 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga LV 1658, Latvija 

Nozare Augstākā izglītība 

 1993. ... 1997.g. 

 RTU Ražošanas kvalitātes institūta direktors, profesors, 
 1984. ... 1993.g. 
 Rīgas Tehniskā universitāte (līdz 1990.g. – Rīgas Politehniskais institūts), Mašīnu elementu 

katedra, katedras vadītājs; Drošuma centrs, direktors; profesors 
 1971. ... 1984.g. 
 Rīgas Politehniskais institūts, docents 
 1970. ... 1976.g. 
 Rīgas Politehniskais institūts, Mašīnu elementu katedra, vecākais pasniedzējs, katedras 

vadītājs 
 1966. ... 1969.g. 
 Rīgas Politehniskais institūts, aspirants 
 1962. ... 1971.g. 
 Rīgas Politehniskais institūts, vecākais pasniedzējs 

 

 

Izglītība  
 

 
Laika periods 1967. ... 1971. 

Izglītības iestādes nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Aspirantūra, Rīgas Politehniskais institūts, pētnieks mašīnzinību jomā 

Laika periods 1957. ... 1962. 
Izglītības iestādes nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
studijas, Rīgas Politehniskais institūts, inženieris konstruktors 



Laika periods 1953. ... 1957. 
Izglītības iestādes nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
studijas, Rīgas Industriālais politehnikums, tehniķis mehāniķis 

Kvalifikācija 1994.g. Habilitētais inženierzinātņu doktors Dr. habil. sc. ing., Dipl. Nr. 000047 

 1985.g. Tehnisko zinātņu doktors 
 1969.g. Tehnisko zinātņu kandidāts 

 

 

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valoda  A2 Pamat 

līmenis B2 Vidējais 
līmenis A2 Pamat 

līmenis A2 Pamatlīmenis A2 Pamatlīmenis 

Krievu valoda  C2 Augstākais 
līmenis C2 Augstākais 

līmenis C2 Augstākais 
 līmenis C2 Augstākais 

līmenis C2 Augstākais 
līmenis 

  
 

 

Pētniecība Teorētiskie pētījumi - īpatno gadījuma funkciju analīzes metodes, procesa parametru un 
norišu kvalitātes un drošuma raksturotāju stohastiskās prognozēšanas un retrospektīvās 
diagnostikas metodes, kvalitātes un drošuma monitorings. 
Praktiskie pētījumi aptver ražošanas un transporta sistēmu, mašīnu un procesu raksturojošo 
un tehnisko parametru stohastiskās analīzes metodes, retrospektīvās diagnostikas, 
precizitātes, efektivitātes un drošuma novērtēšanas metodes, kā arī mērījumu vadības 
sistēmu metodoloģiju.  
Pētījumi zinātnes, izglītības un kvalifikācijas mācību jomā ietver kvalitātes nodrošināšanas un 
novērtēšanas sistēmas augstākajā izglītībā veidošanas, kā arī integrēto studiju struktūras, 
efektīvas organizācijas sistēmas un tīkla studiju īstenošanas metodoloģijas izstrādāšanu. 
Pētījumi nacionālās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas 
sistēmas un inovācijas programmas izstrādē un īstenošanā. 
 

Praktiskie pētījumi Ražošanas un transporta sistēmu, mašīnu un procesu kvalitātes, efektivitātes, drošuma un 
ilgtspējības pilnveide un inovācija. Izglītības un pētniecības kvalitātes sistēmu izstrāde un 
īstenošana, studiju programmu un norišu pilnveide un inovācija. 
Eiropas saimnieciskās izcilības modeļa, Eiropas Augstākās izglītības telpas un Eiropas 
pētniecības telpas pamatnostādņu integrācija Latvijas izaugsmes un saimnieciskās 
uzplauksmes stratēģiskajā koncepcijā. 

 

 

Projektu vadīšana, līdzdalība 
2000.-2006.g. 

• LZP 01.0612. Ražošanas tehniskā pilnveidošana uzņēmuma konkurētspējas 
paaugstināšanai. 

• LZP 96.0515. Ražošanas procesu vadības tehniskās uzraudzības un vides saderības 
vienotā datortehnoloģija. 

• LZP 02.001. Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā. Sadaļa “Cilvēkresursu 
efektīvās vadības sistēmas”. 

• LZP 97.11. Latvijas transporta sistēmas optimizācija. Sadaļa “Integrētās sistēmas”. 
• EC Tempus-IB-JEP-14225-1999. International Transport and Trade Training in Latvia. 
• EC RTD 5-th framework ETINNE. Promotion of innovation and encouragement of SME 

participation. 
 

 



Projektu ekspertīze, konsultēšana • ESPON 1.2.1. Transport services and networks: Territorial trends and basic supply of 
infrastructure for territorial cohesion (2002-2004), pētījumu lietderība Latvijai 

• ESPON 2.1.1. Territorial impact of EU transport and TEN policies (2002-2004), pētījumu 
lietderība Latvijai 

• ES RTD programmu “Quality of Life”, “Information Society technologies” projektu ekspertīze 
• LR MK Nacionālā inovāciju programma. Stratēģiskā analīze, pētījumi un  īstenošanas 

pasākumi 
• LR MK Nacionālā kvalitātes nodrošināšanas programma. Kvalitātes sistēmu īstenošana, 

profesionālās kvalifikācijas sistēma, attīstības stratēģija 
• LNKB programma “Pārtikas nekaitīguma nacionālā sistēma” attīstības stratēģija 
• LaTAIA programma “Nacionālā transporta sistēma”, attīstības koncepcija. 

 

 
Pētījumu publikācijas 180 raksti, 2 grāmatas, 6 patenti, 12 starptautisko kongresu, 20 konferenču 

un 6 simpoziju referāti 
 

 
Studiju, metodiskie materiāli 13 lekciju kursi – CD, drukāti, 11 mācību komplekti – CD, drukāti 

9 metodoloģijas apraksti – CD, drukāti 
 

 

Organizāciju vadība • 1992. ... g. Latvijas Nacionālā kvalitātes biedrība, dibinātājs, prezidents 
• 1994. ... g. Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija, valdes 

loceklis 
• 1994. ... g. Latvijas Tehnoloģiskais centrs, dibinātājs, valdes loceklis 
• 1996. ... g. Latvijas Kvalitātes pilnveides fonds, dibinātājs, valdes loceklis 

 

 

Profesionālie sasniegumi 1994.g. Latvijas ZA korespondētājloceklis 
1991.g. Rīgas Tehniskā universitāte, Goda darbinieks 
1990.g. Latvijas Ministru padome, Prēmijas zinātnē un tehnikā laureāts 
1986.g. Latvijas Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks 
1986., 1988.g. Latvijas Mašīnbūvētāju biedrība, Prēmijas tehnikā laureāts. 

  

N.Salenieks  
2007.gada augusts  

 



 
 

  
 

 

Europass  
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Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Tatjana Volkova 
Adrese A.Deglava 152/3-71, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7322605   
E-pasts tatjana.volkova@ba.lv 

Pilsonība Latvijas Republikas 

Dzimšanas datums    1960.gada 11.oktobris 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 01.2006. - šobrīd 
Profesija vai ieņemamais amats Rektore 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

 

Laika periods 2004. – 01.2006. 
Profesija vai ieņemamais amats Rektora v.i., profesore 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Laika periods 1999. – 2004. 
Profesija vai ieņemamais amats Prorektore, asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

 

Laika periods 1998. – 2000. 
Profesija vai ieņemamais amats Tālākizglītības katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

 

Laika periods 1995. – 1998. 
Profesija vai ieņemamais amats Mācību vadītāja 

Darba vietas nosaukums Pasaules Krājaizdevu sabiedrību padomes pārstāvniecības birojs Latvijā 
Nozare Banku darbība, Izglītība 

 

 

Laika periods 1993. – 1995. 
Profesija vai ieņemamais amats Vadītāja 

Darba vietas nosaukums SIA Rotterdam Consult Nīderlandes finanšu konsultāciju kompānija 
Nozare Finanses 

 

 



Laika periods 1986. – 1998. 
Profesija vai ieņemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums LU Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultāte 
Nozare Izglītība, zinātne 

  

Izglītība  
  

Laika periods 1992. gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Ekonomikas doktora grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1982. - 1986 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Aspirantūra 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Valsts Universitāte 
  

Laika periods 1978. - 1982. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Ekonomista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultāte 
  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valoda  C1 Brīvi C1 Brīvi C1 Brīvi C1 Brīvi C1 Brīvi 

Krievu valoda  C1 Brīvi C1 Brīvi C1 Brīvi C1 Brīvi C1 Brīvi 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē 

atbilstošs līmenis  
 
 
Tālākizglītība: 

- Līdzdalība akadēmiskā personāla kompetences 
paaugstināšanas un profesionālās pilnveides programmā 
“Studiju kvalitātes pilnveide” ESF projekta “Programmas 
zistrāde un akadēmiskā personāla tālākizglītības kursu 
īstenošana  studiju  kvalitātes pilnveidē” ietvaros 2007. g. 
(Sertifikāts nr. 41 – 2007_ GG) 

- Harward biznesa skola, ASV, 2004.  
- Šefīldas universitāte, Lielbritānija, 2004. 
- International Management Teachers Academy, CEEMAN, 

Bleda, Slovēnija, 2002. 
- Personāla vadība, Luksemburga, 1999. 
- Hipotekārā kreditēšana, Bornholmas Erhvervsskole, Dānija, 

1999. 
 
Kvalifikācijas paaugstināšana: 

 - 2nd workshop on National qualification framework. Budapest, 
Hungry,  4th of September, 2006; 
 - The Austrian Presidency of the European Union Meeting of the 
Directors General for Higher Education in Graz, 15 – 16th of May, 
2006 
 - EUA Spring conference2006 Funding Strong Universities: 
diversification, student support and good governance. Hamburg, 
Germany, 30 March – 1 April, 2006 

 



 - EFMD Deans and Directors meeting, Erasmus University, Rotterdam, 
Netherlands , 
26 – 28 th of January, 2006 
 - European University association , Council meeting, 28 th of February, 2006, 
Brussels, 
 EURAM 2006 international conference, Oslo, Norway, 18 May, 2006. 
 - IMTA, 13 – 17 June, 2005 Strategic management track, Slovenia, Bled School 
Management; 
 - Konsultāciju sniegšana: Ekonomikas Ministrija, likumprojekta „Eksporta garantiju 
likums”  ( 2005. gada oktobris)  

 

 Pedagoģiskā darbība, studiju kursa (-u) nosaukumi: 
- Uzņēmējdarbības ekonomika 
- Uzņēmumu vadīšana 
- ES un uzņēmējdarbība 
- Stratēģiskā vadīšana 

 

 Piedalīšanās starptautisku konferenču organizēšanā: 
- Banku augstskolas 7. starptautiskā konference „Uzņēmumu vērtības

paaugstināšana: jaunas pieejas un metodes”, 
- Increasing value of business: new insights and approaches , Rīgā, 2005. gada 

14. oktobrī  – Konferences programmas komitejas locekle 
 
Piedalīšanās konferencēs un semināros: 

- BMDA konf. „Increasing well being – entrepreneurs in a driving seat”, 5..6. june, 
2006. – darbs konferences sagatavošanā 

- EFMD Deans and Directors meeting, Erasmus University, Rotterdam,
Netherlands ( 26 – 28 th of January, 2006 

- European Univarsity association , Council meeting, 28-02-2006, Brussels, 
Belgium 

- Uzstāšanās seminārā par Boloņas procesa izvērtējumu. Rīgā, ....  
- Profesoru asociācijas 10 gadu seminārā. 01.02.2006. Uzstāšanās: Qua vadis

Latvijas profesūra un augstskolas? 
- Uzstāšanās 6th framework programme, Science and Society programme

„Mācoties no panākumiem gatavojamies jaunajam projektu konkursam”, 
Learning from the success towards new call. Rīgā, 2006, 30.janvārī Tēma
„Fostering the publicē debate on university support of female scientists to start a
business” 

- CEEMAN konference Kijevā, septembris, 2005 
- Berlīne, 25.- 30. jūlijā, 2005. gada 13. augusts 7. pasaules kongress „Europe our 

home”. Uzstāšanās ar referātu „ The banking sector of Latvia: further
development issues”. 

- Enhancing Baltic Managerial Competetiveness, BMDA, 2nd conference, May, 6-
7, 2004, Riga, Latvia 

- Veiksmīgs bizness Krievijā. Hansabankas Pavasara konference, 2004. gada 26. 
maijā, Rīgā 

- Cooperation on Research Training in the Baltic Sea Area, Nordic Academy for
Advanced Study and NOrdic Reserach Policy Council, University of Latvia, Riga,
May 10 – 11, 2004 

- How will small countries such as thed Baltic States compete in the EU single 
market? April, 23 – 24, 2004, Riga 

- Berlīnē par „Case writing” – aprīlis, 2004 
 
 
Uzstāšanās konferencēs: 

- The role of banking sector in the development of Economy of Latvia after joining
EU. - Section: Financial integration in the Baltic states after joining the European 
Union. ICCEES VII world congress Europe – our common home? Berlin, July 25 
– 30, 2005 organized by International Council for Central and East European
studies.  

 



 - A celebrating of Variety: Building on Differences  Analysis of Business case 
„Win- win story of Fazer Maizinicas un Fazer Bakeries: Change and
Developments in a Latvian Bakery afyer acquitition by Foreign Investor BMDA 
3rd conference, Tallinā, 6. – 7.maijā, 2005 

- Baltic Journal of Management – bridging management research cultures, Tallinn, 
Estonia, organized by BMDA, May, 5, 2005 

- BA conference Knowledge society and participation in the Lisbon strategy, 14 –
15th of October, 2004 

- Baltic Experience and good practises,  OECD Expert meeting on Pensions and
Insurance in the Baltic Countries, 5, October, 2004 

- Vadīta sekcija  un uzstāšanās, – The new role of Universities in creation of 
knowledge based society, 14, September, 2004 – Baltic Dynamics, 2004, 9-11 
September 

- Innovation and deveopment of knowledge based entrepreneurship  
- Latvijas tautsaimniecības nacionālais attīstības modelis un Latvija Eiropas

Savienības ekonomiskajā telpā. Latvijas inteliģences 57. konference 2003. gada 
12. decembrī – Rīga, 2004.g., 52. – 56.lpp.  

 Uzstāšanās akadēmiskās sanāksmēs: 
- Latvijas profesoru asociācijas 10. gadu seminārā 01.02.2006. Qua vadis Latvijas 

augstskolas un profesūra?  
- Latvijas profesoru asociācijas Valdes sēdē ziņojums par zinātnisko grādu 

nomenklatūru Latvijā ( darba grupas vadītāja), 2005. gada jūnijā 

 Recenzētās doktora disertācijas: 
- Dmitrijs Solovjovs Kvalitātes nodrošināšanas un vadības sistēmas modelis 

pārejas perioda valstīs, Rīgā, 2004. 
- Aleksandrs Šenkmans Rūpniecības uzņēmumu sistēmreforma pārejas 

ekonomikas apstākļos pārejas perioda valstīs, Rīga, RTU, 09.06.2004. 
- Andris Fomins, LU doktorands 
- Jānis Caune, LU doktorands  

 
Lekciju lasīšana: 

- 2006.g. novembris Brno Tehnoloģiskā Universitāte ( strat.vad.) 
- 2004. gadā Katholieke Hogeschool Leuven  
- University of Sheffield, 30th of  March -  01 – 04 - 2004 
- Insitute Universitaire de Technology „A”, Lille, France from 27 – 31st of  March, 

2004 
- Katholieke Hogeschool Mechelen, 22-26-03-2005 
- Girona University, Spain, 17-19th of November 
- Barona programmas starptautiskais semestris, marts – jūnijs, 2005, 2006, too. 

 
Zinātnisko pētījumu virziens (-i): 

- ES un uzņēmējdarbība  
- Stratēģiskā vadīšana 
- Radošā ekonomika  

 
Publikācijas: 

- Transition in Central-EastEurope. To be published in Hungry, 2007, (Editor 
Arpad Budahazy, Akademiai Kiado, H-1117, Budapest, Prielle Kornelia u.19) 

- Analysis of Latvia environment for small and medium size enterprises 
internationalization developemnt (co-author Andra Brige) . Reference Book on 
International Entrepreneurship from a European Perspective. 2007, Austrālijā 
(apstiprināts publicēšanai)  

- Augstākās izglītības izaicinājumi 21. gadsimtā. Grāmatā: Virzītājspēks. Rakstu 
krājums par augstāko izglītību Latvijā. IZM, 2007, 251. – 261. lpp;  

- “Increasing value of Universities through quality management”, The third 
international congres of the management CIMQUSEF’2006 „Quality in the 
systems of education and training, Marocco, 24 – 26 april, 2006. 
www.amaquen.org; www.enset-rabat.ac.ma 

- The role of banking sector and mortgaged and land bank in the further 
developemnt of economy of Latvia, Tartu University, 2004 

- Multiple routes to improving tacit knowledge for knowledge based environmnet: 
role of higher education. Thomas J. Schmit – iesniegts publicēšanai Baltic 
Dynamics 2004, conference, 2004 

 



 Līdzdalība projektā: 
- Japānas – Ryukoku Univedrsity, Faculty of Intercultural Communication 
- Experience concerning the transition period in the countries candidate to the EU 

in 2004 

Eksperte 
- Augstākās izglītības kvalitātes centrs, eksperte ( studiju programmu akreditācijā 

„ISMA, Rēzeknes augstskolā, Master program Strategic Tourism Management at 
Turiba School of Business), Vidzemes augstskolā 

- Kopš 2006.g. Rektoru padomes priekšsēdētāja 
- Eiropas kustība Latvijā, valdes locekle 
- Baltijas menedžmenta attīstības asociācija (BMDA), valdes locekle 
- ZA Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijas locekle 
- LBKA, valdes locekle 
- Latvijas Profesoru Asociācijas Valdes locekle, 2005 
- Baltic Journal of Management, Nacionālā Redaktore, Emerald, UK 

 

Tatjana Volkova  
2007.gada augusts 
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Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Vucāns Jānis  
Adrese J.Poruka iela 14 / 3, Ventspils, LV-3601, Latvija 

Tālrunis (371) 3628303 Mobilais tālrunis (371) 9557890 
E-pasts janisvu@venta.lv 

Dzimšanas datums 09.02.1956 

Darba pieredze  
  

Laika periods Kopš 2000.gada septembra  
Profesija vai ieņemamais amats  Rektors 
Galvenās darbības un atbildība Augstākās izglītības un pētniecības iestādes vadīšana, institūcijas pārstāvēšana valsts un 

starptautiskā līmenī  
Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija; 

Tel / Fax.: (371) 362 83 03;  E-pastsl: venta@venta.lv; Mājas lapa: http://www.venta.lv 
Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un zinātne  

  

Laika periods No 1998.gada oktobra līdz 2000.gada septembrim 
Profesija vai ieņemamais amats  Economikas and pārvaldības nodaļas vadītājs 
Galvenās darbības un atbildība Augstskolas akadēmiskās struktūrvienības vadīšana, struktūrvienības pārstāvēšana 

augstskolas, valsts un starptautiskā līmenī 
Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 

Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un zinātne ekonomikas un vadībzinātnes jomās  
  

Laika periods Kopš 2005.gada marta  
Profesija vai ieņemamais amats  Pilsētas domes deputāts, Pilsētas attīstības komitejas prieksšsēdētāja vietnieks, Izglītības 

komisijas priekšsēdētājs, Attīstības komisijas loceklis, Mārketinga padomes loceklis 
Galvenās darbības un atbildība Pašvaldības lēmumu izstrādāšana un pieņemšana, pašvaldības pārstāvēšana valsts un 

starptautiskā līmenī 
Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 39, Ventspils, LV-3601, Latvija 

Nozare vai nodarbinātības sektors Publiskā pārvalde  
  

Laika periods Kopš 2003.gada jūlija  
Profesija vai ieņemamais amats  Profesors uzņēmējdarbības vadībā  
Galvenās darbības un atbildība Lekciju lasīšana, izglītības un pētnieciskā darba organizēšana 

Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un zinātne ekonomikas un vadībzinātnes jomās  

  

Laika periods Kopš 1998.gada oktobra  
Profesija vai ieņemamais amats  Vadībzinātnes bakalaura studiju programmas direktors  
Galvenās darbības un atbildība Studiju programmas satura pārvaldība, pasniedzēju un studentu mobilitātes organizēšana EK 

Sokrates programmmas ietvaros, studiju programmmas pārstāvēšana augstskolas, valsts un 
starptautiskā līmenī 

Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un zinātne ekonomikas un vadībzinātnes jomās  

  

Laika periods No 2004.gada oktobra līdz 2007.gada martam  



Profesija vai ieņemamais amats  EK Leonardo da Vinči programmmas projekta ENTLEARN  lokālais projekta vadītājs 
(detalizētākai informācijai skatīt: http://www.entlearn.net/ ) 

Galvenās darbības un atbildība Pētnieciskā darba organizācija, pieredzes apmaiņa ES līmenī, uzņēmēju apmācība  
Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 

Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un zinātne ekonomikas un vadībzinātnes jomās  
  

Laika periods No 1998.gada septembra līdz 2003.gada jūnijam 
Profesija vai ieņemamais amats  Asociētais profesors uzņēmējdarbības vadībā 
Galvenās darbības un atbildība Lekciju lasīšana, izglītības un pētnieciskā darba organizēšana 

Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un zinātne ekonomikas un vadībzinātnes jomās  

  

Laika periods No 2001. līdz 2003.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  EK Leonardo da Vinči programmmas projekta LOGIS un EK Pētniecības un tehnoloģiju 

attīstības  5.ietvara programmas  projekta AVANTI lokālais koordinators  
Galvenās darbības un atbildība Projekta vadība, projekta uzdevumu un darbību prezentēšana valsts un starptautiskā līmenī  

Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Informācijas un komunkāciju tehnoloģijas (to lietojumi publiskajā pārvaldē un biznesā) 

  

Laika periods No 2002. līdz 2004.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Uzņēmuma Valdes loceklis  
Galvenās darbības un atbildība Uzņēmuma vadība, lēmumu pieņemšana, finanšu analīze, vides aizsardzība  

Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils pilsētas pašvaldības ūdensapgādes uzņēmums “’Ūdeka”;  
Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, Latvija 

Nozare vai nodarbinātības sektors Ūdens apgāde un kanalizācija, vides aizsardzība 
  

Laika periods No 2000. līdz 2002.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Uzņēmuma Padomes loceklis 
Galvenās darbības un atbildība Uzņēmuma vadība, lēmumu pieņemšana, finanšu analīze, vides aizsardzība 

Darba devēja nosaukums un adrese Akciju sabiedrība „Ventspils zivju konservu kombināts”; Enkuru iela 12, Ventspils, LV-3601, 
Latvija 

Nozare vai nodarbinātības sektors Zivju konservu ražošana, vides aizsardzība  
  

Laika periods No 1999. līdz 2001.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  EK Pārrobežu sadarbības programmas projekta CoCoNet (Cooperation Competitiveness 

Networking) koordinators in Latvijā (projekta mērķis: attīstīt Baltijas valstu mazo un vidējo 
uzņēmumu konkurētspēju Eiropas telpā) 

Galvenās darbības un atbildība Projekta vadība, projekta uzdevumu un darbību prezentēšana valsts un starptautiskā līmenī  
Darba devēja nosaukums un adrese Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600, Latvija 

Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība, mazie un vidējie uzņēmumi, nevalstiskās biznesa atbalsta organizācijas, publiskā 
pārvalde  

  

Laika periods No 1979. līdz 2005.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Augstskolas pasniedzējs (asistents (1979-1988), lektors(1989-1992), docents (1993-1999), 

asociētais profesors (1999-2005)) 
Galvenās darbības un atbildība Lekciju lasīšana, izglītības un pētnieciskā darba organizēšana  

Darba devēja nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un pētniecība matemātikā, statistikā un informācijas tehnoloģijās 

  

Laika periods No 1997. līdz 2000.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Augstākās profesionālās studiju programmas „Matemātiķis-statistiķis” direktors 
Galvenās darbības un atbildība Studiju programmas satura pārvaldība, pasniedzēju un studentu mobilitātes organizēšana EK 

Sokra-tes programmmas ietvaros, studiju programmmas pārstāvēšana universitātes un valsts 
un līmenī 

Darba devēja nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un pētniecība matemātikā un statistikā 

  



Laika periods No 1993. līdz 1999.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Matemātiskās analīzes katedras vadītājs  
Galvenās darbības un atbildība Universitātes akadēmiskās struktūrvienības vadība, struktūrvienības pārstāvēšana 

universitātes, valsts un starptautiskā līmenī 
Darba devēja nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija 

Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un pētniecība matemātikā, statistikā un informācijas tehnoloģijās 
  

Laika periods No 1990.gada oktobra līdz 1991.gada augustam 
Profesija vai ieņemamais amats  Zinātniskais darbs Skaitliskās analīzes laboratorijā 
Galvenās darbības un atbildība Zinātniskās pētniecības darbs matemātiskās modelēšanas, optimizācijas un parciālo 

diferenciālvienādojumu (homogenizācijas teorija) jomās  
Darba devēja nosaukums un adrese Pjēra un Marijas Kirī Parīzes VI universitāte, Francjas valdības stipendija;  

4 Place Jussieu 75252 Paris cedex 05, France 
Nozare vai nodarbinātības sektors Zinātniskā pētniecība 

  

Laika periods No 1979. līdz 1996.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats  Pētnieku amati (jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, pētnieks, vadošais pētnieks) 
Galvenās darbības un atbildība Zinātniskās pētniecības darbs matemātiskajā modelēšanā un optimizācijā 

Darba devēja nosaukums un adrese Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts; Raiņa bulv. 29, Rīga, LV-1459, 
Latvija 

Nozare vai nodarbinātības sektors Zinātniskā pētniecība 
  

Izglītība  
  

Laika periods No 2001.gada oktobra līdz  2002.gada aprīlim 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Apliecība par kursa noklausīšanos un pārbaudījuma nokārtošanu par ES Pirmsstrukturālo un  
Strukturālo fondu piesaistes iespējām  

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Ventspils pilsētas dome sadarbībā ar SIA “Eirokonsultants”  

  

Laika periods 2000.gada augusts 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Apliecība par „Biznesa ētikas” kursa apgūšanu 

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Ventspils pilsētas dome sadarbībā ar SIA “BBN” 

  

Laika periods No 1996.janvāra līdz 1996.gada jūlijam 
Izglītības veids Studijas ekonomikā un finansēs 

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Ženēvas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte, Šveices konfederācijas 
stipendija 

  

Laika periods No 1994.gada janvāra līdz 1997.gada jūlijam 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Sertifikāti par sekojošu Eirofakultātes kursu apguvi: Angļu valodas akadēmiskās 
sagatavošasnas kurss, Microekonomika, Makroekonomika, Ekonometrika, Economiskās 
augsmes teorija 

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Eirofakultāte: Tartu-Rīga-Vilņa, darbojoties sadarbībā ar  Latvijas Universitāti, Tartu Universitāti 
un Viļņas Universitāti 

  

Laika periods 1992.gads 
Piešķirtā dokumenta nosaukums  Matemātikas doktora (Dr.math.) diploms 

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Latvijas Universitāte  

  

Laika periods 1988.gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grāds (PSRS) 

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Latvijas Valsts Universitāte (aspirantūra) and Baltkrievijas Valsts Universitāte (disertācijas 
aizstāvēšana) 

  



Laika periods 1979.gada 28.jūnijs 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Diploms par augstākās izglītības iegūšanu pielietojamajā matemātikā un par matemātiķa 
kvalifikācijas piešķiršanu  

Izglītību vai apmācību nodrošinājušās 
organizācijas nosaukums un veids 

Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi C1 Ļoti labi B2 Labi 

Franču  B2 Labi B2 Labi B2 Labi B1 Labi B1 Viduvēji 

Krievu  C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi C2 Ļoti labi 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes un kompetences Man ir pieredze komandu veidošanā, kuru esmu apguvis gan administratīvā darbā, gan 
piedaloties dažādos valsts un starptautiska līmeņa projektos, gan arī darbojoties vairākās 
profesionālās asociācijās. 
Man ir labas spējas adaptēties multikulturālā vidē, par ko esmu pārliecinājies savās studiju un 
darba gaitās ārzemēs, kā arī esot iesaistītam sabiedrības integrācijas programmu veidošanā un 
realizēšanā Latvijā. 
Man ir labas komunikācijas spējas, ko esmu apguvis un demonstrējis praksē, veicot 
administratīvo darbu, kā arī  piedaloties vairāku starptautisku konferenču, darba grupu tikšanos, 
diskusiju forumu u.tml. pasākumu  organizēšanā, kā arī šo konferenču rakstu krājumu 
redakcijas kolēģiju darbā.   

Organizatoriskās prasmes un 
kompetences 

Man ir līdera dotības, ko esmu apliecinājis ilgāk par 5 gadiem strādājot par rektoru Ventspils 
Augstskolā, kas nodarbina vairāk par 100 darbiniekiem un izglīto apmēram 850 pilna laika 
bakalaura un maģistra līmeņa studentus. Vairākus gadus pats esmu pasniedzis kusus 
cilvēkresursu pārvaldībā gan augstskolas studentiem, gan arī mūžizglītības sistēmas kursu 
klausītājiem. 
Man ir arī laba pieredze projektu vadī’šanā, kuru esmu apguvis pēdējos 7 gados piedaloties 
vairāk kā 10 Eiropas Komisijas un Latvijas valsts atbalstītu projektu administrēšanā un 
realizēšanā. 

Tehniskās prasmes un 
kompetences 

Manas akadēmiskās karjeras laikā Latvijas Universitātē, Pjēra un Marijas Kirī Parīzes VI 
Universitātē, Latvijas Banku Augstskolā un Ventspils Augstskolā, kā arī strādājot vairāku 
biznesa uzņēmu vadības institūcijās esmu guvis šādiem darbiem atbilstošas profesionālās 
kompetences un atbilstošās tehniskās iemaņas finanšu pārvaldībā un statistiskajā analīzē, 
balstot tās arī uz prasmi pielietot matemātiskās modelēšanas un optimizācijas metodes. 

Datora lietošanas prasmes Man ir labas prasmes Microsoft Office™ līdzekļu  (Word™, Excel™, PowerPoint™ u.c..) 
lietošanā, kā arī plaša spektra matemātiskās modelēšanas, statistiskās analīzes, optimizācijas 
un grafisko prezentāciju veidošanas programmproduktu izmantošanā. 

Vadītāja apliecība B kategorijas apliecība 
  



Zinātniski pētnieciskā darbība Veikti pētījumi dinamisku sistēmu optimālās vadības problēmās (atrisinājumu eksistences 
jautājumi; ekstrēma nepieciešamie nosacījumi; uzdevumu paplašināšana, saglabājot mērķa 
funkcionāļa infīmu), kā arī parciālo diferenciālvienādojumu teorijā un to homogenizācijas teorijā.
  
Izpildīti līgumdarbi tematikā, kas saistīta ar matemātisko modelēšanu lādētu daļiņu kustībai 
elektromagnētiskās ierīcēs, veikti skaitliski pētījumi par šādas kustības stabilitāti.  
Strādāts arī pie līgumdarba par alumīnija kausēšanas matemātisko modelēšanu, veikta skaitliska 
pārbaude modeļu atbilstībai reāliem procesiem. 
Veikti pētījumi no vides ģeometriskās struktūras atkarīgu diferenciāloperatoru homogenizācijas 
teorijā, vairākām plaknes struktūrām iegūtas vienkāršas formulas homogenizēto 
diferenciāloperatoru noteikšanai.  
Kopš 1997.gada veikti arī pētījumi un iegūti rezultāti ekonomisku dinamisku sistēmu optimālās 
vadības teorijā, galvenokārt, saistībā ar kādu Ramseja veida optimizācijas problēmu, kā arī 
Baltijas valstu uzņēmējdarbības vides analīzē un prognozēšanā (Latvijas Zinātnes padomes 
pētījumi Nr. 04.1134 un 06.1956; biju un esmu šo pētījumu vadītājs) 

 
 

  

Zinātniskās publikācijas (skaits) Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos:   26 
Konferenču tēzes:    17 
Citas zinātniskās publikācijas                    3                        

  

Lasītie akadēmiskie kursi   Esmu sagatavojis un lasījis sekojošus akadēmiskos kursus (ar norādēm: LU - Latvijas 
Universitātē, LBA – Latvijas Banku Augstskolā, VeA – Ventspils Augstskolā un LLU – Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē ): 
1979 - 1993  Matemātiskā analīze (LU) 
1979 - 1998 Optimizācijas metodes un Variāciju rēķini  (LU) 
1986 - 1988  Operāciju pētīšana  (LU) 
1993 - 1997 Izliektā plānošana un negludie ekstrēmu uzdevumi  (LU) 
1994 - 1997 Procesu optimālā vadīšana  (LU) 
1994 - 2005 Optimizācijas skaitliskās metodes  (LU)  
1995 - 2000 Optimizācijas lietišķās problēmas ekonomikā un vadības zinātnē  (LU) 
1995  Integrāltransformācijas un to lietojumi  (LU) 
1997 - 2001 Apdrošināšanas mikroekonomika  (LU ) 
1997- 1999 Statistika (LBA) 
1997 - 1999 Investīciju statistika un analīze (LBA )  
1997 - 1999 Finanšu matemātika (LBA ) 
1997 - 2005 Vērtspapīru portfeļi un to vadīšana  (LU)   
1998 - 2004 Finanšu teorija (VeA) 
1999 - 2004  Ievads apdrošināšanā (VeA) 
Kopš 1999 Finanšu pārvaldība (VeA) 
2000 - 2003 Uzņēmuma finanšu analīzes metodes (VeA) 
2000 - 2003 Kontrolings uzņēmuma finansēs  (VeA) 
Kopš 2002 Investīciju un finanšu pārvaldība I un II (VeA uzņēmējdarbības vadības 

maģistra studiju programmā) 
Kopš 2002 Biznesa makrovide Baltijas valstīs (VeA)  
Kopš 2004 Ievads studijās un vadībzinātnē (VeA) 
Kopš 2006 Optimizācijas metodes (VeA) 

  



Papildu informācija 
 
 

Manas pārējās kompetences raksturo mana darbība dažādu valstisku un nevalstisku 
organizāciju darbā. Tā pēdējo 5 gadu laikā esmu bijis: 

Latvijas Augstskolu Rektoru Padomes loceklis (kopš 2000.gada);  
Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra eksperts studiju programmu un 

augstskolu akreditācijas procesā (kopš 2003.gada); 
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas eksperts Latvijas Nacionālās attīstības plāna 2007.-

2013.gadiem Cilvēkresursu attīstības stratēģijas izvērtēšanai un pilnveidošanai  (2005.-
2006.gados); 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas nozaru 
attīstības projekts” Uzraudzības padomes loceklis (kopš 2005.-2006.gados); 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piesaistītais eksperts Latvijas Reģionālās Inovāciju 
stratēģijas novērtēšanai un pilnveidošanai (2004.-2005.gados); 

Latvijas Statistiķu asociācijas loceklis, asociācijas valdes loceklis (kopš 2002.gada); 
Latvijas Matemātiķu biedrības biedrs, biedrības valdes loceklis  (no 1998. līdz 2005.gadam); 
Tradicionālo Ventspils Augstskolas organizēto Starptautisko zinātnisko konferenču 

„Informācijas sabiedrība un mūsdienīgs bizness” Organizācijas un Programmas komiteju, kā 
arī Redakcijas kolēģijas loceklis (kopš 2003.gada); 

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Starptautiskās 
zinātniskās konferences “The Next Decade Challenge for  Business” zinātnisko rakstu 
krājuma redakcijas kolēģijas loceklis (2006.gadā); 

Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu“Acta Universitatis Latviensis”  Matemātikas sērijas 
Redakcijas kolēģijas loceklis (no 1996. līdz 1999.gadam); 

Nodibinājuma “Tehnoloģiju attīstības fonds” valdes loceklis (kopš 2004.gada); u.c. 
 

 
 
 

Prof. Jānis Vucāns  
 
2007.gada 20.jūnijā   
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Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Uģis Zālītis 
Adrese Krišjāņa Valdemāra iela 151 – 249, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7387320 Mobilais tālrunis 
26553204  

E-pasts ugis.zalitis@ba.lv 

Pilsonība Latvijas Republikas 

Dzimšanas datums  14.septembris 1942.gads 

Dzimums Vīrietis 

Darba pieredze 
                         Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
            Darba vietas nosaukums
                                      Nozare

 

 
2005.- pašlaik 
Finanšu katedras asociētais profesors 
Banku augstskola 
Izglītība, zinātne 
 

Laika periods 2004. – 2006. 
Profesija vai ieņemamais amats    Ekonomikas katedras vadītājs un asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

Laika periods 2003. – 2004. 
Profesija vai ieņemamais amats Rektora p.i. un asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

 

Laika periods 2002. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Finanšu katedras vadītājs un asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

 

Laika periods 2001. – 2002. 
Profesija vai ieņemamais amats Banku katedras vadītājs un docents 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

 

Laika periods 1995. – 2000. 
Profesija vai ieņemamais amats Reģiona vadītājs 

Darba vietas nosaukums a/s “Latvijas Krājbanka”, Filiāļu pārvalde 
Nozare Banku darbība 

 

 



Laika periods 1992. – 1994.gads  
Profesija vai ieņemamais amats Filiāles vadītājs 

Darba vietas nosaukums a/s ”Banka Baltija”, a/s “Rīgas Starptautiskā banka” 
Nozare Banku darbība 

 

 

Laika periods 1985. – 1992. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Dekāns 

Darba vietas nosaukums LVU Finansu un tirdzniecības fakultāte 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

 

Laika periods 1982. – 1985. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums LVU Finansu un kredīta katedra 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

 

Laika periods 1977. – 1979. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Vecākais pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums LVU Finansu un tirdzniecības fakultātes Finansu un kredīta katedra 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

 

Laika periods 1963. – 1977. gads 
Profesija vai ieņemamais amats Kontrolieris-revidents 

Darba vietas nosaukums Valsts Apdrošināšanas pārvalde 
Nozare Izglītība, zinātne 

 

 

Izglītība  

Laika periods 1992. gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Ekonomikas doktora grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1979. – 1982. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Aspirantūra 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Finanšu institūts 
  

Laika periods 1971. – 1976. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Ekonomista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitātes Finansu un tirdzniecības fakultāte 
  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valoda  B1 Sarunval. 

līm. B1 Sarunval. 
līm. B1 Sarunval. 

līm. B1 Sarunval. 
līm. B1 Sarunval. 

līm. 
Krievu valoda  B2 Labi B2 Labi B2 Labi B2 Labi B2 Labi 



 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Papildu informācija  

 Tālākizglītība: 
 

− Seminārs „Operacionālo risku vadība komercbankā” 23.-24.02.2006, 
Mācību-konsultācijas centrs „Vērtspapīri”; 
− Datorzinības – Word, Excel, Power Point – novembris, decembris 
2006. Baltijas datoru akadēmija; 
− Angļu valodas kursi – oktobris 2006. Svešvalodu mācību centrs. 
− Pedagoģiskās tālākizglītības kursi Banku augstskolā, 2003. 
− Stažēšanās Bank of Ireland un Sligo Institute of Technology, Īrijas 
augstākās izglītības akreditācijas padome, Īrijā, 2001. 
− Kursi „Finansu un kredīta teorija“, Aarhus University, Dānija, 1992. 

 

 Pedagoģiskā darbība, studiju kursu nosaukumi: 
• Banku darbība,  
• Banku vadība,   
• Apdrošināšanas finanšu vadība,   
• Finanšu sistēma,  
• Banku darbības riski, 
• Valūtas tirgus. 

 Zinātnisko pētījumu virziens: 
• Latvijas komercbanku aktīvu un pasīvu pārvaldes teorētiskie un 

praktiskie aspekti 

 Publikāciju saraksts 
1. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Šķirkļi: banku darbības 

pamatjēdzieni, kredītiestāžu sistēma, banku organizatoriskā 
struktūra, banku finanšu pakalpojumi, banku vadība. Izdevniecība 
Norden AB, 2003.g., 5 lpp. 

2. Komercbanku tirgus vērtības noteikšanu ietekmējošie faktori. Tēžu 
krājums: Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES. Baltijas 
Krievu institūts, 2005.g., 3 lpp. 

3. Rīga – banku pilsēta. Rakstu krājums: Rīgas sirds, Rīgas centra 
rajona grāmata. Biznesa augstskola „Turība”, 2005.g., 6 lpp. 

4. Latvijas enciklopēdija. Šķirkļi :kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības 
u.c. SIA V.Belokoņa izdevniecība, 2005.g. 

5. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Sadaļa enciklopēdijā J.Rozes 
izdevniecība, 2007.g. 

6. Finanses un kredīts. Mācību grāmata. Nodota publicēšanai Biznesa 
vadības koledžā, 2007.g.  

7. Komercbanku tirgus vērtības noteikšanu ietekmējošie faktori. LU 
zinātniskie raksti, 2007. Iesniegts publicēšanai.  

 
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. 

- Baltic States and Societies in Transition: Continuity and Change. 4th 
Conference on Baltic Studies in Europe, University of Tartu, 2001. 
- Application of Financial and Management Tools in the Real Sector 
Development. Latvijas Universitātes starptautiska konference 2001.g. 
- Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā. 
Banku augstskolas 2001. gada starptautiskā zinātniskā konference. 
- Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un 
perspektīvas. Banku augstskolas 2003. gada starptautiskā zinātniskā 
konference. 
 - Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES. Baltijas Krievu 
institūta   konference, 2005.g. 
- Increasing the Value of Business. Banku augstskolas 2005. gada 
starptautiskā konference, 

- Riga as an International Financial Center: Exploring Opportunities and 
Challenges. Banku augstskolas 2006. gada starptautiskā konference   
 



 Lekcijas ārvalsts augstskolās: 
 

1. Financial Institutions of Latvia Toward the Integration in the EU. 
Fachhochschule JOANNEUM GmbH Kapfenberg (Austria). 27.-
30.05.2003. 10 hours. Under the Socrates/Erasmus Program. 
2. Tautsaimniecības kreditēšana. Uzbekistanas Banku un finanšu 
akadēmija, 6 stundas, 27.04.2004. 
3. Kreditēšanas prakse Latvijas komercbankās. Lekcijas 
Uzbekistanas Banku un finanšu akadēmijas maģistrantiem prakses 
laikā Latvijā. 2004, 2005, 2006.g. jūlijs. 

 
Promocijas darbu recenzēšana 
 

1. S. Saksonova. Latvijas komercbanku aktīvu struktūras 
pilnveidošana. 2002.g. 
2. M. Kudinska. Komercbankas risku vērtība un tās atbilstība bankas 
pašu kapitālam. 2004.g. 
3. U. Berķis. Informācijas stratēģiskā loma apdrošināšanā. 2004.g. 
4. S. Babuškins. Labvēlīgas investīciju vides veidošanas problēmas 
Latvijā. 2004.g 
5. S. Boļšakovs. Inovatīvās uzņēmējdarbības finansēšanas 
problēmas Latvijā un to risinājumi. 2005g. 
6. J.Kasalis. Uzņēmumu finanšu pārskatu analīzes modeļi un to 
pielietojums dažādām lietotāju grupām. 2005.g. 
7. Dž. Dimante. Trimdas latviešu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. 
2007.g. 

 
Promocijas darbu vadīšana: 
 

1. Ģirts Brasliņš. LU 
2. Anna Zālīte.   LU 

 

 Organizatoriskā kompetence 
 

1. Banku katedras vadītājs Banku augstskolā  2001.g. – 2002.g. 
2. Finanšu katedras vadītājs Banku augstskolā  2002.g-2003.g. 
3. Banku augstskolas rektora p.i. 2003.-2004.g. aprīlis 
4. Ekonomikas katedras vadītājs 2004.g.aprīlis – 2006.g.septembris 
5. Banku augstskolas senāta loceklis 2003.g.- 2005.g. 
6. Banku augstskolas satversmes sapulces loceklis – 2003.g. un 

pašreiz 
 
Sagatavotie mācību līdzekļi. Elektroniskā pieeja - bais.ba.lv 
 

1. Banku darbība. Metodiskais palīglīdzeklis. 267 lpp. 
2. Banku darbība. Prezentācijas materiāli. 101 lpp. 
3. Banku vadība. Metodiskais palīglīdzeklis.  112 lpp. 
4. Banku vadība. Prezentācijas materiāli.  19 lpp. 
5. Apdrošināšanas finanšu vadība. Metodiskais palīglīdzeklis. 120 

lpp. 
6. Apdrošināšanas finanšu vadība Prezentācijas materiāli. 27 lpp. 

 
 

 
 
 
U.Zālītis  
2007.gada augusts  
 

 



 
 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Leonīds Grīnglazs   
Adrese Dzelzavas iela, 59-21, LV-1084, Rīga, Latvija 

Tālrunis +371 7500263 Mobilais tālrunis +371 9333281 
Fakss +371 7500252 

E-pasts gringlaz@rsebaa.lv 
  

Dzimšanas datums 29.12.1940 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 1994 - šodien 

Profesija vai ieņemamais amats lektors, asociētais profesors, profesors 
Darba vietas nosaukums un adrese AS Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Meža iela 1, korpuss 2, LV-1048, Rīga, Latvija 
Nozare Izglītība 

 

 

Laika periods 1968 - 1994 

Profesija vai ieņemamais amats asistents, vecākais pasniedzējs, docents 
Darba vietas nosaukums un adrese Vairākas Rīgas augstskolas 

Rīga, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Izglītība  
  

Laika periods 1963 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākās izglītības diploms 
Matemātiķis 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Urālas valsts universitāte, Krievija 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda krievu  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīš

ana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

latviešu   teicami  teicami  teicami  teicami  teica
mi 

angļu   viduvēji  viduvēji  viduvēji  viduvēji  viduv
ēji 



 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
 

 

Pētniecība Matemātiskie modeļi ekonomikā 
Statistikas metožu pielietošana ekonomikā 

 

 

Publikācijas - L. Grīnglazs. Līdzautors E. Kopitovs. „Высшая математика для экономистов с 
примерами   решения задач на компьютере” //Mācību līdzeklis. Rīga, Latvija. 
2001.g., 448 lpp.    

- L. Grīnglazs. Līdzautors E. Kopitovs „Использование методов многомерного 
статистического анализа в задачах классификации аэропортов” // Transport and 
Telecomunication V.3. N2 2002. Starptautiskās konferences “Reliability and statistics 
in Transportation and Communication (RelStat'03)”rakstu krājums. Rīga, Latvija. 
2002.g., lpp.  81-87. 

- L. Grīnglazs. Līdzautore Anna Kučkovska. „Использование методов многомерной 
классификации в страховом бизнесе” // Konferences  Ekonomikas un 
uzņemējdarbības problēmas Latvijā” rakstu krājums. Rīga, Latvija. RSEBAA. 2002.g. 

- L. Grīnglazs. Līdzautors E. Kopitovs. „Основы управления запасами” // Mācību 
līdzeklis. Rīga, Latvija. 2002.g., 92 lpp. 

- L. Grīnglazs. Līdzautors E. Kopitovs „Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma 
paraugiem uzdevumu risināšanai”//  Mācību līdzeklis. Rīga, Latvija. 2003.g., 310 lpp. 

- L. Grīnglazs. Līdzautors E. Kopitovs. „Augstākā matemātika ekonomistiem” // Mācību 
līdzeklis. Rīga, Latvija. 2003.g., 379 lpp. 

- L. Grīnglazs. Līdzautori E. Kopitovs, Fedor Tissen. „Inventory Control Model for the 
Typical Railways Company” // Tēzes: Transport and Telecommunication, 2004, Vol. 
5, No.1. Konference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication 
(RelStat'03)”. Rīga, Latvija. 2004.g., lpp. 39-45. 

- L. Grīnglazs. Līdzautors E. Kopitovs. „About a Task of Optimal Inventory Control” // 
24 starptautiskais seminārs „Stability Problems for Stochastic Models”. Jūrmala, 
Latvija. 2004.g.   

 - L. Grīnglazs. Līdzautors E. Kopitovs. „Inventory Control Model for the 
Chain”Producer – Wholesaler – Customer” // Starptautiskā simpozija „Stochastic 
Models in Reliability, Security and Logistics”.  Beer- sheva, Izraēla. 2004.g. 

- L. Grīnglazs. Līdzautori E. Kopitovs, A. Andronovs. „Математическая статистика” // 
Mācību līdzeklis.  S.Pēterburga, Krievija. 2004.g., 450 lpp. 

 
 - L. Grīnglazs. Līdzautors J. Kopitovs.  „Krājumu pārvaldības pamati” // Mācību 

līdzeklis. Rīga, Latvija. 2005.g., 96 lpp. 
- L. Grīnglazs. Līdzautors. J. Kopitovs. „Mathematical models as the tools for effective 

decision-making”  // Starptautiskās zinātniskās konferences „The Next Decade 
Challenges for Business” rakstu krājums. RSEBAA. Rīga, Latvija. 2006.g., lpp.280-
287. 

Papildus informācija Latvijas matemātikas biedrības loceklis 
Profesoru grupas vadītājs 

 
L.Grīnglazs  
2007.gada augusts  

 



 
 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Spilbergs Aivars  
Adrese Ozolciema iela 24/1 – 68, Rīga, LV-1058 

Tālrunis  Mobilais tālrunis: 29428715 
E-pasts aivars.spilbergs@seb.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 1953. gada 5. septembris 

Dzimums Vīrietis 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2006. – pašlaik  

Profesija vai ieņemamais amats lektors 
Darba vietas nosaukums un adrese Banku augstskola 

Laika periods 1999. – pašlaik  

Profesija vai ieņemamais amats 
 Darba vietas nosaukums un adrese 

                                            Laika periods
               Profesija vai ieņemamais amats
         Darba vietas nosaukums un adrese

Laika periods
               Profesija vai ieņemamais amats
         Darba vietas nosaukums un adrese

Riska vadības pārvaldes vadītājs 
SEB Latvijas Unibanka 
 
1995. – 1999. 
Kredītriska vadības pārvaldes vadītājs 
AS Latvijas Unibanka 
 
1976. – 1995.  
Asistents – asociētais profesors 
Latvijas Universitāte, Ekonomiskās kibernētikas katedra, Matemātiskās 
ekonomikas katedra 
 

Izglītība  
  

Laika periods 1977. – 1980. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora grāds ekonomikā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
 
                                     Laika periods
                   Piešķirtā izglītības dokumenta
            nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
    Izglītības iestādes nosaukums un veids

Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte 
 
1971. – 1976. 
Ekonomists – matemātiķis 
 
Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte 

  
 

Prasmes  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 

Cita(s) valoda(s) Angļu, Krievu, Vācu 
 
 
 



Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu   teicami   teicami   teicami   teicami  teicami 
Krievu   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

Vācu   sarunvalo
das  sarunvaloda

s  sarunvaloda
s  sarunvaloda

s  sarunvaloda
s 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Datora lietošanas prasmes Brīvi pārvaldu 
  

Kvalifikācijas celšana 04.2006. – Kredītriska modelēšana, Euromoney 
02.2005. – Kredītriska modeļi un Bāzele II, Euromoney 
12.1999. – Aktīvu-pasīvu pārvaldīšana, Euromoney 
05.1998. – Banku un valstu riska analīze, Euromoney 
10.1995. – banku grāmatvedība, KPMG 
1992. – Stažēšanās Heidelbergas Universitātē Vācijā 
1990. – Stažēšanās Brēmenes Universitātē Vācijā 

  

 
Vadītāja apliecība 

 
 
B kategorija 

  

 
Aivars Spīlbergs  
2007.gada augusts  
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 3 
 

 

 

Ar doktora studiju programmu saistīto  

zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu  
saraksts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu  

saraksts 
 

RSEBAA   
Projekti, pētījumi 

− ES 6. Ietvara programmas  Quality of Life and Management of Living Resources: STREP 
“Agricultural Member States Modelling for the EU and Eastern European Countries” (SSPE-CT-2005-
021543), projekta darba grupas locekle Danute Jasjko, projekta laika posms 2006. - šodien.  

− Projekts Nr: 04.1446 „Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā.Izglītības ietekme uz ienākumu 
apjomu un nodarbinātības līmeni”. Projekta vadītājs Andrejs Nikolajevs,  
Projekts tiek izpildīts RSEBAA Daugavpils filiālē, projekta laika posms 2005. – 2007.  

− Latvijas Zinātnes Padomes projekts Nr. 05. 1904 “Agri-food tradable and non-tradable goods in 
European market: opportunities for policy and production strategies”, projekta dalībniece Danute Jasjko, 
projekta laika posms 2005. - šodien.  

− Zemkopības ministrijas pasūtītais pētījuma projekts: „Latvijas lauksaimniecības produkcijas 
konkurētspējas attīstības analīze”, projekta dalībniece Danute Jasjko, projekta izpildes laiks 2000.g.  

− Zemkopības ministrijas pasūtītais pētījuma projekts: „Latvijas lauksaimniecības ekonomisko un 
finansiālo aprēķinu veikšana lai izvērtētu Latvijas ieguvumus un zaudējumus, iestājoties ES un esot PTO 
dalībvalsts”, projekta dalībniece Danute Jasjko, projekta izpildes laiks 2001.g.  

− Zemkopības ministrijas pasūtītais pētījuma projekts: “Eiropas Savienības kopējas lauksaimniecības 
politikas 2003.gadā reformas ieviešanas Latvijā scenāriji un to īstenošanas novērtējums”, projekta 
dalībniece Danute Jasjko, projekta izpildes laiks 2003. – 2004.  

− Zemkopības ministrijas pasūtītais pētījuma projekts: “Reformētas ES KLP pilnīga ieviešana Latvijā: 
iespējamā tiešmaksājumu reģionālā un nozaru diferencēšana”, projekta dalībniece Danute Jasjko, 
projekta izpildes laiks 2005. – 2006.  

− Zemkopības ministrijas pasūtītais pētījuma projekts: “Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika 
Latvijā un citās ES dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai”, 
projekta vadītāja Danute Jasjko, projekta izpildes laiks: 2006.g. 

− LR Konkurences Padomes pasūtītais projekts „Konkurence graudu un to produktu ražošanas tirgū 
Latvijā”, projekta eksperte Danute Jasjko, projekta izpildes laiks 2006.g. 

− Projekts Nordplus Neighbour „Creation of training programme for human resource development and 
promotion of social responsibility”, projekta vadītājsa doktorante Jūlija Bulatova, projekta koordinatore 
Nijole Vasiljeviene, Viļņas Universitāte, projekta laika posms 2004. – 2005.  

− Latvijas Zinātnes Padomes grants: „Baltijas valstu uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa 
sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un aprobācija”, projekta zinātniskais vadītāji Jānis Vucāns un 
Vulfs Kozlinskis, projekta laika posms 2004. – 2005.  

− Latvijas Zinātnes Padomes grants „Uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa veikšana Latvijas 
reģionos un tā metodoloģiskās bāzes pilnveidošana”, projekta vadītāji Jānis Vucāns un Vulfs Kozlinskis, 
projekta laika posms 2006. – 2007.  

− LR Zemkopības ministrijas projekts „Latvijas Lauku attīstības programmas projekta 2007.-
2013.gadam iepriekšējais (Ex-ante) novērtējums”, ES finansējums, projekta eksperti Vulfs Kozlinskis, 
Danute Jasjko, projekta izpildes termiņš 07.2006. – 12.2006.  

− LR Zemkopības ministrijas projekts „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un citās ES 
dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai”, projekta eksperts Vulfs 
Kozlinskis, projekta izpildes termiņš 05.2006 – 11.2006.  

− NVA ESF projekts „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā sabiedrībā 
cilvēkresursu un mūžizglītības aspektā Kurzemes reģionā”, vadošais pētnieks Vulfs Kozlinskis, projekta 
izpildes termiņš 06.2006 – 06.2007.  



− Projekts „Diferencētas pievienotās vērtības nodokļa likmes atsevišķām pārtikas grupām ietekme uz 
šo produktu patēriņu un šo produktu ražotāju konkurētspēju”, projekta zinātniskais vadītājs Vulfs 
Kozlinskis.  

− Projekts „Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums lauksaimniekiem”, projekta vadošais pētnieks 
Vulfs Kozlinskis.  

− LR Zemkopības Ministrijas pasūtītais projekts „Piensaimniecības nozares attīstības analīze un kon-
kurētspējas novērtējums Latvijā un Eiropas Savienības tirgū”, projekta vadītāja Danute Jasjko, projekta 
izpildes termiņš 2007. - šodien. 

− LZP zinātniskais projekts: “Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora konkurētspēja un tirgus 
globalizācija: faktori, ietekme un perspektīvas “, projekta atbildīgā izpildītāja Danute Jasjko, projekta 
izpildes termiņš 2001. - 2004.  

− LZP zinātniskais projekts: “Lauksaimniecības un pārtikas tirgojamie un netirgojamie produkti Eiropas 
tirgū: iespējas politikas un ražošanas stratēģiju veidošanā”, projekta vadītāja Danute Jasjko, projekta 
izpildes termiņš 2005. - 2006.  

 
 

Publikācijas 
Asoc. profesore, Dr.oec. Irina Kuzmina 
Mācību grāmatu un mācību  līdzekļu sagatavošana 

- Kuzmina I., F.Dunn (2005). Международные стандарты финансовой отчетности. Institute of 
Professional financial Managers (U.K.). Учебное пособие. ISBN 9984-9817-0-3., Rīga: АВС Balt  – 
288.lpp. 

- Kuzmina I. (2003). Vadības grāmatvedība. Lekciju kurss. Rīga: RSEBAA - 86.lpp. 

- Kuzmina I. (2006). Международные стандарты финансовой отчетности. 1 – 6 IFRS.  Rīga: ABC 
Balt – 88. lpp. 

 
Zinātniskās publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos  

- Latvian Accounting System in the Context of European Integration // Latvijas ekonomikas llīdzvarota 
attīstība: problēmas, riski, perspectīvas. Proceedings / The Baltic Forum, 12 International conference. 
ISBN 978-9984-9884-8-1. Riga, 2007, 159-166 p. 

- Accounting for Intangible Assets: current practice and future directions // Accounting, Taxes and Audit. 
ISBN-13: 978-9985-894-97-2; ISBN-10: 9985-894-97-9. Tallin, 2006, 100.-110. lpp. 

- Self-employment as a Kind of Entrepreneurial activity in Latvia // Entrepreneurship in United Europe – 
Challenges and Opportunities. BAMDE, Bulgaria, 2006 (atdots publikācijai). 

- Measurement of Intellectual Capital: Problems and Perspectives // New venture creation and the 
Creative Trajectory: Enterpreneurship, Innovation and Creativity in Business. ISBN 9984-705-21-8. Rīga, 
2006. 

- The concept of Fair value and the International Financial Reporting Standards. LU raksti, 702. sējums. 
Ekonomika, V. ISBN 978-9984-802-28-2. Riga, LU, 2006, 289.-298. lpp. 

- Self-employment as a type of economic activity: nature and definition (T.Minajeva, S.Devjatovska) // 
The Next Decade Challenges for Business. Proceedings. ISBN 9984-705-20-X. Rīga, 2006, 317.-327. 
lpp. 

- Key issues of International Financial Reporting Standards’ (IFRS) application in the practice of 
Latvian enterprises // 3rd International Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT–
2005) Greenwich University Business School (U.K.). London. July 13-16, 2005 (atdots publikācijai). 

- Latvian Accounting System and IFRS // Information Society and Modern Business // 2-nd 
International Conference / Ventspils. Yuly 1-2, 2005. (atdots publikācijai). 

- Latvian Financial Reporting and International Harmonisation. International Journal of Applied Finance 
for Non-Financial Managers. ISSN 1742-528X. Volume:2, issue:2, UK. 

htpp://www.managementjournals.com 



- Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // Small Firms and Economic 
Development in Developed and Transition Economics: A Reader. Edited by D.A.Kirby and A.Watson. / 
Ashgate. ISBN 0754630609. London 2003, p.153-164. 

- Termina “Uzņēmējs” attīstība // Uzņēmējdarbība  un tās tiesiskā vide. Starptautiskā zinātniskā 
konference.  Biznesa augstskola Turība / Rīga 2002, p.158-163. 

 
Zinātniskās publikācijas LZP izdevumos 

- Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū (O.Šulca, I.Sproģe). LZP 
Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. Nr. 11, Rīga, 2006, 138.- 
140.lpp. 

- Latvijas uzņēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas Savienības vienotajā tirgū (G.Oļevskis, 
J.Saulītis, M.Dzelmīte). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. 
Nr. 11, Rīga, 2006, 99.-101.lpp. 

- Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū (O.Šulca, I.Sproģe) // LZP 
Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. Rīga 2005, 142.-143.lpp. 

- Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, J.Saulitis, M.Dzelmīte) // LZP 
Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9. Rīga 2004, 118.-122.lpp. 

- Kapitāla aktīva daļas cenu veidošanās dinamiskā modeļa analīze (O.Šulca, I.Sproģe) // LZP 
Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 143.-144.lpp. 

- Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, J.Saulitis, M.Dzelmīte) // LZP 
Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 100.-103.lpp. 

- Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, J.Saulītis, A.Zagurilo)//LZP 
Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2001.gadā. Nr.7 / Rīga 2002, 78.-81.lpp. 

 
Profesors, Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis 

 
- Evaluation of some business macro environment forecasting methods. Līdzautore K. Guseva. 

Journal for Bussiness Economics and Management, Special edition. Berlin, 2006. 

- Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Mācību līdzeklis. Ar līdzautoriem.  elgava, 2005. 

- Biznesa makro vides tiesiskie aspekti, Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne – 
lauku attīstībai” (līdzautori: A. Vucāne, J. Vucāns), Jelgava, 2004. gada aprīlī, 11. – 18. lpp.  

- Information Society and Modern Business, Proceeding of International Scientific conference 
“Comparative Analysis of Development of Business Macro Environment in the Baltic States” (co-authors: 
A. Vucāne, J. Vucāns), Ventspils, Latvia 2004, Jumava, 359.-367.lpp.  

- Methodological Aspects of Evaluation of Development of Business Macro Environment in the Baltic 
Countries, International conference “Research in Statistics – Basis of Social Sciences and Education” 
Riga, Latvia 2.–4.10.2003.  

- BME: Social Component, International Scientific conference “Economic Science for Rural 
Development” (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns), Jelgava, Latvia, 2003.  

- “Evaluation of Business Macro Environment in Latvia” 7th Nordic-Baltic Conference in Regional 
Science: Regional Integration and Transition in the Baltic Rim, Ystad, Sweden, 2003.  

- Elaboration and approbation of appropriate aggregate index evaluation and forecasting of business 
macro environment in Baltic states, Proceedings of the International Scientific Conference “Traditions 
and innovations in sustainable economic development” Rēzeknē, Latvia, Higher Education Institution, 
2002., 466.-474.lpp.  

- Planning of Socio-Economic Development in the Regions of Latvia, Scientific Conference 
“Agriculture in Globalising World”, Tartu, Estonia, 1.-2.06.2001.  

- Business macro environment in the Baltic, Proceeding of International Seminar “Economic policy, 
agriculture and future business development in the Baltic”, Jūrmala, Latvia,1.-4.02.2001.  

- Evaluating and prognosing of business macro environment changes in the Baltic’s. Proceeding of 
International Scientific conference: “Problems and Solutions for Rural Development”, LAU, Jelgava, 
2001., 24. - 38.lpp.  



 
Docente, Dr.oec. Danute Jasjko 

 
- Frolova L., Jaunzeme I., Jasjko D., Russian trade liberalization effect on the Latvian agricultural and 

food product export development // LU RAKSTU Vadības zinību sērija.- 660.sēj.- R.: LU, 2003., 185.- 
203.lpp.  

- Jasjko D., Salputra G., Development of Latvian Agricultural Sector: Quantitative Assessment of the 
Accession Effects //Possibilities for Rural Development in the Enlarged Europe. - Starpatutiskās 
zinātniskās konferences raksti N5. Jelgava.:LLU, 2004., 35.- 44.lpp. 

- Jasjko D., Miglavs A., Feldmans D., The Structural Changes in Latvian Agricultural Sector after 
Application of CAP Reform //.Possibilities for Rural Development in the Enlarged Europe. - 
Starpatutiskās zinātniskās konferences raksti N5. Jelgava.:LLU, 2004, 25.- 34.lpp. 

- Jasjko D., Salputra G., Agricultural Policy Development: Options and Opportunities for Quantitative 
Analysis. Vadības zinātne. – Latvijas Universitātes raksti, 674.sējums, 2004.g., 33.- 47.lpp. 

- Miglavs A., Jasjko D. (2003) EU Enlargement and CAP Reform: Modelling and Information 
Availability// Information Systems in Agriculture. Poland.:CSO, 2003, 65. – 78.lpp.  

- Jasjko D., The Reformed Common Agricultural Policy as a Synergy Factor of Rural Development in 
Latvia // Influence of Agricultural and Rural Advisers Operation Synergy on the Rural Development 
Process. - Starpatutiskās zinātniskās konferences raksti, Ozolnieki.:LLKC, 2005. , 23.-34.lpp.  

- Jasjko, D., Fadejeva L., (2006) The reform of Common Agricultural Policy in Latvia: opportunities un 
projections//.The Next Decade Challenges for Business. – Proceedings of the conference. Riga.:RISEBA, 
2006, 47.- 56.lpp.  

- Jasjko, D., Pančenko Ē., Leitāne L., u.c. (2006) Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā 
un citās ES dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai //RSEBAA 
ziņojums. –. Riga.:RISEBA, 2006, 42.lpp.  

- Jasjko D., The role of CAP support for development of the agricultural sector and competitiveness of 
food products: some comparisons among EU countries // NJF’ s 23rd Congress publications. 

 
Profesors, Dr.math. Leonīds Grīnglazs 
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana  

- Grīnglazs L. Līdzautors E. Kopitovs. „Высшая математика для экономистов с примерами   
решения задач на компьютере” //Mācību līdzeklis. Rīga, Latvija. 2001.g., 448 lpp.   

-  Grīnglazs L. Līdzautors E. Kopitovs. „Основы управления запасами” // Mācību līdzeklis. Rīga, 
Latvija. 2002.g., 92 lpp. 

- Grīnglazs L. Līdzautors E. Kopitovs „Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu 
risināšanai”//  Mācību līdzeklis. Rīga, Latvija. 2003.g., 310 lpp. 

- Grīnglazs L. Līdzautors E. Kopitovs. „Augstākā matemātika ekonomistiem” // Mācību līdzeklis. Rīga, 
Latvija. 2003.g., 379 lpp. 

- Grīnglazs L. Līdzautori E. Kopitovs, A. Andronovs. „Математическая статистика” // Mācību līdzeklis.  
S.Pēterburga, Krievija. 2004.g., 450 lpp. 

- Grīnglazs L. Līdzautors J. Kopitovs.  „Krājumu pārvaldības pamati” // Mācību līdzeklis. Rīga, Latvija. 
2005.g., 96 lpp. 
 
Zinātniskās publikācijas 

- Grīnglazs L. Līdzautors E. Kopitovs „Использование методов многомерного статистического 
анализа в задачах классификации аэропортов” // Transport and Telecomunication V.3. N2 2002. 
Starptautiskās konferences “Reliability and statistics in Transportation and Communication (RelStat'03) 
rakstu krājums. Rīga, Latvija. 2002., 81.-87. lpp. 

- Grīnglazs L. Līdzautore Anna Kučkovska. „Использование методов многомерной классификации 
в страховом бизнесе” // Konferences Ekonomikas un uzņemējdarbības problēmas Latvijā” rakstu 
krājums. Rīga, Latvija. RSEBAA. 2002. 

- Grīnglazs L. Līdzautori E. Kopitovs, Fedor Tissen. „Inventory Control Model for the Typical Railways 
Company” // Tēzes: Transport and Telecommunication, 2004, Vol. 5, No.1. Konference “Reliability and 
Statistics in Transportation and Communication (RelStat'03). Rīga, Latvija. 2004., 39-45. lpp.  



- Grīnglazs L. Līdzautors E. Kopitovs. „About a Task of Optimal Inventory Control” // 24 starptautiskais 
seminārs „Stability Problems for Stochastic Models”. Jūrmala, Latvija. 2004.   

- Grīnglazs L. Līdzautors E. Kopitovs. „Inventory Control Model for the Chain”Producer – Wholesaler – 
Customer” // Starptautiskā simpozija „Stochastic Models in Reliability, Security and Logistics” rakstu 
krājums. Beer- sheva, Izraēla. 2004.  

- Grīnglazs L. Līdzautors. J. Kopitovs. „Mathematical models as the tools for effective decision-
making”  // Starptautiskās zinātniskās konferences „The Next Decade Challenges for Business” rakstu 
krājums. RSEBAA. Rīga, Latvija. 2006.g., 280.-287. lpp. 

- Eugene Kopitovs, Leonid Greenglaz and Fedor Tissen . Stochastic Inventory Control Model With 
Two Stages in ordering process. Jornal of Busines Ekonomics Management, 2006, Vol VII, N1 21-24. 

- Eugene Kopytov, Leonid Greenglaz, Georgy Burakov "INVESTIGATION OF TWO STRATEGIES IN 
INVENTORY CONTROL SYSTEM WITH RANDOM PARAMETERS" European Conference on 
Modelling and Simulation (ECMS 2007), Prag., June, 2007. 

 
 

Profesors, Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis 
Mācību grāmatu un mācību  līdzekļu sagatavošana  

- Niedrītis J.Ē. Mārketings. Trešais, papildinātais un pārstrādātais izdevums – Rīga: Turība, 2005.- 408 
lpp.  

- Niedrītis J.Ē. Mārketings. Otrais izdevums. – Rīga: Turība, 2001.- 272 lpp. 
 
Zinātniskā publikācija 

- Niedrītis J.Ē. Organizāciju stratēģiju izpildes nodrošināšanas sistēma. – LU raksti Vadīšana 690. 
sējums: LU, 2005. – 240.-250. lpp. 

 
 
Dalība konferencēs  
Docente, Dr.oec. Danute Jasjko 

- Jasjko, D., Miglavs A., Some look on the development of competitiveness of Latvian agriculture and 
food sector. – OECD Workshop “Enhancing competitiveness in the agro-food sector: making policy 
work” in Vilnius, 16. – 17.06.2004. 

- Jasjko D., Some look on the development of Latvian agriculture and food sector – Finnish-Latvian 
experts’ Seminar. Helsinki.: MTT. 12.10.2004. 

- Jasjko D., CAP reform in Latvia: policy options, selection criteria and methods of assessment. - Baltic 
States experts meeting on the CAP reform. Rīga. Zemkopības ministrija, 26.11.2004. 

- Frolova, L., Jasjko, D., Salputra, G., Latvijas lauksaimniecības sektora tiešmaksājumu reformas 
kvantitatīvais novērtējums Latvijas. - Universitātes 63. konference; 4.02.2005.  

- Jasjko D., The Reformed Common Agricultural Policy as a Synergy Factor of Rural Development in 
Latvia – Rural Extension Network in Europe (R.E.N.E.); Conference “Influence of Agricultural and Rural 
Advisers Operation Synergy on the Rural Development Process”, 25.- 28.04.2005., Saulkrasti, Latvia. 

- Jasjko D., Perspectives for Latvian agriculture in the framework of EU Common Agricultural Policy. 
International Scientific Conference “Problems of Agrarian Research Development in Common European 
Space” in Jelgava, 27.-28.05.2005.  

- Jasjko D.,Predictions for Agricultural Production Under the Reformed CAP in Latvia. - International 
Scientific Conference “Perspectives of the Baltic States’ Agriculture under the CAP reform” in Tartu, 17.-
18.06.2005.  

- Jasjko D., Fadejeva L., The reform of Common Agricultural Policy in Latvia: opportunities un 
projections.- International Scientific Conference “The Next Decade Challenges For Business” in Riga, 2.-
3.02.2006.  



- Jasjko D., Kozlinskis V., Situāciju analīzes metožu lietošana ekonomikas un biznesa vadības studiju 
programmu ietvaros.- LLU mācību metodiskā konference “Studiju kvalitāte” Jelgava, 19.01.2007. 

- Jasjko D., The role of CAP support for development of the agricultural sector and competitiveness of 
food products: some comparisons among EU countries.- NJF’ s 23rd Congress (Ziemeļvalstu 
Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas kongress) “Trends and Persectives in Agriculture”, 
Kopenhāgena, 26.-29.06.2007.  

 
Asoc. profesore, Dr.oec. Irina Kuzmina 

- Starptautiskā semināra “Key issues of International Financial Reporting Standards’ application in the 
practice of Latvian enterprises” vadīšana. Turcija, Kemer, 1.-10.07.2007. 

- The Latvian Economic Development: problems, risks, and perspectives // The Baltic Forum’s 12th 
international conference / Riga, 25.-26.05.2007. 

- Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory and Practice // Tallin University of 
Technology, Department of Accounting, Tallin, 26.-27.10.2006. 

- Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities // Bulgariean Association for 
Management Development and Entrepreneurship, Bulgaria, Sofia, 13.-17.09.2006. 

- New Venture Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in 
Business // 6th International Entrepreneurial Forum / RSEBAA, Riga, 31.08.–2.09. 2006.  

- Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory and Practice // University of Latvia, 
Faculty of Economics and Management, Accountancy Institute, Riga, 10.02.2006. 

- The Next Decade Challenges for Business // RISEBA, Riga, 2.-3.02.2006. 

- 3rd International Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT–2005) The University 
of Greenwich (U.K.). London. 13.-16.07.2005. 

- Information Society and Modern Business // 2nd International Conference / Ventspils University, 
Ventspils. July 1.-2.07.2005.  

- Innovation and Development of Knowledge-based Interpreneurship // Baltic – Dynamics 2004 / 
hosted by  Latvijas Tehnoloģijas Centrs.  Rīga. 09.–11.09.2004. 

- Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide // Starptautiskā konference / Biznesa Augstskola Turība. Rīga, 
2002. 

- Economic Integration issues of Central and Eastern European Countries into European Union// 
Rēzekne, 1999. 

- Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // RENT XIII - Research in 
Entrepreneurship and Small Business. Middlesex University Business School / London, UK, 25. -
26.10.1999.  

- 22nd ISBA National Small Firms Policy and Research Conference European Strategies, Growth and 
Development // Leeds Business School / Leeds, UK, 17. – 19.10.1999. 

- Internationalizing Entrepreneurship Education and Training // IntEnt99. 9-th annual Conference / 
Sofija, Bulgārija, 14.-16.06.1999.  

- CEEMAN seminārs „Curriculum Design”. Budapest, Hungary, 15.-17.03.1998. 



Ventspils Augstskola 
Projekti, pētījumi 
Šobrīd uzsāktie zinātniski pētnieciskie projekti, kuru realizācija Ventspils Augstskolas Ekonomikas un 
pārvaldības fakultātē turpināsies arī nākamajos gados: 
− ES PHARE programmas projekts „Uz zinātni un inovatīvo darbību Latvijā balstītas uzņēmējdarbības 

vadības profesionālās maģistra studiju programmas „Inovatīvā biznesa attīstība” (MBA_IBA) izveide” 
(īstenošanas periods: 2005.-2006.gadi; vadītājs: asoc. prof. S.Hiļkevičs)  

− ES Leonardo da Vinci programmas projekts „ENTLEARN” (īstenošanas periods: 2004.-2007.gadi; 
vadītājs: prof. J.Vucāns)  

− ES EQUAL programmas projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana”  (īstenošanas periods: 
2005.-2007.gadi; vadītāja: VeA Zinātņu un attīstības daļas vadītāja Mg.oec. D.Štefenberga)  

− Eiropas Sociālā fonda projekts : „Pētījums par Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskām 
problēmām”  (īstenošanas periods: 2005.-2007.gadi; vadītājs: prof. J.Vucāns, atbildīgais pētnieks: 
asoc.prof. A.Jaunzems )  

− Eiropas Sociālā fonda projekts: „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā 
sabiedrībā cilvēkresursu un mūžizglītības aspektā Kurzemes reģionā” (īstenošanas periods: 2006.-
2007.gadi; vadītājs: prof. J.Vucāns, atbildīgais pētnieks: prof. J.Vucāns, prof. V.Kozlinskis) 

− Latvijas Zinātnes padomes projekts „Izlietojuma – izlaides informatīvā analīze (īstenošanas periods: 
2004.-2007.gadi; vadītājs: asoc.prof. A.Jaunzems )  

− Latvijas Zinātnes padomes projekts „Uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa veikšana Latvijas 
reģionos un tā metodoloģiskās bāzes pilnveidošana” (īstenošanas periods: 2006.-2007.gadi; vadītājs: 
prof. J.Vucāns; vadošais pētnieks: V.Kozlinskis)  

− Latvijas Zinātnes padomes projekts “Baltijas valstu uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa 
sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un aprobācija” (īstenošanas periods: 2004.-2005.gadi; vadītājs: 
prof. J.Vucāns)  

− LR IZM finansējums, VeA projektu konkurss: “Latvijas uzņēmējdarbības vide ilgtspējas attīstība” 
(īstenošanas periods: 2006.gads, vadītājs: asoc.prof. G.Grizāns)  

− LR IZM finansējums, VeA projektu konkurss: “Latvijas uzņēmējdarbības izpēte un tās attīstības 
perspektīvas” (īstenošanas periods: 2007.gads, vadītājs: asoc.prof. G.Grizāns). 
 

Arī iepriekšējos gados VeA vadībzinātnes bakalaura studiju programmas studenti ir tikuši iesaistīti 
vairāku starptautisku zinātnisku vai organizatorisku projektu pasākumu realizācijā, piemēram: 
− ES Pārrobežu sadarbības projektu „CoCoNet” (Cooperation Competitiveness Networking) un „BOD II 

GAIN” (Business Opportunities Development) Starptautisko forumu organizēšana Ventspilī 2000. un 
2002.gados ar Somijas, Igaunijas un Latvijas uzņēmēju piedalīšanos. 

− ES Zinātņu un tehnoloģiju attīstības 5.ietvara programmas projekta „AVANTI” (Added Value Access 
to New Technologies and services on the Internet) darba grupu tikšanās organizēšana un novadīšana 
2003.gada maijā Ventspilī ar Zviedrijas (Kista), Lielbritānijas (Londona, Edinburga), Latvijas (Ventspils) 
pašbvaldību un pētniecisko iestāžu., kā arī industriālo partneru Microsoft un Fujitsu pārstāvju 
piedalīšanos, u.c. 

− Latvijas Zinātnes padomes projekta „Baltijas valstu uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa 
sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un aprobācija” pētījumu veikšanā 2004. un 2005.gadā. 

 
Publikācijas 
Profesors, Dr.math. Jānis Vucāns 
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 

- Mācību grāmata 2 daļās „Logistics Information Systems” (līdzautori: E.Ginters, u.c.); Jumi Ltd., Riga, 
2002; ISBN: 9984-30-021-8; Part 1 – 380 pp., Part 2 -302 lpp.  



Pilna teksta zinātniskās publikācijas  
- „Biznesa makrovides tiesiskais aspekts” (līdzautori: V.Kozlinskis, A.Vucāne), publicēts Starptautiskas 

zinātniskās konferences recenzētā rakstu krājumā “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai: konkurētspējas 
paaugstināšanas iespējas”. - LLU, Jelgava, 2004. - 11.-17.lpp. 

- “Comparative Analysis of Development of Business Macro Environment of Baltic States”, (co-
authors: V.Kozlinskis, A.Vucāne); in Information Society and Modern Business, Proceedings of the the 
International Scientific Conference. – Ventspils University College, „Jumava”, Riga, 2004. -  359.- 
367.lpp. 

- “Methodological Aspects of Evaluation of Development of Business Macro Environment in the Baltic 
Countries”, (co-authors: V.Kozlinskis, A.Vucāne); in Research in Statistics – Basis of Social Sciences and 
Education, Proceedings of the the International Scientific Conference. – University of Latvia, Central 
Statistical Bureau of Latvia, Association of Statisticians of Latvia, Riga, 2004. 176.-185.lpp.  

-  “BME: Social Component”, (co-authors: V.Kozlinskis, A.Vucāne);  in Economic Science for Rural 
Development, Proceedings of the International Scientific Conference. - Latvia University of Agriculture, 
Jelgava, 2003. – 67.-73.lpp. 

- „Evaluation of Business Macro Environment in Latvia”, (co-authors: V.Kozlinskis, A.Vucāne); in 
Materials of the “7th Nordic – Baltic Conference in Regional Science - Regional Integration and 
Transition in the Baltic Rim”; Ystad, Sweden, 2.-5.10.2002; published on CD and in the Internet: 
www.nordregio.se.   

- „LOGIS Project – Network for Knowledge Consolidation and Training in Logistic Information 
Systems”, (co-authors: E.Ginters, et. al.), in Proceedings of the „7th International Conference 
„TransBaltica-2002” ”, Riga, 14.-15.06.2002.; 129.-142.lpp. (ISBN: 9984-9554-4-3)  

- „Elaboration and Approbation of Appropriate Aggregate Index for Evaluation and Forecasting of 
Business Macro Environment in Baltic States”, (co-authors: V.Kozlinskis, A.Vucāne); in Proceedings of 
International Conference „Traditions and Innovations in Susteinable Development of Society” , Rezekne 
Higher Education Institution”, 28.02. – 02.03.2002., 466.-474.lpp. (ISBN: 9984-585-26-3)   

- „LOGIS – Long-distance Tutorial Network in „Logistics Information Systems” Based on WEB 
Technologies”, (co-authors: E.Ginters, et.al), in Materials of „The International Workshop on Harbour, 
Maritime & Multimodal Logistics Modelling and Simulation”, Marseille, France, 15.-17.10.2001.; 
published in the Internet: st.itim.unige.it  and on CD (ISBN: 90-77639-03-1; redactors of the issue: 
A.G.Bruzzone, Y.Merkuryev, L.M.Gambardella, N.Giambiasi) 

- „LOGIS – The Next Step of a European Projects Network Aimed to Preparation of a Study Course in 
„Logistics Information Systems”, (co-authors: E.Ginters, et.al), in „From Strategy to Operations in 
Production Logistics”, Proceedings of the CONSA Conference at Linkoping University (Sweden), 18.-
19.06.2001., 205.-209.lpp. (ISSN-1404-2738)  

- „Some aspects of Optimal Development for Rural Small Size Enterprises”, (co-author: A.Vucāne); in 
Proceedings of the International Conference „Problems and Solutions for Rural Development”, Latvia 
University of Agriculture, 2001, Jelgava: 34.-39.lpp. (ISBN: 9984-596-30-3)  

- “CoCoNet  (Cooperation Competitiveness Networking) – the Cooperation Project to Develop the 
SME’s Competitiveness in Baltic Sea Region”, in Reports of the 6th Nordic - Baltic Conference in 
Regional Science “Nordic - Baltic Sea  Region on the Eve of  the 21st  Century”, 4.-7.10.2000., Riga, 182. 
- 185.lpp.  

Nolasītie zinātniskie referāti konferencēs un konferenču tēžu krājumos publicētās referātu tēzes  
- Ventspils Augstskolas Starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and Modern 

Business”; referāts “Comparative Analysis of Development of Business Macro Environment of Baltic 
States”, (līdzautori: V.Kozlinskis, A.Vucāne), Ventspils, 01.07.2005., publicētas referāta tēzes. 

- Latvijas Universitātes 63. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija „Ekonometrija un 
kvantitatīvās analīzes metodes vadības lēmumu pieņemšanai ekonomikā”, referāts “Forecasting 
possibilities for Economic Component of business Macro Environment in Latvia”, (līdzautori: V.Kozlinskis, 
A.Vucāne),   Rīga, 4.02.2005. 

- Latvijas Lauksaimniecības universitātes Starptautiskā zinātniskā konference ”Economic Science for 
Rural Development; Possibilities for Increasing Competitiveness”, referāts „Biznesa makrovides 
tiesiskais aspekts” (līdzautori: V.Kozlinskis, A.Vucāne),  Jelgava, 2004.aprīlis, publicēts pilns referāta 
teksts. 



- Latvijas Centrālās Statistikas pārvaldes, LU un Latvijas Statistiķu asociācijas Starptautiskā zinātniskā 
konference “Research in Statistics - Basis of Social Sciences and Education”; referāts “Methodological 
Aspects of Evaluation of Development of Business Macro Environment in the Baltic Countries”, 
(līdzautori: V.Kozlinskis, A.Vucāne), Rīga, 2003.oktobris; publicēts pilns referāta teksts. 

- LLU Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development”, referāts “BME: 
Social Component”, (līdzautori: V.Kozlinskis, A.Vucāne), Jelgava, 2003; publicēts pilns referāta teksts.  

- Ventspils Augstskolas Starptautiskā zinātniskajā konferencē “Informācijas sabiedrība un mūsdienīgs 
bizness”, 31.01.–2.02.2002.; referāts: “Comparative Analysis of Development of Business Macro 
Environment in Baltic States”; tēzes publicētas: “Information Society and Modern Business, Conference 
Materials; Ventspils University College.  

- Apvienoto Nāciju universitātes (UNU) WIDER institūta (World Institute for Development Economics 
Research) darba grupas apspriede Helsinkos par Baltijas valstu ekonomiskās attīstības pētījumiem; 
referāts: “Evaluation and Forecasting of Business Macro Environment (cases of Latvia and other Baltic 
countries)”, Helsinki, 22.11.2002.; PowerPoint prezentācija – 90 attēli. 

- Ceturtā Latvijas matemātikas konference, Ventspilī, 26.-27.04.2002.: referāts: „Methodological 
Aspects of Evaluation and Forecasting of Business Macro Environment in Baltic States”; tēzes 
publicētas. 

- II Latviešu zinātnieku kongress, Rīgā, 14.-15.08.2002.: referāts un tā tēzes: „LOGIS – starptautiskas 
sadarbības projekts mācību kursa „Loģistikas informācijas sistēmas” sagatavošanai; (līdzautori: 
E.Ginters, A.Gūtmanis, J.Merkurjevs, L.Novickis, I.Sarmulis). 

- Septītā Ziemeļu un Baltijas valstu konference reģionālajā zinātnē – „Regional Integration and 
Transition in the Baltic Rim”, Īstadē (Zviedrijā), 2.-5.10.2002.; referāts: „Evaluation of Business Macro 
Environment in Latvia”, (līdzautori: V.Kozlinskis, A.Vucāne); publicētas referāta tēzes un arī pilns 
referāta teksts.  

- Septītā starptautiskā konference „TransBaltica-2002” Rīgā, 14.-15.06.2002.; referāts: „LOGIS Project 
– Network for Knowledge Consolidation and Training in Logistic Information Systems” (līdzautori: 
E.Ginters, u.c.); publicēts pilns referāta teksts.  

- Rēzeknes Augstskolas Starptautiskā zinātniskā konference „Tradicionālais un novatoriskais 
sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā” 28.02. – 2.03.2002.; referāts: „Elaboration and Approbation of 
Appropriate Aggregate Index for Evaluation and Forecasting of Business Macro Environment in Baltic 
States”, (līdzauthori: V.Kozlinskis, A.Vucāne); publicēts pilns referāta teksts.  

- Starptautiska konference „The International Workshop on Harbour, Maritime & Multimodal Logistics 
Modelling and Simulation”, Marseļā (Francijā), 15.-17.10.2001./ referāts: „LOGIS – Long-distance 
Tutorial Network in „Logistics Information Systems” Based on WEB Technologies”, (līdzautori: E.Ginters, 
u.c.); publicēts pilns referāta teksts.  

- CONSA Conference at Linkoping University (Sweden) „From Strategy to Operations in Production 
Logistics”, 18.-19.06.2001.; referāts: „LOGIS – The Next Step of a European Projects Network Aimed to 
Preparation of a Study Course in „Logistics Information Systems”, (co-authors: E.Ginters, et.al); publicēts 
pilns referāta teksts.    

- Latvijas Lauksaimniecības universitātes Starptautiskā zinātniskā konference  „Problems and 
Solutions for Rural Development”, Jelgavā, 2001.gada maijā; referāts: „Some aspects of Optimal 
Development for Rural Small Size Enterprises”, (līdzautore: A.Vucāne); publicēts pilns referāta teksts.  

- Sestā Ziemeļu un Baltijas valstu konference reģionālajā zinātnē – “Nordic - Baltic Sea  Region on the 
Eve of  the 21st  Century”, Rīgā, 4.-7.10.2000.; referāts: „CoCoNet  (Cooperation Competitiveness 
Networking) – the Cooperation Project to Develop the SME’s Competitiveness in Baltic Sea Region”; 
publicēts pilns referāta teksts.  

- Trešā Starptautiskā Latvijas matemātikas konference, Jelgavā, 2000.gada 14.-15. aprīlī; referāts: 
“Bakalaura studiju programmu daudzveidība ar matemātiku saistītās sfērās Lielbritānijā.  Bet Latvijā 
… ?”; referāta tēzes publicētas: Acta Societatis Mathematicae Latviensis, No 3, 2000, 66.-68.lpp.  

- Latvijas augstskolu konference “Ekonomikas izglītība Latvijā”, Ventspilī, 30.10.1999., referāts: 
“Ekonomikas izglītība reģionos”.  

 

 



Asoc. profesors, Dr.math. Andrejs Jaunzems 
- Jaunzems A. Some theoretical questions concerning Leontief's model "input-output-environment". 

Zinātnisko rakstu krājumā "Management of Organizations: Systematic Research. Nr. 27." Kaunas, 
Lithuania, Universitas Vytauti Magni. 2003. ISSN 1392-1142. 215.-227.lpp. 

- 2. Jaunzems A. The informative analysis of volume-cost-contribution margin amounts in the case of 
perfectly structured technology. Zinātnisko rakstu krājumā "Organizaciju vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr. 
23." Kaunas, Lithuania, Universitas Vytauti Magni. 2002. ISSN 1392-1142. 229.-241.lpp. 

- Jaunzems A. Latvijas valsts nozagšanas indekss un situācijas izpratnes iespējas. Grāmatā 
"Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985. gada līdz 2002. gadam. " Andreja 
Jaunzema redakcijā. Ventspils Augstskola, 2002. ISBN 9984-648-38-9. 377.-392.lpp. 

- Яунземс А. Я. Математический фундамент микроэкономики, экономики менеджмента, 
управленческого учета. Научно-теоретический и методический журнал "Проблемы теории и 
методики обучения" №8. Российский университет дружбы народов. Ассоциация "Содействие 
высшим учебным заведениям". Москва, 2003. 96.-99.lpp. 

- Jaunzems A. A Generalisation of Samuelson's Theorem Concerning Substitutability in a Static Open 
Leontief Model in the Case of Several External Resources. Baltic Journal of Economics, Volume 1, 1997. 
ISSN: 1406-099X. 87.-102.lpp. 

- Jaunzems A. Investīciju diversifikācijas aprēķinu empīriska pārbaude. Grāmatā "Latvijas 
Universitātes raksti. Vadības zinātne. 674. sējums." Rīga: "Latvijas Universitāte", 2004., 63.-79.lpp. 

- Jaunzems A. Starpnieka tirgus vara. Grāmatā "Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika III. 671. 
sējums." Rīga: "Zinātne", 2005, 112.-125.lpp. 

- Jaunzems A, Piņķe G., Skribāne I. Izlietojuma-izlaides informatīvā analīze Latvijas zināšanu 
ekonomikā. LZP projekta Nr. 04.1357 izpildes darbs. Krājumā: LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes 
galvenie pētījuma virzieni 2004.gadā. Nr. 10., Rīga, 2005, 57.-58.lpp.  
  

Asoc. profesors, Dr.psych. Viesturs Reņģe 
- Reņģe V. Psiholoģija organizācijās. Rīga: Zvaigzne ABC (manuskripts pieņemts publicēšanai). 

- Reņģe V. (2005). Par dažām postmodernisma tendencēm sociālajos priekšstatos par    zinātni un 
zinātnieka sociālo atbildību. LU Raksti. Filosofija (144 – 152 lpp.). A. Rubenis (red.). 687. sēj.  -  Rīga: 
LU Akadēmiskais Apgāds. 

- Reņģe V., Austers I. (2004). Kvalitatīvās metodes sociālo priekšstatu pētījumos. LU Raksti. 
Psiholoģija. S. Miezīte (red.), 682. sēj., 29 – 40 lpp. - Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 

- Renge, V., Austers, I. (2004). Social representations of science and psychology: anchoring and 
personification. Baltic Journal of Psychology, Vol. 5, No. 1, 14 – 20. 

-  Renge, V., Austers, I. (2003). Social representations of science among university students and 
teachers in Latvia. Baltic Journal of Psychology, Vol. 4, No. 2, 20 – 30. 

- Renge, V. (2003). Development of the science of psychology in Latvia after the regaining of 
independence (1991 – 2003). Baltic Journal of Psychology, Vol. 4, No. 1, 34. – 52. 

- Pāvuls U., Reņģe V. (2003). Apmierinātības ar atalgojumu un lojalitātes saistība bankās un skolās. 
LU Raksti. Psiholoģija. S. Miezīte (red.), 664. sēj.,167. – 189. lpp.-  Rīga: Zinātne. 

- Reņģe V., Austers I. (2003). Sociālie priekšstati un to pētīšanas perspektīvas. LU Raksti. Psiholoģija. 
S. Miezīte (red.), 664. sēj., 7. – 20. lpp. -  Rīga: Zinātne.  

- Reņģe V. (2002). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 

- Reņģe V. (1999). Organizāciju psiholoģija. Rīga: Kamene. 

 
Asoc. profesors, Dr.math. Gunārs Grizāns 

- G. Grizāns. Pension system and Private pension funds in emerging economies. Proceedings. 
RISEBA & CIDD International Scientific conference “The Next Decade Challenges For Business”. 2006., 
87-92.lpp. 

- Apdrošināšanas AS  "Seesam Latvia"  gada pārskati.  "Latvijas Vestnesis".  2000.-2002.  



 
Asoc.profesors, Dr.phys. Juris Roberts Kalniņš  
Publikācijas vadības zinību jautājumos 

-  „Fluctuations and control in management”. J.R.Kalnin, V.Bardacenko, S.Hilkevics. Thesis of the 4rd 
International Confernce “Information Technologies and Management”,  64.-65.lpp. 11-12.04.2006., 
Information System Institute, Riga, Latvia. 

-  „Modeling in Business and Economy”. J.R.Kalnin. Proceedings of the 2nd. International Scientific 
Conference „Information Society and Modern Business”. 1.-2.07.2005., Ventspils University College (in 
press). 

- „Intgrated framework for social, economic or business system modelling”. J.R.Kalnin, G.Ozolinsh. 
Thesis of the 3rd International Confernce “Information Technologies and Management”, 64.-65.lpp., 14.-
15.04., 2005, Information System Institute, Riga, Latvia. 

- „Fostering creativity”. J.R.Kalnin. Thesis of the 3rd International Confernce “Information 
Technologies and Management”, 63.lpp., 14.-15.04.2005., Information System Institute, Riga, Latvia. 

- “How to overcome Instructional Leaening”. J.R.Kalnins. Thesis of the International  Conference  
“Information  Technologies and Management”, 62.-63.lpp., 15.-16.04.2004., Information System Institute, 
Riga, Latvia.  

- “Knowledge Acquisition in the Information Age”. J.R.Kalnins. Thesis of the International Confernce 
“Information Technologies and Management”, 48.lpp., 16.-17.04.2003., Information System Institute, 
Riga, Latvia. 

- “Knowledge Management in Public Administration: case study EU Project “Hyperknowledge”. J. 
Mikelsons, G. Jirgensons, J.R. Kalnins, A. Kapenieks, M. Kazakovs, J.Stirna. I.Vanaga, B. Zuga.VeA 
jubilejas starptautiskā conference "Information Society and Modern Business", 30.01 - 01.02.2003. 

- “Information, Knowledge and Learning in the Knowledge Society” J.R.Kalnins. VeA jubilejas 
starptautiskā conference "Information Society and Modern Business", 30.01 - 01.02.2003. 

- ”Zināšanu apgūšana un pārvaldīšana informācijas laikmetā.” J.R.Kalniņš. Starptautiskā zinātniskā 
konference ”Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā”. Ziņojumu krājums. Banku 
Augstskola. Rīga, 26.10.2001., 166.-169.lpp.  

- ”A Hyperknowledge Project for the Riga City Council”. J.Mikelsons, J.Stirna, J.R.Kalniņš, 
A.Kapenieks, G Jirgensons. Baltic IT&T Review. Nr. 3(22), 2001, 39.-40.lpp.  

- ”Komplicētā pasaule, mācīšanās un vadība” J.R.Kalniņš. Starptautiskās konferences„ Ekonomisko 
un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti” materiāli, 163.-166.lpp., „Turība”, 2001. 

- „Kā mācīties mācīties”. J.R.Kalniņš, „Mans īpašums”, Nr 11, 2002, 50-52.lpp. 

- .”Studējam: aiz kokiem jāredz mežsa jeb kā mācīties mācīties”. J.R.Kjalniņš, „Mans īpašums”, Nr 4, 
2002, 50. – 51.lpp.  

- ”Radošā aura: tā ceļ vai gremdē uzņēmumu?” J.R.Kalniņš ,”Mans īpašums”, Nr.6. 2002, 42. - 43.lpp.  

 
Publikācijas LZP zinātniskā granta ietvaros  

- “Modified Maxwell-Garnett equation for the effective transport coefficients in inhomogeneous media”. 
J.-R. Kalnin and E.A. Kotomin, - J. Phys. A: General. Math., 1998, 31, p. 7227-7234.  

- “Influence of inclusions on surface diffusion coefficient in A + B -> 2B reaction rate”. J.-R. Kalnin and 
N. Sakss, - Latv. J. Phys. Techn. Sci., 1998, Nr 1, p. 65-73. 3. “Monte Carlo simulations of defect 
accumulation in one and three dimensions.” . J.-R. Kalnin and G. Zvejnieks - Latv. J. Phys. Techn. Sci., 
1998, Nr 2, p. 11-18. 

- “Effective diffusion coefficient in one-dimensional inhomogeneous model with periodically distributed 
inclusions.” J.-R. Kalnin, - Comput. Model. New Technol. (Latvia), 1999, 3, p. 25-32. 

- ”Calculation of the effective diffusion coefficient in inhomogeneous solids.” J.R. Kalnin, E.A. Kotomin, 
and V.N. Kuzovkov,- Defect and Diffusion Forum (Proc. Int. Conf. on Diffusion in Materials, Paris), 2001, 
p. 163-168. 

- „Calculation of the effective diffusion coefficient for inhomogeneous media”. J.R.Kalnin, E.A.Kotomin, 
J.Maier. Journal of Phys.Chem. Solids. 63(2002), p. 449-456. 



- “ A novel relation for the effective diffusion coefficient in inhomogeneous media.” J.R. Kalnin and E.A. 
Kotomin . Computer Modelling & New Technologies (Latvia), 2001, 5, Nr 1, 18-27. 

- The effective diffusion coefficient for heterogeneous media. E.Kotomin, J.R.Kalnin, J. Maier - Abstr. 
85th Bunsen Colloquim on Atomic Transport in Solids. Giessen, October 2003, p.25. 

- The ”pocket” effect on the effective diffusion coefficient in two dimensional systems”. Yu. R. Kalnin, 
E. A. Kotomin, and G. Zvejnieks. Journal of Phys.Chem. Solids (in press). 

- “Calculation of the effective diffusion coefficient for heterogeneous media” J.R. Kalnin, E.A. Kotomin, 
J. Maier, and V.N. Kuzovkov. Int. Conference „Diffusion Fundamentals I Basic Principles of Theory, 
Experiment and Application”, September 22. – 24.09.2005., Nr. 2, p 24. 

- 10. „Calculation of the Generalised Maxwell-Garnett equation: application to electric  and chemical    
transport”  J.Jamnik, J.R. Kalnin, E.A. Kotomin, and J. Maier.  Phys. Chem. Chem. Phys., 2006, 8, 
1310–1314. 

 
Asoc. profesors, Dr.philol. Juris Baldunčiks 

- Internationalisation of Terminology: „Cosmopolitan” Vocabulary Revisited. Vaasan Yliopiston 
Jukaisuja. Proceedings of the University of Vaasa. Reports. Porta Scientia II. Lingua specialis. Vaasa, 
2002, 453-460. 

- Bridging English and Latvian business terminology in translation studies programme. Terminology 
and technology transfer in the multilingual society.Proceedings of the 2nd International Conference on 
Terminology. Vienna- Riga, 2003. 21-24.lpp.  

- Rakstu avotu liecības par aizgūšanas mehānismu: sākumlietojums un adaptācija. Baltu filoloģija. XII 
(1) 2003., 15.-25.lpp.  

- Neparasts daudzskaitlis mūsdienu zinātnes un izglītības valodā. Latviešu valoda – robežu 
paplašināšana. Valsts valodas komisijas raksti. 1. sēj. R. 2005., 6.-12.lpp.  

- Aizguvumi 1872. gada krievu-latviešu-vācu vārdnīcā. Vārds  un tā pētīšanas aspekti.Rakstu krājums 
9. Liepāja: LPA 2005., 193.-200.lpp.  

- Ar leksikas aizgūšanu saistītie jēdzieni un terminoloģija mūsdienu latviešu valodniecībā. Linguistica 
Lettica 14. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2005,174.-188.lpp.   

- Tulkotāja viltusdraugu problēma: no vārdiem pie darbiem. Valodas prakse – vērojumi un ieteikumi. 1. 
laid. Rīga: LU LVI, VVA, 2006, 56.-64.lpp.  

- Aizguvumi 16. gadsimta latviešu valodas rakstu pieminekļos un G. Manceļa vārdnīcā. Letonikas 
kongresa rakstu krājums (iesniegts 2005. novembrī)  

- Vārdu zinātne, tehnika un tehnoloģija lietojums mūsdienās. Valsts valodas komisija. Raksti. 2. sēj. 
Valodas kvalitāte (iesniegts 2005. g. decembrī)  

- Angļu-latviešu tulkotāja viltusdraugi: teorija un prakse. LU raksti (iesniegts 2005. g.) 

Citas publikācijas: 
- Kas notiek latviešu valodā. Diena, 2003. g. 23. februāris 
- Latviešu valoda 21. gadsimtā. In: Latvijas grāmata, R.: Jumava, 2004, lpp. 91-94. 
- Priekšvārds. In: Baldunčiks J., Pokrotniece K. Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 2005. lpp.5-9. 
- Svešvārdu vārdnīca. 2. izlab. un papild. izd. Rīga: Jumava, 2002 (kopā ar K. Pokrotnieci). 
- Angļu-latviešu vārdnīca. 4. izlab. un papild. izd. Rīga: Jāņa sēta, 2004 (labojumi un papildinājumi). 
- Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 2005 (kopā ar K. Pokrotnieci) 
- Survival Latvian. Traveller’s Phrasebook and  Guide. Rīga: Jumava, 2005 
 

Asoc. profesore, Dr.philol. Valda Rudziša 
- Rudziša, V.: Die Gesetzestexte im deutschen und lettischen GmbH-Recht. Eine kontrastive Analyse. 

In: Dolmetschen und Uebersetzen als interkulturelle Kommunikation: Theorie, Praxis, Lehrmethoden. 
Internationale Fachkonferenz  Ventspils, 29.10. – 31.10 1999. Hrsg. von Jānis Sīlis. Ventspils: o.V. 1999, 
S. 20. – 33.lpp.  

- Rudziša, V.: Didaktik der Urkundenübersetzung. Language Teaching/Learning in the Context of 
Social Changes. International Conference October 6 – 7 2000, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija, 
2000, S. 194 - 199.lpp.  



- Rudziša, V.: Paralleltextanalyse als Methode im fachsprachlichen Unterricht. In: Paradigmatika ir 
kalbos funkcijos. Tarptautines mokslines konferencijas tranešimu medžiaga. Kaunas, 2000, S. 125 – 128. 
lpp.  

- Rudziša, V.: Problematik des Übersetzens juristischer Texte. In: Vergleichende Übersetzungsstudien. 
Hrsg. von Dzintra Lele-Rozentāle. Rīga: Mācību grāmata, 2001. S. 89. – 103.lpp.   

- Rudziša, V.: Terminologische Aspekte des juristischen Fachübersetzens. Starptautiskā konference 
“Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepāja 2001.g.septembris. Izdevniecībā. 

- Rudziša, V.: Entwicklung der translatorischen Kompetenz im Übersetzungsunterricht. Latvijas 
Universitātes zinātniskā konference. 2002. g. janvāris. Izdevniecībā. 

- Rudziša V. Zvērināta tulka statuss Latvijā. Atbildība un pienākumi. Latvijas universitātes raksti. 
Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē. 2003. 

- Rudziša, V. Deutschsprachige Zeitungen in Riga aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Eine 
soziolinguistische Analyse. In: germanistische Arbeiten zur Sprachgeschichte. Herausgegeben von Jörg 
Meier und Arne Ziegler. Band 3 Deutschsprachige Zeitungen in Mittel-. und Osteuropa: Weidler 
Buchverlag Berlin 2005, S. 79 – 89.lpp.  



Banku Augstskola 
Projekti, pētījumi, konferences  

− Banku augstskola ir projekta partnere Eiropas Komisijas 6. Ietvara Programmas prioritātes „Zinātne 
un sabiedrība” projektā „Fostering the Public Debate on University Support of Female Scientists to Start 
a Business” (FemStart), 2006.-2008. (Projekts tiek īstenots no 2006. gada septembra vairākās valstīs - 
Vācijā, Nīderlandē, Spānijā, Rumānijā, Polijā un arī Latvijā).  

− Banku augstskola ir projekta partnere (grantu shēmā “Projektu sagatavošanas fondi”) projekta 
sagatavošanai un iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu atklātā projektu 
konkursā, 15.10.2007. – 15.03.2008.  

− LZP projekts: Zinātniski pētnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Banku 
augstskolā (Development of research work infrastructure in Banking Institution of Higher Education). 
Reģistrācijas Nr. 90000437699; Pētniecības virziens un apakšvirziens: Zinātnes nozare: Vadībzinātne – 
uzņēmējdarbības vadība, 01.07.2006. – 31.12.2007.  

− Banku augstskola ir Ekonomikas ministrijas pasūtītā projekta “Komercdarbības un pašnodarbinātības 
uzsākšanas analīze” (Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0001) 4.posma “Apmācība un 
konsultāciju metodika” izpildītāja, 2006.   

− Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles 
Lisabonas stratēģijas īstenošanā // Starpdisciplinārs pētījums ar forsaita metožu pielietošanu. LZP Nr. 
04.1096, 2004.g. www.geocities.com/forwardstudies/fsd.pps 

− Banku augstskolas profesori ir piedalījušies starptautiskajā projektā “Macroeconomic Performance 
1990-2003” // Transition of Baltic and Central European Countries: Similarities and Specifics, Japānas 
Ryukoku Universitāte, Starpkultūru komunikācijas fakultāte.  

− Banku augstskolas studenti un pasniedzēji laika periodā no 2001.-2007.gadam piedalījušies 
starptautiskajos pētniecības projektos PRIME – Networking ar nacionālajiem un starptautiskajiem 
projektiem. 2007.gadā sadarbībā ar Dānijas un Portugāles studentiem un docētājiem ir veikts projekts 
“Innovation in the product development process”, saņemot balvu par labāko akadēmisko pētījumu (For 
the Best Academic Research), kas tiks publicēts starptautiski atzītā rakstu krājumā.  

− Banku augstskolas docētāju zinātnisko pētījumu pamatvirzieni pēdējos gados ir saistīti ar šādām 
tēmām: "Uzņēmumu (organizāciju) konkurētspēja un kvalitātes vadības sistēmas" un "Augstākās 
profesionālās ekonomiskās izglītības attīstības pamatnosacījumi". Turklāt docētāji veic arī pētījumus, 
kuru tematika saistīta ar attiecīgajiem studiju kursiem, un pētījumu rezultātus regulāri publicē gan 
Latvijas, gan ārvalstu izdevumos. 

 
Banku augstskolas pētniecības darba ietvaros regulāri tiek rīkotas starptautiskās zinātniskās 
konferences. Konferenču ziņojumi tiek publicēti speciālos krājumos:  
− 1999. gada februārī notika starptautiskā konference "Profesionālā ekonomiskā izglītība: problēmas 

un risinājumi"   

− 2000. gada oktobrī  "Konkurētspēja un kvalitātes vadības problēmas"  

− 2001. gada oktobrī  "Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā"  

− 2002. gada 12.un 13. septembrī  „ Augstskolu kvalitatīva izaugsme un tās ietekme uz 
tautsaimniecības un zinātnes attīstību”   

− 2003. gada septembrī „Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas”   

− 2004.gada oktobrī konference "Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un 
Latvijā"   

− 2005.gada oktobrī konference „Biznesa vērtības palielināšana: jaunas pieejas un atziņas”   

− 2006.gadā oktobrī „Rīga kā starptautisks finanšu centrs: iespējas un izaicinājumi”   

− 2007.gada septembrī „Rīgas Dialogi: Biznesa un finanšu izcilība strauji augošas ekonomikas 
apstākļos”.  

 
Banku augstskolas akadēmiskais personāls seko jaunākajām tendencēm augstākajā izglītībā un konkrētajos studiju 
virzienos, aktīvi piedaloties starptautiskajās konferencēs un semināros. Aizvadītajos gados docētāji ir uzstājušies ar 



ziņojumiem, lasījuši lekcijas un vadījuši nodarbības, pilnveidojuši savu profesionālo kvalifikāciju kursos un 
semināros Dānijā, Luksemburgā, Lielbritānijā, Lietuvā, Igaunijā, Rumānijā, Grieķijā, Portugālē, Spānijā, 
Baltkrievijā, Ungārijā, Vācijā, Meksikā, Krievijā, Polijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Slovēnijā, Dienvidāfrikā u.c. valstīs.  

 
 
Publikācijas 
Profesors, Dr.oec. Ivars Brīvers 

- Brīvers I. Alternatives for Latvian Economic Development at the Turn of the Millennium. // Humanities 
and Social Sciences, Latvia, #5(10),1996. - Riga, 1996. Rakstu var aplūkot Internetā: 
http://vip.latnet.lv/hss/bruvers.html 

- Brīvers I. Lata kursa izmaiņu iespējamā ietekme uz dažādām Latvijas tautsaimniecības nozarēm. // 
Konkurētspēja un kvalitātes vadības problēmas. Banku augstskolas 2000. gada starptautiskās 
zinātniskās konferences ziņojumu krājums. Rīga, 2000. 

- Pettere G., Brīvers I. Vingre-Ruskule I. Teaching of “Application of Mathematical Methods in 
Economics” Organization in Banking Institution of Higher Education in Latvia. 28th Workshop EURO 
Working Group on Financial Modeling. Vilnius, 2001. Rakstu var aplūkot Internetā: 
http://www.science.mii.lt/EWGFM-28/pettere.rtf 

- Brīvers I. Saimnieciskās darbības mērķi un ekonomikas humanizācija. // Izglītota sabiedrība un jaunā 
ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā. Banku augstskolas 2001. gada starptautiskās zinātniskās 
konferences ziņojumu krājums. Rīga, 2001. 

- Brīvers I. Tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumi – konkurētspēja vai kas cits. // 
Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Rēzeknes augstskolas 2002.gada 
starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 2002. 

- Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Autoru kolektīvs. Rīga, apgāds „Norden AB”, 2003. 

- Brīvers I. Latvia. Macroeconomic Performance 1990-2003. // Transition of Baltic and Central 
European Countries: Similarities and Specifics. Ryukoku University Kyoto, Japan. Krājums ir 
sagatavošanā. 

- Brīvers I. Ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes faktori un problēmas: vai ekonomikas izaugsme ir 
ilgtspējīga? // Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas. Banku 
augstskolas 2003.gada starptautiskās zinātniskās konferences ziņojumu krājums. Rīga, 2004. 

- Brīvers I. Latvijas tautsaimniecības nozaru struktūra ilgtspējīgas attīstības aspektā. // LZA 
Ekonomikas institūta rakstu krājums. Krājums ir sagatavošanā.  

 
Pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā 

- 2002. un 2003.gadā starptautisko pētījumu projekta „Banking in Baltics”, ko rīkoja starptautiskā 
biznesa kompānija „Profit Technologies”, vadība.   

- Eksperta darbība no 1997.gada Eiropas ekonomikas pētījumu institūtā Minhenē (IFO Institute for 
Economic Research), regulāri veicot Latvijas makroekonomiskās situācijas ekspertīzi.  

- Dalība 2002. un 2003.gadā apgāda „Norden AB” sagatavotās „Ekonomikas un finanšu vārdnīcas” 
redkolēģijā, vairāku šķirkļu autors šajā vārdnīcā. 

- Darbs no 1995.gada līdz 1997.gadam Eiropas Savienības finansētajā projektā “Baltijas valstu 
ekonomikas modelēšana” (Economic Modelling of the Baltic Republics, ACE 94-0579-R). Projektā 
piedalījās zinātnieki no visu triju Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un universitātēm, kā arī zinātnieki no 
Roterdamas Erasmus Universitātes Holandē un Antverpenes Universitātes Beļģijā.  

 

Docente, Dr.philol. Sandra Kraže 
- Kraže S. Linguistic and Cultural Diversity // Starptautiskās konferences „Profesionālā ekonomiskā 

izglītība: problēmas un risinājumi” ziņojumu krājums. – Rīga: Banku augstskola, 1999. – 3. lpp. 

- Kraže S. Negotiation Skills as Part of Professional Competence // Starptautiskās konferences 
„Konkurētspēja un kvalitātes vadības problēmas” ziņojumu krājums. – Rīga: JUMI, 2000. 136. – 137. lpp. 



- Kraže S. Latvia and crosscultural awareness // SIETAR Europa Congress in Bath “ Heritage and 
Progress from the past to the future in intercultural understanding “ / ed. by D.Lynch and A.Pilbeam. – 
LTS Training and Consulting : UK. - 2000. – 240.-247.lpp. 

- Kraže S. New Challenges for Business English Teachers // Zinātnisko metodisko rakstu krājums. – 
Rīga: LU, 2000. – 5. lpp. 

- Dermans P. Drošība ekstremālās situācijās. – Rīga: Jumava, 2000. – (grāmatas tulkojums) 326 lpp.  

- Kraže S. The role of corpus linguistics in language study and teaching // LU Zinātniskie raksti : 
Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē / J.Kastiņa red. – 635. sēj. – Rīga, 2002. – 283.-
287.lpp. 

- Kraže S. Internationalisation of Higher Education as one of the preconditions for competitiveness at 
home and in the world / A. Gēģere-Zetterstroma, S.Kraže, A.Stonāne // Qualitative Interaction of the 
Learned Society and New Economy : Proceedings / editorial board: G.Edelstam (Sweden), Tiuu Paas 
(Estonia), D.Talaba (Romania) a.o. – Rīga : Banku augstskola. - 2001. – 288.-292.lpp. 

- Kraže S. Latvia and crosscultural awareness // SIETAR Europa Congress in Bath “ Heritage and 
Progress from the past to the future in intercultural understanding “ / ed. by D.Lynch and A.Pilbeam. – 
LTS Training and Consulting : UK. - 2000. – 240.-247.lpp. 

- Kraže S. New challenges for Business English Teachers // Zinātnisko metodisko rakstu krājums / red. 
J.Kastiņš. – Rīga : LU, 2000. – 50.-54.lpp. 

- Kraže S. Negotiation skills as part of professional competence // Konkurētspēja un kvalitātes vadības 
problēmas : Ziņojumu krājums. – Rīga : Banku augstskola, 2000. – 136.-137.lpp. 

- Kraže S. Linguistic and cultural diversity // Profesionālā ekonomiskā izglītība : problēmas un 
risinājumi : ziņojumu krājums. - Rīga : Banku augstskola, 1999. – 124.-126.lpp. 

- Kraže S. The role of schemata in discourse type recognition // Zinātniski metodisko rakstu krājums. - 
Rīga : Mācību grāmata, 1998. – 111.-115.lpp. 

- Kraže S. 2nd Module of the European Modules "Comparative studies of crosss cultural current 
management thinking and practice"  // CD financed by European Commission. – 2000. 

- Kraže S. Angļu - Latviešu - Krievu Biznesa terminu vārdnīca / V.Agamdžanova, I.Keviša, 
E.Laurenoviča, A.Pavlovska, S.Kraže. - Rīga : Jumava, 1999. - 369 lpp. 

- International Transport and Logistics : Dictionary : [on CD-ROM] / Supproted by the European 
Commission; Leonardo da Vinci program; Coop. author: S.Kraze,  R.Valdmane a.o. – www.inter-log.net. 

- Ģēģere-Zetterstroma A., Kraže S., Stonāne A. Augstākās izglītības starptautisko sakaru veicināšana 
– viens no priekšnoteikumiem konkurētspējai vietējā un starptautiskā darba tirgū // Starptautiskās 
zinātniskās konferences „Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā” ziņojumu 
krājums. – Rīga: Rasa ABC, 2001. – 288.-292. lpp. 

- Kraže S. Internationalisation of Higher Education as one of the preconditions for competitiveness at 
home and in the world / A. Gēģere-Zetterstroma, S.Kraže, A.Stonāne // Qualitative Interaction of the 
Learned Society and New Economy : Proceedings / editorial board: G.Edelstam (Sweden), Tiuu Paas 
(Estonia), D.Talaba (Romania) a.o. – Rīga : Banku augstskola. - 2001. – 288.-292.lpp. 

- Kraže S. Banku augstskolas dalība SOCRATES programmā // Socrates Latvijā. – 2002. 16.-17. lpp. 

- Kraže S. The role of corpus linguistics in language study and teaching // LU Zinātniskie raksti : 
Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē / J.Kastiņa red. – 635. sēj. – Rīga, 2002. – 283.-
287.lpp. 

- CD mācību kurss Developing management skills in intercultural communication.-INDUTEC, Brussels, 
Belgium, 2002 (Eiropas moduļu izstrādes projekta ietvaros). 

 

Asoc.profesors, Dr.oec. Uģis Zālītis 
Publikācijas par pētniecības darbā apskatītajām problēmām 
− Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Šķirkļi: banku darbības pamatjēdzieni, kredītiestāžu sistēma, 

banku organizatoriskā struktūra, banku finanšu pakalpojumi, banku vadība. Izdevniecība Norden AB, 
2003., 5 lpp. 



− Komercbanku tirgus vērtības noteikšanu ietekmējošie faktori. Tēžu krājums: Privātbizness Baltijas 
valstīs – pirmais gads ES. Baltijas Krievu institūts, 2005., 3 lpp. 

− Rīga – banku pilsēta. Rakstu krājums: Rīgas sirds, Rīgas centra rajona grāmata. Biznesa augstskola 
„Turība”, 2005., 6 lpp. 

− Latvijas enciklopēdija. Šķirkļi: kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības u.c. SIA V.Belokoņa 
izdevniecība, 2005. 

− Ekonomika un uzņēmējdarbība. Sadaļa enciklopēdijā J.Rozes izdevniecība, 2007. 

− Finanses un kredīts. Mācību grāmata. Nodota publicēšanai Biznesa vadības koledžā, 2007.  

− Komercbanku tirgus vērtības noteikšanu ietekmējošie faktori. LU zinātniskie raksti, 2007. Iesniegts 
publicēšanai. 

 
Piedalīšanās konferencēs 

- Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas. Banku         augstskolas 
2003. gada starptautiskā zinātniskā konference. 

- Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES. Baltijas Krievu institūta konference, 2005.g. 

- Increasing the Value of Business. Banku augstskolas 2005. gada starptautiskā konference  

- Riga as an International Financial Center: Exploring Opportunities and Challenges. Banku 
augstskolas 2006.gada starptautiskā konference. 

 
Lekcijas ārvalstu augstskolās  
− Financial Institutions of Latvia Toward the Integration in the EU. Fachhochschule JOANNEUM GmbH 

Kapfenberg (Austria). 27.-30.05.2003. Under the Socrates/Erasmus Program. 

− Tautsaimniecības kreditēšana. Uzbekistanas Banku un finanšu akadēmija, 27.04.2004. 

− Kreditēšanas prakse Latvijas komercbankās. Lekcijas Uzbekistanas Banku un finanšu akadēmijas 
maģistrantiem prakses laikā Latvijā. 2004, 2005, 2006.g. jūlijs.  

 
Promocijas darbu recenzēšana 
− S. Saksonova. Latvijas komercbanku aktīvu struktūras pilnveidošana. 2002.  

− M. Kudinska. Komercbankas risku vērtība un tās atbilstība bankas pašu kapitālam. 2004.  

− U. Berķis. Informācijas stratēģiskā loma apdrošināšanā. 2004.  

− S. Babuškins. Labvēlīgas investīciju vides veidošanas problēmas Latvijā. 2004.  

− S. Boļšakovs. Inovatīvās uzņēmējdarbības finansēšanas problēmas Latvijā un to risinājumi. 2005.  

− J.Kasalis. Uzņēmumu finanšu pārskatu analīzes modeļi un to pielietojums dažādām lietotāju grupām. 
2005.  

− Dž. Dimante. Trimdas latviešu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. 2007.  

 
Profesore, Dr.oec. Tatjana Volkova 

- Volkova T. Transition in Central-EastEurope. To be published in Hungry, 2007, (Editor Arpad 
Budahazy, Akademiai Kiado, H-1117, Budapest, Prielle Kornelia u.19) 

- Volkova T. Analysis of Latvia environment for small and medium size enterprises internationalization 
developemnt (co-author Andra Brige). Reference Book on International Entrepreneurship from a 
European Perspective. 2007 , Austrālijā (apstiprināts publicēšanai)  

- Volkova T. Augstākās izglītības izaicinājumi 21. gadsimtā. Grāmatā: Virzītājspēks. Rakstu krājums 
par augstāko izglītību Latvijā. IZM, 2007, 251. – 261. lpp;  

- Volkova T. “Increasing value of Universities through quality management”, The third international 
congres of the management CIMQUSEF’2006 „Quality in the systems of education and training, 
Marocco, 24 – 26 april, 2006.; www.enset-rabat.ac.ma 

- Volkova T. Multiple routes to improving tacit knowledge for knowledge based environmnet: role of 



higher education. Co-author Thomas J. Schmit – Knoledge based Entrepreneurship. Innovation policy 
and dynamic development of knowledge-driven entrepreneurship. Baltic Dynamics 2004. Editors Piero 
Formica and Janis Stabulnieks. Effeelle Editori, S.r.l. – Cento Ferrarra, Italy, 2005 , ISBN 88 – 89460-14-
8, 311. – 317.lpp. 

- Volkova T. The role of banking sector and mortgaged and land bank in the further developemnt of 
economy of Latvia. Integration of Financial sectors of Baltic States into European Union: challenge and 
Experience. Collection of papers. (Edit. Mart Sorg and Vello Vensel) ISBN: 9985-894-72-3, Tallinn 
University of Technology and Tartu University, Estonia, 2004, 117 – 139 pp.   

- Volkova T., Piebalga G. Leadership and corporate social responsibility// International scientific 
conference Information society and Modern Business proceedings, Ventspils, Latvia, 2004.  

- Volkova T. Creating the New Employer? // BMDA 1st annual international conference Management 
Development: Partnership between Business and Science in the Context of Globalization (2003, May) 
Conference Proceedings. Kaunas, 2004.  

- Volkova T. The role of banking sector in the future development of economy of Latvia. Integration of 
Financial Sectors of Baltic States into the European Union: Challenge and Experience. Collection of 
Papers Tartu University and Tallinn Technical University in cooperation with the University of Latvia and 
Vilnius University. Tartu, 2004. 

- Prof. T.Volkova, K. Lešinskis, S.Šreibere, asoc.prof. I.Brīvers – dalība pētījumā “Jauno ES 
dalībvalstu pārejas process un iestāšanās ietekme uz ES ekonomiku”, finansētājs Japānas izglītības un 
zinātnes ministrija, 2003.  

- Volkova T. Konkurences politika ES un tās ietekme uz komercdarbību Latvijā // Starptautiskās 
konferences „Augstskolu kvalitatīva izaugsme un tās ietekme uz tautsaimniecības un zinātnes attīstību” 
ziņojumu krājums. – Rīga: Rasa ABC, 2002. – 312.-320. lpp.  

- Volkova T., Vērdiņa G. The Role of Continuous Training in the Process of Changes // The Role of 
Adult Education in Higher Educational Institutions – in a Lifelong Learning Context: Proceedings. – 
Vilnius: Vilniaus Kolegija, 2003. – 59.-64. lpp. 

- Volkova T., Cēlājs Ģ. ES mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta politika // Kas Latvijas uzņēmējam 
jāzina par Eiropas Savienību / red. T. Volkova. – Rīga: Rasa ABC, 2002. – 35.-48.lpp. 

- Volkova T., Cēlājs Ģ. ES rūpniecības politika // Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas 
Savienību / red. T. Volkova. – Rīga: Rasa ABC, 2002. – 49.-58.lpp. 

- Volkova T. ES konkurences politika // Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību / red. T. 
Volkova. – Rīga: Rasa ABC, 2002. – 127.-141. lpp. 

- Volkova T., Cēlājs Ģ. ES mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta politika // Kas Latvijas uzņēmējam 
jāzina par Eiropas Savienību / red. T. Volkova. – Rīga: Rasa ABC, 2003. (papildināts izdevums) – 35.-
53.lpp. 

- Volkova T., Cēlājs Ģ. ES rūpniecības politika // Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas 
Savienību / red. T. Volkova. – Rīga: Rasa ABC, 2003. (papildināts izdevums) – 54.-67.lpp. 

- Volkova T. ES konkurences politika // Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību / red. T. 
Volkova. – Rīga: Rasa ABC, 2003. (papildināts izdevums) – 165.-180.lpp. 

- Ekonomikas un finanšu vārdnīca. – Rīga: Apgāds Norden AB, 2003. – 514 lpp. (uzņēmējdarbības 
ekonomikas un vadības pamatjēdzieni) 

- Volkova T. Jaunākās tendences augstskolu darbībā: pārmaiņu virzieni // Izglītība un Kultūra. 2002. – 
13.jūnijs. 

- Volkova T. Lai turpinās ceļš uz iesāktām zinību virsotnēm // Izglītība un Kultūra. – 2002. – 10.janvāris.  

- Volkova T. Starptautiskās menedžmenta attīstības tendences // Rēzeknes augstskolas konferences 
ziņojumu krājums. – Rēzekne, 2000. 

- Volkova T. Valsts pārvaldes reforma un kvalitātes sistēmu nodrošināšana publiskajā sektorā // 
Starptautiskās konferences „Konkurētspēja un kvalitātes vadības problēmas” ziņojumu krājums. – Rīga: 
JUMI, 2000. – 212.-217.lpp. 

- Volkova T. Management in Countinuously Changing Environment // Proceedings of International 
Conference „Baltic States and Societies in Transition: Continuity and Change”. – Tartu: University of 
Tartu, 2001. – 68.-69.lpp. 



- Volkova T., Vērdiņa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos. – Rīga: Rasa 
ABC, 2001. – 112.lpp. 

- Volkova T. Profesionālās ekonomiskās tālākizglītības nozīme pārmaiņu apstākļos // Starptautiskās 
konferences „Profesionālā ekonomiskā izglītība: problēmas un risinājumi” ziņojumu krājums. – Rīga: 
Banku augstskola, 1999. – 109.-110.lpp. 

- Volkova T. Uzņēmējdarbības ārējās vides ietekmējošo faktoru izmaiņas Latvijā, Centrālās un 
Austrumeiropas valstu ekonomiskās integrācijas problēmas ES // Starptautiskās konferences ziņojumu 
krājums. – Rēzekne, 1999. 

- Volkova T. Uzņēmumu konkurētspēja jaunās ekonomikas apstākļos un augstskolas loma tās 
paaugstināšanā // Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika 
kvalitatīvā mijiedarbībā” ziņojumu krājums. – Rīga: Rasa ABC, 2001. – 264.-271.lpp. 

- Volkova T. Jaunākās tendences augstskolu darbībā: pārmaiņu virzieni // Izglītība un Kultūra. 2002. – 
13.jūnijs.  

- Volkova T. Lai turpinās ceļš uz iesāktām zinību virsotnēm // Izglītība un Kultūra. – 2002. – janvāris.  

 

Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība vai līdzdalība 
to īstenošanā ( kopš 2000.g.); 

− Projekta vadība no 01.07.2006. – 31.12.2007.: Projekta nosaukums latviešu valodā „Zinātniski 
pētnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Banku augstskolā”. Projekta nosaukums 
angļu valodā „Development of research work infrastructure in Banking Institution of Higher Education”, 
reģistrācijas Nr. 90000437699; Pētniecības virziens un apakšvirziens: Zinātnes nozare: Vadībzinātne – 
uzņēmējdarbības vadība.  

− Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013.g.. Eksperte, ekspertu darba grupas vadītāja. 

− Līdzdalība LR Ekonomikas ministrijas „Ekonomikas ministrijas pētījumā „Komercdarbības un 
pašnodarbinātības uzsākšanas analīze”” Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0001; Iepirkuma Nr. 
EM 2005/28, 2006.  

− Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles 
Lisabonas stratēģijas īstenošanā // Starpdisciplinārs pētījums ar forsaita metožu pielietošanu. LZP Nr. 
04.1096, 2004.g. www.geocities.com/forwardstudies/fsd.pps 

 
Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā  
(kopš 2000.g.) 

- Eiropas Komisijas 6. ietvara programmas pētījumu projekts  „FemStart” , FP6th programmas projekta 
vadītāja.  

- Japānas – Ryukoku University, Faculty of Intercultural Communication. Pētījums: Experience 
concerning the transition period in the countries candidate to the EU in 2004.  

- Leonardo a Vinči projekts International Logistics through Language Modules and e-learning 
CZ/01/B/F/LA - 134 016 Kontraktor/Contractor VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STREDNÍ ODBORNÁ 
ŠKOLA ČESKÁ , 2002. – 2003. g.  

- Tempus projekts JEP - 14370-99 Development of Latvian Continuing Education and Training, (100 
000 Euro) vadīšana Banku augstskolā, 1999. – 2000. g.  

- Piedalīšanās starptautiskajā intensīvajā programmā EOLE3 Educational objectives for linking 
engineering economics in Environmental issues 07.01. - 17.01.2002. 

- Līdzdalība Eiropas Savienības Erasmus/Socratus projektā par ECTS ieviešanu Banku augstskolā. 
2002.g.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 4 
 

Zinātnisko vadītāju saraksts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Doktora studiju programmas  

 
Zinātnisko vadītāju saraksts 

 
 
 
RSEBAA 

V. Kozlinskis, profesors, Dr.habil.oec. 

L. Grīnglazs, profesors, Dr.math. 

I. Kuzmina, asociētā profesore, Dr.oec. 

J.Ē. Niedrītis, asociētais profesors, Dr.oec. 

A. Čirjevskis, asociētais profesors, Dr.oec. 

D. Jasjko, docente, Dr.oec. 

N. Konovalova, docente, Dr.oec. 

 
 
VeA 

J.Vucāns, profesors, Dr.math. 

 S.Hiļkevičs,  asociētais profesors, Dr.math. 

  A.Jaunzems,  asociētais profesors, Dr.math. 

  G.Grizāns,  asociētā profesora p.i., Dr.math. 

  J.R.Kalniņš,  asociētā profesora p.i., Dr.habil.phys. 

  J.Baldunčiks, asociētais profesors, Dr.philol. 

  V.Rudziša, asociētā profesore, Dr.philol., Dipl.iur. 

  V.Reņģe,  asociētais profesors, Dr.philos. 

 
BA 

T.Volkova, profesore, Dr.oec. 

I.Brīvers, asociētais profesors, Dr.oec. 

A.Spilbergs, docents, Dr.oec.   

   



 
 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 5 
 

Doktora studiju programmas padome 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Doktora studiju programmas  
Padome 

 
 

Profesors, Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis, RSEBAA 

Docents, Dr.oec. Boriss  Kurovs, RSEBAA 

Profesore, Dr. oec.Tatjana Volkova, BA 

Profesors, Dr.oec. Ivars Brīvers,  BA 

Profesors, Dr.math. Jānis Vucāns, VeA 

Asoc. profesors, Dr.math. Sergejs Hiļkevičs, VeA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 6 
 

Doktora studiju programmas  
kursu apraksti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Studiju priekšmeta nosaukums: Riska vadīšana un krīzes menedžments  
Apjoms: 4KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 32 stundas pilna laika studijās un 24 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 12 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 12 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors:Sergejs Hiļķevičs, VeA, asoc.prof.  

Priekšzināšanas: Vispārējā un matemātiskā statistika 

Studiju priekšmeta anotācija:  

Lielāko daļu no savas eksistences laikā uzņēmumi eksistē stacionārā režīmā, kur firmu darbībā ir zināmas grūtības, 
bet tas neapdraud firmas eksistenci. Bet katras firmas darbībā rodas situācijas, kad reāli pastāv draudi firmas 
eksistencei un tādas situācijas prasa specifiskas vadības metodes. Krīzes  menedžments ir vadības metožu 
kopums situācijām, kad tiek risināts jautājums par firmas pastāvēšanu vai nepastāvēšanu. Krīzes situāciju 
menedžments raksturīgs ar stipri izteiktām problēmām, ar īsu uzņēmuma pastāvēšanas laiku, ar nepieciešamību 
pieņemt nestandarta lēmumus, ar augstu pieņemamo lēmumu atbildības pakāpi un neiespējamību labot kļūdas. 
Krīzes menedžments ir cieši saistīts ar risku identificēšanu, novērtēšanu un vadīšanu. 
 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Krīzes menedžmenta un riska vadīšanas kursa mērķi un uzdevumi 
2. Standarta un krīzes menedžmenta saistība 
3. Biznesa risku klasifikācija 
4. Krīzes situāciju klasifikācija 
5. Krīzes situāciju rašanās shēmu klasifikācija 
6. Krīzes situāciju novēršanas metodes 
7. Riska vadīšanas matemātiskās teorijas pamati 
8. Finansiāli-saimnieciskās darbības analīze metodes 
9. Uzņēmuma finansu stāvokļa novērtēšana 
10. Finansu riski 
11. Uzņēmuma personāla un organizatoriskā potenciāla noteikšana 
12. Ar personālu saistītie riski 
13. Mārketings un noieta prognozēšana 
14. Tirgus riski 
15. Uzņēmuma bankrotēšanas  prognozēšana 
16. Stratēģiskais menedžments krīzes apstākļos. 
17. Rekomendācijas rīcībām krīzes situācijās 
18. Literatūras piemēru analīze. 
19. Literatūras piemēru vispārināšana. 
20. Prakses piemēru analīze. 
21. Prakses piemēru vispārināšana. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi. Veicamie patstāvīgie darbi:  

1. Literatūras apskata (par izvēlēto tēmu) sagatavošana un prezentācija. 

2. Referāts par brīvi (kursa ietvaros) izvēlētu tēmu. 

Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (10%), patstāvīgais darbs semestra laikā (40%), rakstiskā eksāmena rezultāts 

(50%).  

Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.   

 
 
 
 



Mācību pamatliteratūra: 
1. Ian Mitroff, Gus Anagnos. Managing Crises Brfore They Happen: What Every Executive Needs to Know 

About Crisis Managegement. AMACOM, NY, 2006. 
2. Norman R.Augustine, Anurag Sharma, Idalene F. Kesner. Harvard Business Review on Crisis 

Management. Harvard Business School Press. 2005. 
3. Crisis Management. Master the Skills to Prevent Disasters. Harvard Business School Press. 2004. 

 

Papildliteratūra: 
4. Allan A. Gibb. Training the Trainers for Small Business. Durham University Business School Small   

Business Centre. 1999 
5. Steven Fink "Crisis Management. Planning for the Inevitable." Amacom, American Management 

Association, 1986. 
6. Thomas L.Harris "The Marketer's guide to Public Relations", 1991 
7. PROMEESE Profiles of Management Excellence in European Small Enterprises. A European research 

project coordinated by the Industrial Training Authority of Cyprus/ 25th European Small Business Seminar. 
September, 1995.  

8. Storey D. Understanding the Small Business Sector, 1994, 347р.  
9. Donald F. Kuratko, Richard M. Hodgetts. Enterpreneurship. 2nd ed./ The Dryden Press, 1992, 726 p.  
10. Focus on SMEs/ Panorama of EU Industry. EUROSTAT. №6, 1995, pp.61-69.  
11. Brooksbank R. Defining the small business: a new classification of company size/ Entrepreneurship & 

Regional  Development, Taylor& Francis Ltd. - 1991, №3, pp. 17-31.  
12. Stanworth J., Gray C. Bolton 20 Years On: the Small Firm in 1990s/ Small Business Research Trust, 

Nation Westminster Bank. PCP, 1991, 284 p. 
 
Periodika: 

1. Forbes. www.forbes.com 

2. Smart Money. www.smartmoney.com 

3. Business Week. www.businessweek.com 

4. Harvard Business Review  www.hbsp.harvard.edu/products/hbr/index.html  

 

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Crisis management and risk control 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: Almost all the time of company exists in stable mode, when there are 

certain problems and difficulties, but they do not crucial for the existence of company.  Nevertheless sometimes 

there are situations, when the existence of company is under the question and for such situations specific methods 

of crisis management are used. The crisis management is a part of business administration, which is devoted to 

such situations and deals with unstandard solutions with restricted time, high responsibility and impossibility to 

correct mistakes. Crisis management is closely related with risk identification, estimation and control. 

 

 

 

Studiju kursa autors:   S.Hiļķevičs 

 

 

 

 

 
 



Studiju priekšmeta nosaukums: Psiholoģija vadīšanā 
Apjoms: 5KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 40 stundas pilna laika studijās un 32 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 20 stundas pilna laika studijās un 16 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 20 stundas pilna laika studijās un 16 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: psiholoģija 

Zinātņu apakšnozare: sociālā psiholoģija 

Studiju priekšmeta autors: Viesturs Reņģe, LU, profesors, VeA, asoc.prof.  

Priekšzināšanas: vadības (organizāciju) psiholoģija 

Studiju priekšmeta anotācija:  

Kursa mērķis ir padziļināt doktorandu zināšanas par vadības darba psiholoģiskajiem aspektiem, iepazīstināt viņus 

ar jaunākajiem, organizācijās veiktajiem, psiholoģiskajiem pētījumiem. Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek 

pievērsta efektīvai līderībai, darbinieku atlasei, motivēšanai un novērtēšanai, vadītāju lēmumu pieņemšanai, 

pārmaiņu veikšanai organizācijās. 

  

Studiju priekšmeta apraksts: 
 

1. Vara organizācijās 

2. Līderības pētījumu apskats 

3. Sociālā identitāte un līderība 

4. Personāla atlase un novērtēšana 

5. Motivācija, apmierinātība ar darbu un lojalitāte 

6. Komunikācija un informācijas menedžments 

7. Lēmumu pieņemšana 

8. Grupas organizācijās  

9. Stress darba vietā 

10. Organizācijas kultūra un pārmaiņas organizācijās 

 

X. Eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi:  

1.   Konkrētu vadības darba piemēru psiholoģiskā analīze un tās prezentācija. 

2. Literatūras apskata (par izvēlēto tēmu) sagatavošana un prezentācija. 

Ne mazāk kā 30 stundu (24 stundu nepilna laika studijās) nodarbību apmeklējums. 

Tiek vērtēts: piedalīšanās nodarbībās (20%), vadības darba piemēru psiholoģiskā analīze (40%), literatūras 

apskats (40%).  

Zināšanu vērtēšana notiek 10 ballu sistēmā.   

 
Mācību pamatliteratūra: 
1. Haslam, S. A. (2005). Psychology in Organizations. The Social Identity Approach. Sage.  

2. Muchinsky, P. M. (2003). Psychology Applied to Work. Wadsworth. 

3. Reņģe V. (2006). Psiholoģija organizācijās. Rīga: Zvaigzne ABC.  

 



Papildliteratūra: 
1. Cooper, L. C., Locke, E. A. (2000). Industrial and Organizational Psychology. Linking Theory and Practice. 

Oxford: Blackwell. 

2. Millward, L. (2005). Understanding Occupational and Organizational Psychology. Sage. 

3. Plous, S. (1993). The Psychology of Judgement and Decision Making. McGraw-Hill. 

 

Ieteicamā periodika: 
Journal of Applied Psychology 

Journal of Occupational and Organizational Psychology 

 

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Psychology in Management 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance doctoral students’ 

knowledge about the psychological issues related to management, current psychological research in organizations. 

The key focus of the course is on effective leadership, personnel selection, motivation and appraisal, manager’s 

decision-making, organizational change and development.  

 

 

 

 

Studiju kursa autors:  V. Reņģe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Mārketinga vadīšana 
Apjoms: 4KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 32 stundas pilna laika studijās un 24 stundas nepilna laika 

studijās  

Lekciju skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 12 stundas nepilna laika studijās  

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 12 stundas nepilna laika studijās  

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors: Jānis Ēriks Niedrītis, RSEBAA, asoc.prof.  

Priekšzināšanas: vadībzinības, sociālā psiholoģija 

Studiju priekšmets apstiprināts: RSEBAA, VeA un BA senāta sēdē 

Studiju priekšmeta anotācija: kursa mērķis ir sniegt zināšanas par mārketinga lomu XXI gadsimta vadīšanas 

paradigmas satvarā, sniegt zināšanas par mārketinga vadīšanas problemātiku mūsdienās un iespējamiem 

risināšanas variantiem. Kursa pamatuzdevums – sekmēt doktorantu darbības un it īpaši viņu promocijas darba 

izstrādāšanas kvalitāti. 

 

Studiju priekšmeta apraksts: 
1. XXI gadsimta mārketings un mārketinga nozīme uzņēmuma stratēģiskajā vadīšanā  

2. Informāciju sistēmas un izmaiņu vadīšana 

3. Tirgus stratēģijas formulēšana 

4. Produkta vērtība, lietotāju apmierinātība un pircēju lojalitāte 

5. Lēmumu pieņemšana mārketingā 

6. Cilvēkkapitāla loma mārketingā 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi. Veicamie patstāvīgie darbi: 

1. Promocijas darba hipotēzes un risinājuma mārketinga vides izvērtējums 

2. Referāts par brīvi izvēlētu ar promocijas darbu saistītu tēmu kursa ietvaros 

 

Tiek vērtēts: aktivitātes semināros (10%), patstāvīgie darbi semestra laikā (20% katrs), rakstiskā eksāmena 

rezultāts (50%).  

 

Pamatliteratūra: 
1. D. Aaker, V. Kumar, G.Day. Marketing Research. 7th edition. - John Willey & Sons, Inc: 2001.  

2. P. Doyle, P. Stern. Marketing Management and Strategy.  4th edition. – Pearson Education Limited: 2006. 

3. P. R. Gamble, A. Tapp, A. Marsella, M. Stone. Marketing Revolution. Kogan Page: 2005.  

 

Papildliteratūra: 
1. F. Kotler, K. L. Keller. Marketing Management. 12 the edition – Pearson Education, Inc: 2006. 

2. И. Липсиц. Маркетинг для топ менеджеров. –EKSMO EDUCATION: 2007. 

3. F. Kotler. A Framework for Marketing Management. 2nd edition. – Prentice Hall:2003. 

4. Ch. W. L. Hill, G.R. Jones. Strategic Management. 6th edition – Houghton Mifflin Company: 2004. 

5. Ch. Lovelock. Service Marketing. 4th edition - Pearson Education, Inc: 2001. 

6. Т. А. Гайдаенко. Маркетинговое управление. – ЭКСМО – МИРБИС: 2005. 

 



 
Studiju priekšmets angļu valodā: Marketing Management 

 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance knowledge of PhD students 

about the role of marketing in the frame of the XXI century’s management paradigm, to provide knowledge about 

the nowadays problems of marketing management and the possible ways of their solutions. The key focus of the 

course is to promote the performance quality especially the quality of the preparation of the doctoral thesis for the 

PhD students. 

 

 

 

 

Studiju kursa autors: J.Ē.Niedrītis 



Studiju priekšmeta nosaukums: Resursu izmantošanas vadīšana  
Apjoms: 4KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 32 stundas pilna laika studijās un 24 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 12 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 12 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors:Sergejs Hiļķevičs, VeA, asoc.prof. 

Priekšzināšanas: loģistika, vispārējā un matemātiskā statistika 

Studiju priekšmeta anotācija:  

Studējot priekšmetu, doktoranti padziļina zināšanas par materiāli tehnisko resursu nozīmi uzņēmuma attīstība un 

šo resursu iegūšanas, uzskaites, izmantošanas, pārvaldības metodēm. Kursā doktoranti iepazīstas ar pētījumu 

metodēm materiāli tehnisko resursu pārvaldībā. Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta pētījumu metožu 

izmantošanai biznesā, kā arī tēmām, kuras sekmētu augstas kvalitātes promocijas darba izstrādi.  

 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Uzņēmuma resursu klasifikācija. 

2. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra un uzņēmuma resursu pārvaldība. 

3. Materiāli tehnisko resursu pārvaldības vieta uzņēmējdarbībā. 

4. Materiāli tehnisko resursu  plūsma. 

5. Materiāli tehnisko resursu  plūsmas mijiedarbība ar informācijas plūsmu. 

6. Materiāli tehnisko resursu  plūsmas mijiedarbība ar finansu plūsmu. 

7. Materiāli tehnisko resursu plūsmas modeļi. 

8. Materiālo resursu uzskaites metodes. 

9. Materiāli tehnisko resursu plānošana. 

10. Materiāli tehnisko resursu piegāde. 

11. Materiāli tehnisko resursu izmantošana. 

12. Materiāli tehnisko resursu kontrole. 

13. Materiāli tehnisko resursu vadīšana. 

14. Ierobežoto resursu sadalīšanas problēma. 

15. Materiālo resursu sadalīšanas optimizācija. 

16. Materiālo resursu pārvaldības nozīme konkurencē. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi. Veicamie patstāvīgie darbi:  

Literatūras apskata sagatavošana un prezentācija. 

1. Uzņēmuma resursu klasifikācija. 

2. Materiāli tehnisko resursu uzskate.  

3. Referāts par brīvi (kursa ietvaros) izvēlētu tēmu. 

Obligāta visu minēto darbu izpilde. 

Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (10%), patstāvīgais darbs semestra laikā (40%), rakstiskā eksāmena rezultāts 

(50%).  

Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.   

 



Mācību pamatliteratūra: 
1. Essentials of Materials Management. Peter T.Pang.  Fifth edition. 2003 

 

Papildliteratūra  
2. Introduction to Materials Management Casebook. J.R. Tony Arnold, Stephen N. Chapman, and Lloyd M. Clive. 

2003 

3. Principles of inventory and material management. Richard J. Tersine. 2004 

4. Manufacturing planning and control systems for supply chain management. Thomas E Vollmann. 2004 

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Materials management 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance doctoral students’ 

knowledge about the role material resources in company  development. The material resources purchasing, 

inventory, use, planning and control are discussed in the course. The special attention is devoted to practical 

implementation of material resources flows theoretical studies. 

 

 

 

 

Studiju kursa autors: S.Hiļķevičs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Vadīšanas ekonomika 
Apjoms: 4 KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 48 stundas pilna laika studijās un 32 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 24 stundas pilna laika studijās un 18 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 24 stundas pilna laika studijās un 8 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors:  Andrejs Jaunzems, VeA, asoc.prof.  

Priekšzināšanas: mikroekonomika, operāciju pētīšana, ekonometrija 

Studiju priekšmeta anotācija: 

Kurss sniedz zināšanas šādos jautājumos: patērētāja izturēšanās, pieprasījuma formēšanās, pieprasījuma 
īpašības un vērtēšana, ražotāja izturēšanās, ražošanas analīze, ražošanas funkciju vērtēšana, izmaksu analīze un 
empīriska vērtēšana, peļņas koncepcija, plānošana un vadība, tirgus struktūra un cenu veidošanās, naudas plūsmu 
analīze, firmas kapitāla izmaksu vērtēšana. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  

1. Patērētāja izturēšanās. Patērētāja preferences, derīgums. Pieprasījums. Maiņa. 
2. Perfektas konkurences tirgus. Tirgus pieprasījuma un tirgus piedāvājuma līdzsvars. 
3. Valdības intervence perfektas konkurences tirgū. 
4. Līdzsvara teorijas pielietojumi. Eksports, imports, darba algas ekonomika. 
5. Mikroekonomikas marģinālie jēdzieni: marģinālais derīgums, divu preču marģinālā substitūcijas norma, 

pieprasījuma elastība pēc cenas, pēc ienākumiem, krusteniskā elastība pēc otras preces cenas. 
6. Ražošanas koncepcija, tehnoloģija. Ražošanas funkcija. 
7. Mainīgie un fiksētie faktoru izlietojumi. Īsā un ilgā termiņa modeļi. 
8. Atdeve no ražošanas mēroga paplašināšanās: IRS, DRS, CRS tehnoloģijas. 
9. Vidējie produkti, marģinālie produkti. Marģinālā produkta samazināšanās likums. 
10. Ražotāja izturēšanās perfektas konkurences apstākļos. 
11. Firmas peļņas maksimizācija ar optimāla resursu izlietojuma izvēli. Faktora pieprasījums, produkta 

piedāvājums. Kā firma, kas ir monopols produktu tirgū, izturas faktoru tirgū? Faktora monopsonija. 
12. Izmaksu minimizācija. Izmaksu-apjoma-peļņas analīze. Peļņas maksimizācija ar optimālās izlaides izvēli. 

Firmas produkta piedāvājums. 
13. Operāciju leveridžs. Peļņas norma, uzcenojuma norma. 
14. Industrijas piedāvājums un līdzsvars īsā un ilgā termiņā. Minimālais efektīvais ražošanas mērogs MES. 

Perfektas konkurences tirgus dubultā efektivitāte: resursu efektīvas izmantošanas nosacījums, ražošanas 
efektivitātes nosacījums. 

15. Ražotāja izturēšanās monopola un monopsonijas apstākļos. Monopola definīcija. Monopola varas 
vienādojums, Lernera indekss. 

16. Monopola cenu diskriminācija. Monopols divos tirgos. Multiproduktu monopols. 
17. Ražotāja izturēšanās oligopolijas apstākļos. Jēdziens par oligopoliju. 
18. Jēdziens par spēli. Bimatricu spēles. Pareto optimāla situācija.Neša līdzsvara situācija. Spēles ekstensīvā 

formā. Stakelberga līdzsvars. 
19. Stakelberga līdzsvars duopolijā. Kurno līdzsvars duopolijā. Kurno līdzsvars daudzu firmu gadījumā. 
20. Cenu līdera modelis. Modelis ar lauztu pieprasījuma līkni. 
21. Kartelis. 
22. Ražotāja izturēšanās monopolistiskās konkurences apstākļos. Monopolistiskās konkurences jēdziens. 
23. Apjoma un cenas noteikšana īsā un ilgā termiņā. 
24. Produkta diferenciācija. Ne-cenu konkurence monopolistiskās konkurences tirgos. 
25. Cenu veidošanas jautājumi. Cenu veidošanas mērķi. 
26. Cenu veidošana multiproduktu gadījumā. Transfertu cenu problēmas. 
27. Naudas plūsmu analīze. Neto pašreizējā vērtība NPV. Iekšējā ienesīguma norma IRR. Modificētā iekšējā 

ienesīguma norma MIRR. Finansu menedžmenta ienesīguma norma FMRR. 
28. Laika faktors investīciju projektu vērtēšanā un salīdzināšanā. 
29. Firmas kapitāla izmaksas. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

1. Sekmīgs patstāvīgais darbs semestra laikā, literatūras studijas, uzdevumu risināšana, aktivitāte jautājumu 
apspriešanā. 

2. Referāts par kursa ietvaros brīvi izvēlētu tēmu. 
3. Pozitīvs zināšanu novērtējums kursa eksāmenā. 



Vērtējuma komponenti: aktivitāte nodarbībās (10%), patstāvīgais darbs semestra laikā (20%), referāta vērtējums 

(20%), rakstiskā eksāmena rezultāts (50%).  
Zināšanu vērtēšana notiek 10 ballu sistēmā.   

 
Mācību pamatliteratūra: 

1. Seo K. K. Managerial Economics. Text, problems and short cases. Seventh Edition. Irwin, 1991. 
2. Сио К. К. Управленческая экономика. − Москва, Инфра-М, 2000. 
3. Michael R. Baye. Managerial Economics and Business Strategy Second Edition. Irwin, McGraw-Hill, 1997. 
4. Майкл Р. Байе. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. − Москва, Юнити, 1999. 

 
Papildliteratūra 

1. Ivan Png. Managerial Economics. Second Edition. Blackwell, 2002. 
2. Mansfield Edwin. Managerial Economics. Theory, Applications, and Cases. W. W. Norton & Company, 

1999. 
3. Hal R. Varian. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. Fourth Edition. 
4. W. W. Norton & Company. 1996. 
5. Arthur A. Thompson, John P. Formby. Economics of the Firm. Theory and Practice. Sixth Edition. Prentice 

Hall. 1993. 
 

Ieteicamā periodika: 
Latvijas Universitātes raksti. Vadības zinātne. 
Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika. 
 

www.sims.berkley.edu 

www.zinatne.lv 

 
Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Managerial economics 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: 
The goal of the course is to present to the doctoral students both the fundamental concepts of managerial 
economics and mathematical tolls of research and most important results as well; to attain from the students 
understanding basic principles of economics in consumer's behaviour, producer's behaviour in the different markets 
environments − perfect competition, monopoly, oligopoly and monopolistic competition. 
 

 

 

Studiju kursa autors: A. Jaunzems 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Operāciju pētīšana 
Apjoms: 3 KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 32 stundas pilna laika studijās un 26 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 20 stundas pilna laika studijās un 20 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 12 stundas pilna laika studijās un 6 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autori: Andrejs Jaunzems, VeA, asoc. prof.; Jānis Vucāns, VeA, prof. 

 Priekšzināšanas: matemātika, statistika 

Studiju priekšmeta anotācija: 

Kursā aplūkoti optimizācijas teorijas pamatjēdzieni, sevišķu vērību veltītot ekonomiski matemātisko modeļu 
sastādīšanas un informatīvās analīzes (jūtīguma analīzes) jautājumiem. Kursā ietverti daudzveidīgi lineārie modeļi 
vadības grāmatvedībā, menedžmenta ekonomikā, finansu menedžmentā, loģistikā, marketingā. Liela nozīme 
studentu patstāvīgam darbam: modeļu sastādīšanai, atrisināšanai ar Microsoft Excel procedūras Solver palīdzību, 
jūtīguma analīzei, rezultātu interpretācijai. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  

1. Optimizācijas teorijas pamatjēdzieni. 

2. Rezervju vadības modeļi. 

3. Lineārā programmēšana, simpleksa metode. Jūtīguma analīze sensitivity analysis. 

4. Integrā programmēšana. Binārie mainīgie, loģisku izteikumu modelēšana, dihotomijas. 

5. Daudzveidīgi lineārās optimizācijas modeļu piemēri, to atrisināšana un jūtīguma analīze ar Microsoft Excel 

procedūras Solver palīdzību. 

6. Lēmumu pieņemšana riska un nenoteiktības apstākļos. 

7. Matricu spēles ar nulles summu. Džona fon Neimana teorēma. Bimatricu spēles. 

8. Jēdziens par dinamisko programmēšanu. 

9. Tīkla grafiki un kalendārā plānošana, kritiskā ceļa metode CPM. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Sekmīgs patstāvīgais darbs semestra laikā, literatūras studijas, uzdevumu risināšana, aktivitāte jautājumu 

apspriešanā. 

Studiju darbs: ekonomiskas situācijas matemātisks modelis un tā informatīvā analīze. 

Kursa ieskaitē iegūts pozitīvs zināšanu novērtējums. 

 

Vērtējuma komponenti: aktivitāte nodarbībās (10%), patstāvīgais darbs semestra laikā (20%), studiju darba 

vērtējums (20%), rakstiskās ieskaites rezultāts (50%).  
Zināšanu vērtēšana notiek 10 ballu sistēmā.   

 
 
Mācību pamatliteratūra: 

1. Anderson D. R., Sweeney D. J., Williams T. A. An Introduction to Management Science. Quantitative 
Approaches to Decision Making. Seventh Edition. − West Publishing Company, 1994. 

2. M. Eddowes, R. Stansfield. Decision Making Techniques. 2nd Edition. − Longman, 1991. 
3. Коробов П. Н. Математическое программирование и моделирование экономических процессов. 

Классическое образование. Второе издание. − Санкт Петербург. Издательство ДНК, 2003 
4. Jaunzems Andrejs. Operāciju pētīšana. Kursa materiāli. − Ventspils Augstskola, 2003. ISBN 9984-648-49-

4. 
 



 
Papildliteratūra 

1. Seo K. K. Managerial Economics. Text, problems and short cases. Seventh Edition. Irwin, 1991. 
2. Сио К. К. Управленческая экономика. − Москва, Инфра-М, 2000. 
3. Hamdy A. Taha. Operations Research. An Introduction. 6th Edition. − Prentice Hall, 1996 
4. Mansfield Edwin. Managerial Economics. Theory, Applications, and Cases. W. W. Norton & Company, 

1999. 
5. Michael R. Baye. Managerial Economics and Business Strategy Second Edition. Irwin, McGraw-Hill, 1997. 
6. Майкл Р. Байе. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. − Москва, Юнити, 1999. 

 
Ieteicamā periodika: 
Latvijas Universitātes raksti. Vadības zinātne. 
Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika. 
 
www.sims.berkley.edu 

www.zinatne.lv 

 
Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Operations Research 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: 
The goal of the course is to present to the doctoral students the basic concepts, principles and methods of 
operations research as an instrument for decision making in management; to give students training in practical 
construction and investigation of models with help of the Microsoft Excel procedure Solver. 
 
 

Studiju kursa autori: A. Jaunzems, J. Vucāns 

 

 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Pētījumu metodes 
Apjoms: 5KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 40 stundas pilna laika studijās un 32 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 20 stundas pilna laika studijās un 16 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 20 stundas pilna laika studijās un 16 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autori:Vulfs Kozlinskis, RSEBAA, prof.; Jānis Vucāns, VeA, prof.  

Priekšzināšanas: makroekonomika, vispārējā un matemātiskā statistika 

Studiju priekšmeta anotācija:  
Studējot priekšmetu doktoranti padziļina zināšanas par zinātnes lomu mūsdienu sabiedrībā, iepazīstas ar 

vispārzinātniskām un sociālo zinātņu pētījumu metodēm. Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta pētījumu 

metodēm biznesā, kā arī tēmām, kuras sekmētu augstas kvalitātes promocijas darba izstrādi.  

 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Zinātnes būtība un klasifikācija 

2. Zinātnes attīstības avoti un dinamika 

3. Sistēmteorija 

4. Modeļi. Modelēšana kā izziņas metode 

5. Pētījuma plānošana, pētījuma etapi. 

6. Pētniecības metodes biznesā 

7. Informācijas avoti pētījumiem ekonomikā un biznesā 

8. Promocijas darba plāna prezentācija (semināra tēma) 

9. Literatūras apskata veidošana un prezentācija (semināra tēma) 

10. Zinātniskā raksta struktūras un satura analīze (semināra tēma) 

11. Statistisko datu izmantošanas iespējas ekonomisko un biznesa procesu analīzē un prognozēšanā  

12. Pētījumu mērķiem atbilstošu agregātrādītāju veidošanas shēmas   

13. Regulārie ekonomiskās un biznesa vides attīstību raksturojošie pētījumi (semināra tēma) 

14. Kvantitatīvo pētījumu metodes 

14.1. Statistiskā novērtēšana un hipotēžu pārbaude. 

14.2. Ekonometriskās metodes. 

14.3. Klasifikācijas metodes. 

14.4. Prognozēšanas metodes. 

14.5. Lineārās programmēšanas metodes. 

14.6. Nelineārās programmēšanas metodes. 

14.7. Dinamiskās programmēšanas metodes. 

14.8. Mērķa programmēšanas metodes. 

14.9. Simulācijas metodes. 

15. Eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi.Veicamie patstāvīgie darbi:  

Promocijas darba plāna prezentācija 

Zinātniskā raksta struktūras un satura analīze 



Literatūras apskata (par izvēlēto tēmu) sagatavošana un prezentācija 

Referāts par brīvi (kursa ietvaros) izvēlētu tēmu 

 
Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (10%), patstāvīgais darbs semestra laikā (40%), rakstiskā eksāmena rezultāts 

(50%).  

Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.   

 
Mācību pamatliteratūra: 

1. Salkind N. Exploring Research. Sixt edition – Pearson Education, 2006. 
2. Saukdeb M., Lewiss F., Thornhill A. Research methods for Business students – Pearson Education, 2007.    
3. Sekaran U. Research methods for business - John Wiley & Sons, Inc., 2003 
4. Zinātniskās darbības likums // Latvijas republikas Saeima (spēkā no 2005.gada 19.maija). 

 

Papildliteratūra: 
1. Aczel A.D., Sounderpandian J. Complete Business Statistics. – Boston University University of Wisconsin–

Parkside, 6th edition, 2006. – 1056 p. (ISBN: 0070620164). 
2. Barnett R. A.,  Zugles M. R. Applied Mathematics for Business and Economics,      Life Sciences, and Social 

Sciences. Ellen Publishing Company, San Francisco, 1998.  
3. Fisher C. Researching and writing dissertation. Second edition. – Pearson Education, 2002.  Remenyi D., 

Williams B., Money A., Shartz E. Doing research in business and management: Sage Publication - London, 
2002. 

4. Research methods in Business studies, 3d edition. Pervez Ghauri, Kjell Gronhaug. Prentice Hall 2005. 
5. Ten Have S., Ten Have W., Stevens F., Der Elst M. Key management models - Great Britain: Pearson 

Education Ltd, 2003;  
6. Grīnglazs L. Kopitovs E. Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga, 

RSEBAA, 2003.  
7. Grīnglazs L. Kopitovs E. Augstākā matemātika ekonomistiem ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu 

risināšanai. Rīga, RSEBAA, 2003.  
8. Kozlinskis V. (sastādītājs) Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. - Jelgava, 2005. 

 

Ieteicamā periodika: 
www.sims.berkley.edu 

www.zinatne.lv 

www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report 

www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/a-winfo/d1index 

http://www.freetheworld.com/ 

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Research methods 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance doctoral students’ 

knowledge about the role of research in the modern society, to introduce with general scientific and social science 

research methods. The key focus of the course is research in economics and business, as well as topics that 

facilitate doctoral students’ independent work, including qualitative doctoral thesis preparation.  

 

 

Studiju kursa sastādītājs: V. Kozlinskis, J. Vucāns 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Uzņēmumu vadīšana apdrošināšanas nozarē  
Apjoms: 3KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 24 stundas pilna laika studijās un 18 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 6 stundas pilna laika studijās un 4 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 18 stundas pilna laika studijās un 14 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors:Gunārs Grizāns, VeA, asoc.prof.  

Priekšzināšanas: uzņēmumu vadīšana, vispārējā un matemātiskā statistika, finanšu pamati 

Studiju priekšmeta anotācija (ne vairāk  kā 400 rakstu zīmes): 

Studējot priekšmetu doktoranti padziļina zināšanas par uzņēmumu vadīšanu, akcentējot uzmanību uz 

apdrošināšanas nozares specifiku. Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta praktiskajām nodarbībām, lai 

padziļinātu doktorantu zināšanas reālajā biznesā. Tiks aplūkots matemātisko metožu praktisks pielietojums 

apdrošināšanā 

 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Uzņēmuma vadīšanas būtība un mērķis 

2. Uzņēmuma vīzija un misija 

3. Apdrošināšanas kā uzņēmējdarbības specifika 

4. Praktiskās problēmas un to risinājumi apdrošināšanā 

5. Apdrošināšanas apakšnozares (semināra tēma) 

6. Apdrošināšanas ietekme uz ekonomiku un biznesa vidi (semināra tēma) 

7. Apdrošināšanas veidu proporciju vadīšana (semināra tēma) 

8. Aktuāra loma apdrošināšanā (semināra tēma) 

9. Finanšu tirgus ietekme uz apdrošināšanas biznesu (semināra tēma) 

10. Potenciāli pētāmās problēmas apdrošināšanā (semināra tēma) 

11. Apdrošināšanas tirgus īpatnības Baltijā (semināra tēma)  

12. Ieskaite 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Aktīva dalība semināru laikā 

Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi  

Referāts par brīvi (kursa ietvaros) izvēlētu tēmu 

 

Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (30%), patstāvīgais darbs semestra laikā (30%), ieskaites rezultāts (40%).  

Zināšanu vērtēšana ieskaits/neieskaitīts.   

 
 
Mācību pamatliteratūra: 

1. Dictionary of Insurance Terms. H. Rubin. Barrons, New York, 2000 
2. Inside Insurance. C.F. Flesch. Management Books, 2000 
3. Tools for Success. S. Turner. McGraw-Hill, 2005 
 
 



Papildliteratūra: 
Fundamentals of Management. S.P. Robbins, D.A. DeCenzo. Prentice Hall, 1998 

Pensions. Bankers Books, 1996 

 

Ieteicamā periodika: 
www.fktk.lv 

www.laa.lv 

 

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Management of insurance enterprises 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance doctoral students’ 

knowledge regarding to companies management making emphasize to insurance industry. The key focus of the 

course is made to practical workshops in order to improve practical management skills. Some examples of the 

using of mathematical methods in insurance will be considered.  

 

 

 

 

Studiju kursa autors: G. Grizāns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Vadīšanas ekonomika 
Apjoms: 4KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 40 stundas pilna laika studijās un 32 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 20 stundas pilna laika studijās un 16 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 20 stundas pilna laika studijās un 16 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Ekonomika 

Zinātņu apakšnozare: Ekonomika 

Studiju priekšmeta autors: Danute Jasjko, RSEBAA. 

Priekšzināšanas: makroekonomika, mikroekonomika, menedžments  

Studiju priekšmeta anotācija (ne vairāk kā 400 rakstu zīmes): 

Studējot priekšmetu doktoranti padziļinās zināšanas par lēmumu pieņemšanas procesu uzņēmumu saimnieciskās 

darbības jomā, iepazīsies ar kvantitatīvām un kvalitatīvām metodēm, kas ir piemērojami lēmumu sagatavošanai un 

attīstības stratēģijas izstrādāšanai. Kursa ietvaros tiks analizēti uzņēmuma darbības ekonomiskie un 

neekonomiskie mērķi, valsts politikas ietekme, ražošanas izmaksas un uzņēmuma uzvedības stratēģijās tirgū.  

 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Ievads vadības ekonomikā 

2. Uzņēmums un to mērķi  

3. Pieprasījums un piedāvājums 

4. Pieprasījuma elastības 

5. Pieprasījuma kvantitatīva analīze un prognozēšana 

6. Ražošanas izmaksu analīze 

7. Cenu veidošanas principi pilnīgās konkurences un monopola tirgū 

8. Cenu veidošanas principi monopolistiskās konkurences un oligopola tirgū 

9. Asimetriskās informācijas plūsmas un spēļu teorija  

10. Budžeta plāns, riska un nenoteiktības novērtēšana 

11. Eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Veicamie darbi un prasības:  

Viens kontroldarbs 

Aktīva piedalīšanās semināros 

Aktīva piedalīšanās praktiskās nodarbības 

 

Tiek vērtēts: Gala atzīmi par zināšanām priekšmetā viedo patstāvīgais un kolektīvais darbs semestra laikā (60% 

no gala atzīmes) un atzīme eksāmenā (40% no gala atzīmes).  

Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā. 

 
Mācību pamatliteratūra: 
1. Paul G. Keat, Philip K. Young. Managerial Economics: Economic Tools for Today's Decision Makers - Prentice 

Hall, 2006.-592 pp. 
2. Skapars R. Mikroekonomika. - R: LU, 2004.- 390 Ipp.  
3. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. - R: Vaidelote, 2001.- 508 Ipp.  
 
 
 



Papildliteratūra: 
1. Duncan Reekie, Jonathan Crook. Managerial Economics -  Financial Times Prentice Hall, 1995.- 608 lpp 
2. Paul G Farnham. Economics for Managers- Prentice Hall, 2005. – 592 lpp.   
3. Sytse Douma, Hein Schreuder. Economic Approaches to Organizations.- Financial Times Prentice Hall, 2002.-

296 lpp. 
4. Porter Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press, 

1998. - 396 lpp. 
 
Ieteicamā periodika: 

Business Week;  

Global Market Review;  

Financial Times; 

The Economist. 
Izmantojami internetā saiti: 
www.forbes.com 

www.economist.com 

www.forexpf.ru 

www.nber.com 

http://newropeans-magazine.org  

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Managerial Economics 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance doctoral students’ 

knowledge about decision-making process of enterprises in their entrepreneurial activity, to acquaint the PhD 

students with quantitative and qualitative methods for elaboration of development strategies. Economic and non-

economic goals of the firms, impact of governmental policy, production costs and behavioural strategies of 

enterprises on the different market structures will be analysed within the course. 

 

 

Studiju kursa autors: D.Jasjko 

 

 

 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Finanšu vadīšana 

Apjoms: 4KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 36 stundas pilna laika studijās un 28 nepilna laika studijās. 

Lekciju skaits: 18 stundas pilna laika studijās un 14 nepilna laika studijās. 

Semināru un praktisko nodarbību skaits: 18 stundas pilna laika studijās un 14 nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors: Irina Kuzmina, RSEBAA, asoc. prof.  

Priekšzināšanas: Finanses un grāmatvedība, Finanšu pārvaldība (pamatkurss), Matemātiskā statistika. 

Studiju priekšmeta apstiprināts: RSEBAA, VeA un BA senāta sēdēs. 

Studiju priekšmeta anotācija:  
Studējot priekšmetu, doktoranti iegūst padziļinātas zināšanas komercsabiedrības finanšu vadīšanas jomā, attīsta 

neatkarīgas un kreatīvas domāšanas iemaņas, kas ļauj viņiem pielietot zinātnisko pētījumu metodes praktisko 

situāciju resināšanai un izstrādāt jaunas zināšanas sava zinātniskā pētījuma ietvaros. 

 

Studiju priekšmeta apraksts: 
1. Komercsabiedrības finanšu politika un tās attīstība. 

2. Finanšu vadīšanas pamatkoncepcijas. 

3. Finanšu pārskatu analīzes metodes un interpretācija. 

4. Finanšu informācijas izmantošanas metodes lēmumu pieņemšanā: vadības grāmatvedības prakses 

evolūcija. 

5. Kapitāla cenas vadīšanas koncepcijas un finanšu lēmumi. 

6. Uzņēmuma cenas noteikšanas metodes.  

7. Intelektuālais kapitāls uzņēmuma tirgus vērtības kontekstā. 

 

Studiju kursa rezultāts - eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi. Veicamie patstāvīgie darbi: 

Praktiskās situācijas analīze noteiktās finanšu vadīšanas jomā. 

Finanšu vai investīciju lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas metodoloģijas apraksts praktiskās situācijas 

uzlabošanai, pamatojoties uz jaunākās literatūras izpēti finanšu vadīšanas jomā un pielietojot zinatniskā 

pētījuma metodes. 

Praktiskās situācijas pētījuma rezultātu prezentēšana. 

Referāts par brīvi (studiju kursa ietvaros) izvēlētu tēmu. 

Obligāti –1., 2., 3. punktā minēto darbu izpilde. 

 
Tiek vērtēts: praktisko uzdevumu izpildīšana nodarbības laikā (10%), patstāvīgais darbs semestra laikā (40%), 

rakstiskā eksāmena rezultāts (50%). 

 
Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā. 

 
 
 
 



Mācību pamatliteratūra: 
1. Brigham, Eugene F., Ehrhardt, Michael C. Financial Management: Theory and Practice. Publisher: Harcourt 

College Publishers, 2001. - 1136 p. 

2. Ehrhard, Michael C., Brigham, Eugene F. Corporate Finance: A Focused Approach. Publisher: South-

Western College Pub, 2005. - 672 p. 

3. Бочаров, Владимир. Современный финансовый менеджмент. СПб.: Питер, 2006. – 464 с. 

4. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс, в двух томах. М.: Экономическая 

школа, 2001. - 960 с. 

Papildliteratūra: 
1. Daves, Phillip R., Ehrhard, Michael C., Ron E. Corporate Valuation : A Guide for Managers and Investors with 

Thomson ONE. Publisher: South-Western College Pub, 2003. - 320 p. 

2. Kaplan Robert S., David P. Norton (2006). Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate 

Synergies. Harvard Business School Press. - 320 p. 

3. Kaplan Robert S., Steven R. Anderson (2007). Time-Driven Activity-Based Costing: A Simpler and More 

Powerful Path to Higher Profits. Harvard Business School Press. – 266 p. 

4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2004. - 1088 с.  

5. Друри, Колин. Управленческий учет для бизнес – решений. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 655 с. 

6. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление. М.: Олимп-Бизнес, 2005. 

– 565 с. 

7. Кузьмина И., Ф. Данн (2005). Международные стандарты финансовой отчетности. Rīga: ABC Balt. – 288 

c. 

 

Ieteicamā periodika: 
European Financial Management - Journal, http://ingentaconnect.com/content/bpl/eufm 

Financial Management – Books, http://www.amazon.com/ 

International Journal of Applied Finance for Non-Financial Managers, 

http://www.managementjournals.com/journals/finance/index.htm 

Management and Accounting WEB. http://maaw.info  

The ACCA Diploma in Financial Management. http://www.accaglobal.com/join/dipfm/  

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Financial Management 

Studiju priešmeta anotācija angļu valodā: 

The course study provides students with an indepth knowledge in the field of financial management policy in the 

organization. It also develops skills of independent and creative thinking thus allowing students to apply scientific 

research methods into practice and produce new scientific knowledge within their own research area.  

 

 

Studiju kursa autors:    I. Kuzmina 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Personālvadība  
Apjoms: 4KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 32 stundas pilna laika studijās un 24 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 8 stundas pilna laika studijās un 6 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 24 stundas pilna laika studijās un 18 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors: Gunārs Grizāns, VeA, asoc. prof. 

Priekšzināšanas: uzņēmumu vadīšana, vadības psiholoģija, mārketinga pamati 

Studiju priekšmeta anotācija:  
Studējot priekšmetu doktoranti padziļina zināšanas par darbinieku vadīšanu, no stratēģiskiem ar personāla 

formēšanu saistītiem jautājumiem līdz pat praktiskām operatīvām pārvaldības darbībām. Kursa ietvaros galvenā 

uzmanība tiek pievērsta praktiskajām nodarbībām, lai padziļinātu doktorantu zināšanas reālajā biznesā. Galvenais 

uzsvars būs uz darbinieku motivāciju un uzņēmuma vērtības paaugstināšanu izmantojot personālvadību. 

 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Personāla vadīšanas būtība un mērķis 

2. Personāla atlase un komandas veidošana 

3. Personāla stimulēšana un sodīšana 

4. Funkciju deleģēšana un darbinieku kontrole 

5. Organizācijas struktūras ietekme uz personālvadību 

6. Nodarbināto apmācība un karjeras iespējas 

7. Nodarbināto savstarpējo attiecību faktora ietekme uz personāla pārvaldibu(semināra tēma) 

8. Interviju vadīšana (semināra tēma) 

9. Atalgojuma noteikšana (semināra tēma) 

10. Darbinieku brīvais laiks un tā vadīšana (semināra tēma) 

11. Personīgās attiecības un to ietekme (semināra tēma)  

Kursa noslēgumā - eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Aktīva dalība semināru laikā 

Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi  

Referāts par brīvi (kursa ietvaros) izvēlētu tēmu 

Teorētisko un praktisko zināšanu pārvaldīšana 

Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (30%), patstāvīgais darbs semestra laikā (30%), eksāmena rezultāts (40%).  

Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.   

 
 
 
Mācību pamatliteratūra: 

1. G.A.Cole, Personnel Management, Theory and Practice, LPBB series, 1997. 
2. M. Armstrong, A Handbook of Personnel Management, Kogan Page, 1996. 
3. M. Helander A Guide to Human Factors and Ergonomics, CRC Press, 2005  

 
 



Papildliteratūra: 
1. Ilgvars Forands, Personālvadība,  Turības Mācību centrs, 1997. 
2. S.P.Robbins, D.A. DeCenzo, Fundamentals of Management, Prentice Hall, 1998 
3. R.L. Mathis, J.H. Jackson, Human Resources Management, S-W College Pub, 2004 

 

Ieteicamā periodika: 
www.hrm.ru 

www.hrmguide.com 

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Human Resources Management 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance doctoral students’ 

knowledge regarding to human resources management making accent on motivation and company value 

increasing by using human resources. The key focus of the course is made to practical workshops in order to 

improve practical management skills. The importance of proper motivation system and employees value increase is 

emphasized. 

 

 

 

 

Studiju kursa autors: G. Grizāns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studiju priekšmeta nosaukums: Komercdarbības tiesiskā vide 
Apjoms: 2KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 24 stundas pilna laika studijās un 16 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 12 stundas pilna laika studijās un 8 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 12 stundas pilna laika studijās un 8 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors: Vulfs Kozlinskis, RSEBAA, profesors. 

Priekšzināšanas: Ekonomikas teorija. 

Studiju priekšmeta anotācija:  
Studiju priekšmeta mērķis ir padziļināt priekšstatu par komercdarbības tiesisko vidi; novērtēt pēdējo gadu 

nozīmīgākās izmaiņas tiesiskajā vidē; apgūt tiesiskās vides stāvokļa novērtēšanas metodiku; padziļināt izpratni par 

saimnieciskiem līgumiem un to lomu biznesa vadīšanā (t.sk. līgumi komercdarbības iekšējās vides regulēšanai).  

 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Biznesa ārējā vide 

2. Biznesa tiesiskā vide 

3. Komercdarbību regulējošie likumi, akti, to izpildes līmenis 

4. Būtiskākie tiesisko vidi regulējošie likumi Latvijā 

4.1. Komerclikums 

4.2. Nodokļu likumdošana 

4.3. Konkurences likums 

4.4. Civillikums 

4.5. Atsevišķu nozaru darbību regulējošie akti 

4.6. Darba likums 

5. Saimnieciskie līgumi 

6. Semināra nodarbība: Raksturīgākās (saistībā ar komercdarbības tiesisko vidi) kļūdas biznesā  

7. Semināra nodarbība: Saimniecisko līgumu prezentācija un analīze. 

8. Eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Sagatavots un aizstāvēts saimnieciskais līgums – 20% (no kopējā vērtējuma); referāts – 10%; ar komercdarbības 

tiesisko vidi saistīto veiksmju un neveiksmju piemēru analīze – 20%; aktivitāte nodarbībās – 10%; rakstisks 

eksāmens – 40%.  

Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā. iespējams iegūt automātisko zināšanu novērtējumu gadījumā, ja visos 

kritērijos (līdz rakstiskajam eksāmenam) iegūtā atzīme ir 8 (ļoti labi) vai augstāka.  

 
Mācību pamatliteratūra: 
1. Marc J. Dollinger. Entrepreneurship: strategies and resources. 3rd ed. - 2005. 

2. Philip A.Wickham. Strategic entrepreneurship, 3rd ed. – 2004. 

3. А.Ю.Бушев, О.А.Макарова, В.Ф.Попондопуло. Коммерческое право зарубежных стран: Учебник для 

вузов. – Москва,  2004. 

 



Papildliteratūra: 
1. Burns P. Enterpreneurship and Small Business, Palgrave, 2001. 

2. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. – Rīga: Banku augstskola, 2004. 

– 176 lpp.; 

 
Ieteicamā periodika: 
- „Dienas Bizness" 

- „Bizness. LV” 

- „Bizness & Baltija" 

- „Harvard Business Review"   
 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Entrepreneurship legal environment 

 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā 
The purpose of the course is to enhance doctoral students’ knowledge about the entrepreneurship legal 

environment; to evaluate recent changes in the legal environment; to develop knowledge in methodology of legal 

environment evaluation; to develop an in-depth understanding of agreements and their role in business 

management (incl. entrepreneurship internal environment regulation agreements). 

 

 

Studiju kursa autors: V. Kozlinskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Globalizācijas procesi 
Apjoms: 2KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 20 stundas pilna laika studijās un 8 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 8 stundas pilna laika studijās un 4 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 12 stundas pilna laika studijās un 4 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors: Ivars Brīvers, BA, profesors  

Priekšzināšanas: Makroekonomika, vides ekonomika, ekonomikas vēsture, starpkultūru saskarsme 

Studiju priekšmeta anotācija:  
Kursa mērķis ir izprast globalizācijas jēdzienu un pasaulē notiekošos procesus īsa un ilga laika posma skatījumā, 
iepazīt dažādu ekonomikas teorētiķu, politiķu un futurologu viedokļus par pasaules un atsevišķu valstu turpmāko 
virzību. 
 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Globalizācijas jēdziens. 

2. Integrācijas un dezintegrācijas procesi vēsturiskā skatījumā. 

3. Ekonomikas augsme, tās pozitīvās un negatīvās sekas. 

4. Globalizācijas ekonomiskais aspekts. 

5. Globālisms, tā teorētiskie pamati. 

6. Antiglobālisms, tā teorētiskie pamati. 

7. Globalizācija un starpkultūru saskarsme. 

8. Globalizācijas kvantitatīvie raksturotājlielumi. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi. Veicamie patstāvīgie darbi:  

1.    Kontroldarbs – Globālisma un antiglobālisma teorētiskie pamati 

2.    Individuālais pētījums 

 

Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (20%), kontroldarba rezultāts (30%), individuālā pētījuma rezultāts (50%).  

Zināšanu vērtēšana notiek 10 ballu sistēmā.   

Mācību pamatliteratūra: 
1. Global economic prospects : realizing the development promise of the Doha Agenda / The World Bank. - 

Washington : The World Bank, 2003. - 300 p.  ISBN 0821355821 ISSN 10148906 
2. Isaak Robert A. The globalization gap : how the rich get richer and the poor get left further behind / Robert 

A. Isaak. - Upper Saddle River : Prentice Hall : Financial Times, 2005. - XXIII 275 p. - Includes 
bibliography. - Index: p. 255-275.  ISBN 0131428969 

3. World economic outlook : the global demographic transition / International Monetary Fund. - Washington : 
International Monetary Fund, 2004-. - (World Economic and Financial 
Surveys).  ISBN 1589064089 ISSN 02566877 

 

Mācību papildliteratūra: 
1. Perman R., Yue M., McGilvray J., Common M. Natural Resource and Environmental Economics. Harlow: 

Pearson, 2003. 
2. Lambert J. Global Competence / J. Lambert. - 2000. - Piel.: CD. 
3. Historical materialism and globalization / ed. by Mark Rupert, Hazel Smith. - London : Routledge, 2002. - 

312 p. - (Warwick studies in globalisation).  ISBN 0415263719 
4. Balabkins N. Tautsaimnieka atziņu ceļš. Stokholma: Memento, 2002.  
5. Berry Brian J.L. The Global Economy in Transition / Brian J.L. Berry, Edgar C. Conkling, D.Mihael Ray. - 

2-nd ed. - New Jersey : Prentice Hall, 1997. - 498 p.  ISBN 0135052645 



6. Blakemore, Diane. Understanding Utterances: An Introduction to Pragmatics. Cambridge: Blackwell, 1992. 
7. Bourdieu, Pierre. "The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods." Trans.  
8. Duranti, Alessandro. Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge UP, 1997. 
9. Henderson Hazel. Building a win-win world : life beyond global economic warfare / Hazel Henderson. - 

San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 1997. - 398 p.  ISBN 1576750272 
10. New regionalism in the global political economy : theories and cases / ed. by Shaun Breslin, Christopher 

W.Hughes, Phillips Rosamond, Ben Rosamond. - London : Routledge, 2002. - 257 p. - (Warwick studies 
in globalisation).  ISBN 041527768X 

11. Yule, George. The Study of Language. 2nd ed. New York: Cambridge UP, 1996. 
 

Ieteicamā periodika:  
Dienas bizness,  
Latvijas Ekonomists,  
Kapitāls,  
Mērķis,  
The Economist, 
Focus 

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Globalization processes 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā:  
The aim of the study course is to understand the meaning of globalization and the processes that are taking place 
in the World in a short run and in a long run, to get acquainted with different theories and opinions of economists, 
politicians and futurologists about the further directions of the World and different countries. 
 

Studiju kursa autors: Ivars Brīvers 

 



Studiju priekšmeta nosaukums:  Lietišķā svešavaloda (angļu) 
Apjoms: 2KP 

Apjoms( auditoriju nodarbību kontaktstundas): 32   stundas pilna laika studijās un 16 stundas nepilna laika 

studijās. 

Praktisko nodarbību skaits: 32   stundas pilna laika studijās un 16 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors: Sandra Kraže, Ba, asoc.prof. 

Priekšzināšanas: angļu valodas zināšanas vidējā līmenī 

Studiju priekšmeta anotācija:  
Studiju priekšmeta mērķis ir iepazīties  un apgūt prasmes strādāt ar dažādiem tekstveides tipiem, lai patstāvīgi 
svešvalodā analizētu zinātniskus darbus un izklāstītu pētnieciskā darba idejas un rezultātus. Kursa uzdevums ir 
apgūt zinātnisko pētījumu prezentēšanas paņēmienus runā un rakstu valodā, kā arī iegūt prasmi uzklausīt 
zinātniskā pētījuma izklāstu svešvalodā konferencēs. 

 
Studiju priekšmeta apraksts: 

1. Speciālas terminoloģijas apguve attiecīgajā zinātņu nozarē, patstāvīgi sagatavojot ziņojumus par izlasīto 
literatūru savā zinātņu nozarē. 

2. Zinātnisko rakstu un referāta stila īpatnības un valodas izteiksmes līdzekļi. 
3. Zinātniskā raksta teksta struktūra, īpatnējais teikumu konstrukciju veidojums, saliktie teikumi, saikļi un citi 

teksta saistītājvārdi angļu valodā. 
4. Dāzādu vēstuļu tipu sagatavošana, ievērojot vēstuļu struktūru un valodas izteiksmes līdzekļus. 
5. Īsa ziņojuma, anotācijas, kopsavilkuma sagatavošana angļu valodā par pētījumu  attiecīgajā zinātņu 

nozarē. 
6. Prezentācijas paņēmienu apguve, publiskās runas īpatnības, ziņojuma prezentācija speciālistu un 

nespeciālistu auditorijās 
7. Ieskaite 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Izpildīti patstāvīgie darbi, kas saistīti ar speciālās literatūras lasīšanu svešvalodā un tās prezentāciju. 
Vēstuļu, anotāciju, kopsavilkumu sagatavošana angļu valodā. 
Prezentācijas sagatavošana par pētniecisko darbu, prezentēšana auditorijā. 

Zināšanu vērtēšana 
50% ir patstāvīgā darba vērtējums un 50% darbs praktiskajās nodarbībās  
 
Mācību pamatliteratūra 
1.Swales M.John Genre Analysis English in acaademic and research settings:CUP-Cambridge,1991 

Papildliteratūra 
Preses izdevumi, raksti par attiecīgo zinātņu nozari. 
 
 
Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: English for Specific Purposes 
 
Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The course offers an insight into various genres and envisages the 

development of skills and competences necessary for English Academic Purposes, especially in terms of 

identifying scientific English texts. It aims at developing skills of producing research papers and various letters in 

order to present research ideas and results. It also concentrates on academic correspondence. The course aims at 

developing presentation skills appropriate for presenting research data and taking into account both specialist and 

non - specialist audiences. It also focuses on developing listening skills relevant for participation in conferences. 

 
 
Studiju kursa autors: S. Kraže 
 



Studiju priekšmeta nosaukums: Kvalitātes vadīšana 
Apjoms: 3 KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 26 stundas pilna laika studijās un 22 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 12 stundas pilna laika studijās un 10 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 14 stundas pilna laika studijās un 12 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors: Narimants Salenieks, BA, prof. 

Priekšzināšanas: vadīšanas un organizācijas teorija 

Studiju priekšmeta anotācija: 

Studijās ietverta Visaptverošās kvalitātes vadības metodoloģija, efektīvās vadības sistēmas veidošanas, 
īstenošanas un pilnveides metodes, attīstības stratēģijas un rīcības politikas pilnveidošanas principi, saimnieciskās 
izaugsmes un izcilības kritēriju kopums, attīstošās pilnveides un pašvērtējuma metodoloģija. 

 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Kvalitātes vadīšana Quality Management 

2. Kvalitātes pilnveidošana Quality Improvement 

3. Procesu vadījums Process Management 

4. Darbības stratēģija Vision statement 

5. Rīcības politika   Mission statement 

6. Saimnieciskā izcilība Business excellence   

7. Līderība Leadership 

8. Cilvēkresursu vadība Human resource management 

9. Klientu apmierinātība Customer satisfaction 

10. Pašvērtējums Selfassessment 

11. Pārākuma veidošana Benchmarking 

12. SixSigma vadījums SixSigma Management 

13. Uzplauksmes stratēģija Breakthrough & Anticipation 

14. Ieskaite – studiju darba prezentācija. 

 

Kredītpunktu iegūšanas nosacījumi:  
Studējošā veicamie darbi:  

1. Raksta (svešvalodā) latviskā ekvivalenta sagatavošana 

2. Grupdarba praktizēšanās pārskats 

3. Tematiskā pētījuma prezentācija 

 
Vērtējuma kritēriji:  
Personīgā studēšanas prasme (30%), grupdarba prasme (40%), veikuma prezentācijas prasme (30%).  

 
Zināšanu un prasmes vērtējums: 10 baļļu sistēmā.   

 
 
 
 



Mācību pamatliteratūra: 
1. J.Janauska, J.Mazais, N.Salenieks. Eiropas Izcilības modelis. EFQM Excellence Model. Studiju burtnīca, RKI, 

2005, 70 lpp. 

2. U.Kuivalainen, J.Moiosio, K.Tuominen. How to Get to the Top. Self-assessment WorkBook. TS-

Tulostus/Digipaino. 2005, 154 lpp. 

 

Mācību papildliteratūra:  
1. J.S.Oakland. Oakland on Quality Management. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004., 476 lpp. 

2. J.S.Oakland. Total Quality Management. Text with cases. Elsevier, 2003., 484 lpp. 

3. G.Dressler. Human Resource Management. Pearson Education, 2003., 558 lpp. 

4. M.L.George. Lean SixSigma for Service. Mc.Graw-Hile, 2003., 386 lpp. 

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Total Quality Management 

 
Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā:  
Studies comprise Total Quality Management methodology, efficient Quality Management Systems (QMS), methods 

for development, implementation and improvement of QMS, organizations’ vision and mission statements, 

principles of vision, mission and development strategy improvement, aggregation of business excellence models 

and excellence criteria, continuous improvement and self-assessment methodology.  

 
 

 

Studiju kursa autori:  N.Salenieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Projektu vadīšana 
Apjoms: 3KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 36 stundas pilna laika studijās un 24 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 14 stundas pilna laika studijās un 10 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 22 stundas pilna laika studijās un 14 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors :Georgijs Burakovs, RSEBAA. 

Priekšzināšanas: visi A un B programmas daļu priekšmeti 

Studiju priekšmeta anotācija : 
Priekšmets padziļina zināšanas par svarīgākajiem principiem, metodēm un posmiem projektu vadīšanā un to 
ietekmi uz organizāciju un personālu. Projektu plānošana un kontrole tiek realizēta MS-Project programmatūras 
vidē. Liela uzmanība tiek veltīta projekta plānošanai un doktorantu darbam projekta komandā.  
  
 Studiju priekšmeta apraksts:  

 Organizācijas stratēģija un projektu vadīšana. 
 Projekta modelis un fāzes.  
 Projekta inicializācija un definēšana. 
 Projekta darbu strukturizācija. 
 Projekta laika plānošana un analīzes tehnika. 
 Izmaksu plānošana. 
 Kvalitātes plānošana. 
 Projektu plānu analīze un risku pārvalde. 
 Projektu organizācija: struktūras un komandas. 
 Projektu kontrole. 
 Projekta noslēgšana un procesu attīstība. 
 Projekta plānošana un kontrole MS-Project programmatūras vidē. 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Sekmīgs patstāvīgais darbs projekta komandas sastāvā semestra laikā, literatūras studijas, uzdevumu risināšana, 
aktivitāte jautājumu apspriešanā, projektu materiālu prezentācijas. 
 

Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (20%), patstāvīgais darbs semestra laikā (20%), darbs projektu komandās 

(30%) , mācību projekta plānošanas kvalitāte (30%). 

Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.   

 

Mācību literatūra: 
 

1. Forands I., Projenta menedžments, Rīga, 2006. 

2. Ilmete Ž., Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas, Rīga, 2004. 

3. Harvey Maylor. Project Managment. 3-d edition, Prentice Hall, 2005. 

 
 
Papildliteratūra: 

1. Клиффорд Ф. Грей. Управление проектами. Перевод с анг. Москва, Дело и сервис, 2003. 

2. John M. Nicholas. Project Management for Business and Techology. 2nd  edition ,Prentice Hall , 2001. 

3. Keith Lockyer , James Gordon , Project Management and Project Network Techniques,  7-th edition ,    

Prentice Hall, 2005. 

4. David Boddy , Managing Projects , Prentice Hall, 2002. 

 



Ieteicamā periodika: 
www.emeraldinsight.com  

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Project Management 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā:  
The subject is aimed to enhance  the essential concepts of project management and the structures, to develop an 

indepth knowledge and techniques used in managing projects and the organisational and human implications. 

Strengthes project planning and implementation practice by use of  MS-Project software.  

 
 

 
Studiju kursa autors: G. Burakovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Stratēģiskā vadīšana 
Apjoms: 4 KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 32 stundas pilna laika studijās un 20 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 10  stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 12 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors : Tatjana Volkova, Banku augstskola, profesore. 

Priekšzināšanas: vadības teorija, stratēģiskā vadīšana 

Studiju priekšmeta anotācija:  
Studējot priekšmetu doktoranti padziļina zināšanas par stratēģiskās vadīšanas nozīmi uzņēmumu konkurētspējas 

paaugstināšanā, iepazīstas ar stratēģiskā vadīšanās teorijām un to attīstības tendencēm. Kursa ietvaros galvenā 

uzmanība tiek pievērsta teoriju pielietošanas praksei, kā arī tēmām, kuras sekmētu situācijai apzināšanai, lai 

uzlabotu doktorantu zināšanas par stratēģiskās vadīšanas pieeju un metodēm un pilnveidotu uzņēmumu 

stratēģisko vadīšanu.  

 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Stratēģiskās vadīšanas būtība, principi.  

2. Stratēģiskās vadīšanas teoriju  un metožu  vēsture.  

3. Stratēģiskās vadīšanas modeļi  un to vēsturiskā attīstība.  

4. Jaunākās tendences stratēģiskās vadīšanas pieejās un metodēs.  

5. Stratēģiskās vadīšanas izpratne Latvijas uzņēmumos.  

Kursa rezultātā eksāmens 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi. Veicamie patstāvīgie darbi:  

Brīvi izvēlētu 3  stratēģiskās vadīšanas teoriju kritiska analīze. 

Zinātniskā raksta par stratēģiskās vadīšanas problēmām kritiska  analīze 

Jaunākās literatūras stratēģiskās vadīšanas jomā sagatavošana un prezentācija 

Referāts par brīvi (kursa ietvaros) izvēlētu tēmu.  

 

Obligāti – 1., 2., 3. punktā minēto darbu izpilde. 

Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (10%), patstāvīgais darbs semestra laikā (40%), rakstiskā eksāmena rezultāts 

(50%).  

 

Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.   

 
 
Mācību pamatliteratūra: 

1. Hill Charles W.L. Strategic management theory : an integrated approach / Charles W.L. Hill, Gareth R.    

Johnson Gerry. Exploring corporate strategy / Gerry Johnson, Kevan Scholes. - 6-th ed. - Harlow : Prentice 

Hall Financial Times, 2002. - 1082 p.  ISBN 0273651129   

 

 



Mācību papildliteratūra  
1. Ansoff, H.I., McDonell, E. (1990), Implanting Strategic Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, .  

2. Bettis, R.A., Hitt, M.A. (1995), "The new competitive landscape", Strategic Management Journal, Vol. 16 

pp.7-19.  

3. Drucker, P.F. (1958), The Practice of Management, Harper & Row, New York, NY, 
4. Hamel, G., Prahalad, C.K. (1994), Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston, MA, 

.  

5. Mintzberg, H. (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York, NY, .  

6. Porter, M.E. (1996), "What is strategy?", Harvard Business Review, Vol. 17 pp.33-47.  

7. Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990), "The core competencies of the corporation", Harvard Business Review,   
 

Ieteicamā periodika: 
Journal of Management History ;  

Journal of Strategic Management  

Strategic management society - www.smsweb.org/ 

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Strategic management  

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance doctoral students’ 

knowledge about the strategic management theories, concepts and business models. The key focus of the course 

is holistic approaches in managing company, as well as topics that facilitate doctoral students’ ability to understand 

the latest trends in the strategic management process. .  

 

 

 

 

Studiju kursa autors: prof. T. Volkova 

 

 

 

 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Uzņēmumu vadīšana dažādās nozarēs – Banku vadīšana 

Apjoms: 3 KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 24 stundas pilna laika studijās un 18 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 14 stundas pilna laika studijās un 10 stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 10 stundas pilna laika studijās un 8 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors:Uģis Zālītis, BA asoc. prof. 

Priekšzināšanas: makroekonomika, mikroekonomika, finanšu vadība, banku darbība 

Studiju priekšmeta anotācija:  
Studējot priekšmetu doktoranti padziļina zināšanas par  banku darbību starptautiskā finanšu tirgus apstākļos un 

banku vadīšanas jautājumiem, nodrošinot banku tirgus vērtības paaugstināšanos. Kursa ietvaros būtiska uzmanība 

tiek veltīta banku vadīšanas praktisko jautājumu risināšanai, ievērojot iekšējā un ārējā tirgus pieprasījumu un 

piedāvājumu pēc banku pakalpojumiem.  

 

Studiju priekšmeta apraksts:  
1. Starptautiskais finanšu tirgus un komercbanku vieta tajā. 

2. Komercbankas kā kapitālsabiedrības darbības principi starptautiskā finanšu tirgus apstākļos. 

3. Banku darbības raksturojums un analīze Eiropas Savienībā (semināra tēma). 

4. Komercbanku stratēģiskās vadīšanas principi un īpatnības. 

5. Komercbanku finanšu resursu veidošanas problēmas. 

6. Komercbanku resursu analīze un novērtējums (semināra tēma). 

7. Banku aktīvu pārvaldīšanas jautājumi. 

8. Komercbanku aktīvu analīze un novērtējums (semināra tēma). 

9. Risks banku darbībā un tā pārvaldīšanas problēmas. 

10. Komercbanku darbības novērtēšanas metodes un to pielietošana (semināra tēma). 

11. Komercbanku tirgus vērtības paaugstināšanas iespējas kā banku vadīšanas galvenais mērķis. 

12. Komercbanku darbības ietekme uz valsts ekonomiku un biznesa vidi (semināra tēma). 

13. Ieskaite 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
- Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi. 

- Aktīva līdzdalība semināru nodarbībās. 

- Referāts par brīvi izvēlētu, bet ar pasniedzēju saskaņotu tēmu 

Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (20%), patstāvīgais darbs semestra laikā (30%), rakstiskā eksāmena rezultāts 

(50%).  

Zināšanu vērtēšana notiek diferencētā ieskaite 10 baļļu sistēmā.   

 
 
Mācību pamatliteratūra: 

1. Šīrenbeks H. Modernais banku kontrolings. Rīga: Zinātne, 1998. 147.lpp. 
2. Масленников В.,  Зарубежные банковские системы,  изд Талка, 1999., 392 стр. 
3. Миллер Р., Ван- Хуз Д.,Современные деньги и банковское дело, Москва, Инфра- М, 2000. 856стр. 

 
 



 
Papildliteratūra: 

1. Colin D.Campbell, Rosemary G.Campbell, Edwin G.Dolan. Money, Banking and Monetary Policy. The 
Dryden Press, 1998. 

2. Бакстер Н., Бэррелл Т. Банковское дело: Стратегическое руководство. М: Изд.АО «Консалтбанкир», 
1998. 432 с. 

3. Долан Э., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р., Деньги, банковское дело и денежнокредитная политика.Л 1991, 
448 c. 

4. Kudinska M., Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. Rīga: Datorzinību centrs, 2005 - 296 lpp. 
5. Sazonova S. Latvijas komercbanku aktīvi – attīstība, struktūras pārvaldības iespējas. – Rīga: LZA EI, 2003. 

– 223 lpp.   
6. Лаврушин О. и др Банковское дело, Москва, Финансы и статистика, 2000. 672 стр. 
7. Шеремет А.,   Щербакова Г., Финансовый анализ в коммерческом банке,  Москва ,Финансы и 

статистика, 2000. 256 стр. 
 

Ieteicamā periodika: 
www.fktk.lv  

www.bank.lv 

www.bankasoc.lv 

 

Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Management of enterprises – Banking management 

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance doctoral students’ 

knowledge regarding bank management in international financial market environment that ensures increase of 

banks’ added value. Course focuses on practical aspects of bank management while meeting internal and external 

requirements of financial market. 

 

 

 

 

Studiju kursa autors:  U.Zālītis 

 

 

 

 

 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Izglītības vadīšana 
Apjoms: 3 KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 24 stundas pilna laika studijās un 15 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 12 stundas pilna laika studijās un 8  stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 12 stundas nepilna laika studijās.. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors: Andrejs Rauhvargers, LU padomnieks, asoc.prof. 

Priekšzināšanas: Vadīšanas ekonomika, svešvalodu zināšanas 

Studiju priekšmets apstiprināts 

Studiju priekšmeta anotācija:  
Studējot priekšmetu doktoranti izpratīs Eiropas izglītības sistēmu attīstības likumsakarības pēdējās desmitgadēs, 
kā arī attīstības tendences citur pasaulē, iepazīsies ar dažu raksturīgāko valstu izglītības sistēmu būtiskākajām 
iezīmēm un jaunākajiem sasniegumiem Eiropa augstākās izglītības telpas veidošanā un tālākajiem darbības 
virzieniem. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  

1. Ievads kursā, izglītības sistēmu kopējās un atšķirīgās iezīmes,  
2. Pārskats par Eiropas valstu izglītības sistēmas sistēmu organizāciju un pārvaldību. 
3. Konkrētu ES valstu sistēmu struktūras, organizācijas un pārvaldes analīze, kurām ir liela ietekme pasaulē: 

Lielbritānija, Francija un Vācija 
4. Pasaules izglītības sistēmu piemēri – Ziemeļamerika un Japāna 
5. Izglītības vadības aspekti saistībā ar darba tirgu - nacionālajā un Eiropas kontekstā.  
6. Globalizācijas ietekme uz izglītību un Eiropas izglītība pasaules kontekstā.  
7. Eiropas kopējās augstākās izglītības politikas nepieciešamība, tās galvenie virzieni; 
8. Diplomu savstarpējās atzīšanas principi akadēmiskiem un profesionāliem nolūkiem, konvencijas un ES 

direktīvas, praktiskā darbība ārvalstu diploma izvērtēšanā.  
9. Eiropas kopējās augstākās izglītības politikas etapi.  
10. Eiropas Augstākās izglītības telpas veidošanas (Boloņas) process – tā saistība ar iepriekšēju attīstību un 

ar „Lisabonas stratēģiju” ES konkurētspējas veicināšanai 
11. Grādu sistēmu attīstība Eiropā Boloņas procesa ietvaros.  
12. Kvalifikāciju caurspīdīguma instrumenti 
13. Studiju rezultātos un kompetencēs balstītas kvalifikāciju ietvarstruktūras – Eiropas aptveroša un nacionālās. 

Kvalifikāciju ietvarstruktūras principi Latvijai 
14. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipi un metodes.  
15. Nepārtrauktā kvalitātes pilnveide augstākajā izglītībā – EFQM metode. 
16. Boloņas procesa uzdevumi līdz 2007. gadam un līdz 2010. gadam. Sasniegumu izvērtēšanas principi 2007. 

gadā. 
17. Eiropā notiekošie periodiskie izglītības sistēmu attīstības pētījumi, to jaunākie rezultāti.  
18. Eksāmens 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
1. Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi.  

2. Referāts par brīvi (kursa ietvaros) izvēlētu tēmu.  

Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (10%), patstāvīgais darbs semestra laikā (40%), rakstiskā eksāmena rezultāts 

(50%) 

Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.   

 
Mācību pamatliteratūra: 

1. Reichert. S, Tauch, C. Trends IV: European Universities Implementing Bologna, EUA, Brussels, 2005, 
64 p. http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/Bergen_conf/Reports/050425_EUA_TrendsIV.pdf 

2. Bologna process stocktaking. Report to the Bergen Ministerial conference, Bergen, 2005, 106 p. . 
http://www.bologna-bergen2005.no/Bergen/050509_Stocktaking.pdf 

 



Papildliteratūra: 
1. A. Rauhvargera lekciju prezentācijas internetā http:ww.aic.lv/dokt  
2. Towards the European Higher Education Area. Communiqué of the meeting of European Ministers in 

charge of Higher Education in Prague on May 19th 2001, 
http://www.ace/ace_disk/Bologna/maindoc/Prag_com.pdf 

3. A. Rauhvargers. Eiropas kopējā augstākās izglītības politika - pārskats, http://www.aic.lv/rec, tiešā saite 
http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/index.htm 

4. Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metode. Tulkojums no1999. gada 
versijas  http://www.aic.lv/eqfm/default.htm 

5. Ārvalstu kvalifikāciju atzīšana – rokasgrāmata diplomatzīšanas speciālistiem, 2002 – internetā 
www.aic.lv/rec , tiešā saite: http://www.aic.lv/rec/LV/Expl_lv/br_sp_lv.doc 

6. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European 
Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki, 2005, 41 p.; http://www.bologna-
bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf 

7. A framework of qualifications for the European Higher Education Area. ISBN 87-91469-54-6, Copenhagen, 
2005, 200 p. 

8. Materiāli, kas apkopotie EAIE diplomatzšanas sekcijas „e-grāmatplauktā”, 
http://www.aic.lv/ace/ace_disk/acebook/index.htm 

9. Survey on Master degrees and Joint degrees in Europe, C.Tauch., A.Rauhvargers, European University 
Association, 2002, 60 p. www.unige.ch/eua 

10. G.Haugs un J Kiršteina. Tendences un studiju struktūras augstākajā izglītībā skat. „Diplomatzīšanas 
rokasgrāmata” – Rīga, Akadēmiskās Informācijas centrs, 2000, 90-154.lpp, internetā  www.aic.lv/rec, tiešā 
saite http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/bol_lv/trenIlv.doc Trends II 

11. G.Haugs un C.Tauhs. Tendences un studiju struktūras augstākajā izglītībā (II) – Rīga, Akadēmiskās 
Informācijas centrs, 2001, 60 lpp., internetā www.aic.lv/rec, tiešā saite: 
http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/bol_lv/TrenIILV.doc 

12. Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības pilnveides sistēma.- Flandrijas – Nīderlandes apvienotā 
darba grupas (tulkojums), internetā http://www.aic.lv/eqfm/default.htm 

13. Key data on Education 2005 , Eurydice, www.eurydice.org  tieššaite: http://www.aic.lv/ar/bakal/ 
Key_Data2005_EN.pdf 

14. Eurybase (detalizēti ES valstu izglītības sistēmu apraksti), 
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 

15. Izglītības galvenie rādītāji Eiropā. Eurydice, 2000, tulkojums latviešu valodā. http://www.eurydice.org 
 
 
Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Education Management  

Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance doctoral students’ 

knowledge about the education system in Europe during the last decade as well as current tendencies worldwide; 

to get knowledge about peculiarities of the system in definite countries as well as get understanding on principles of 

development of unified European environment for higher  education. 

 

 

Studiju kursa autors: A.Rauhvargers 

 



Studiju priekšmeta nosaukums: Vadīšanas un organizācijas teorija 

Apjoms: 4 KP 

Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundas): 32 stundas pilna laika studijās un 20 stundas nepilna laika 

studijās. 

Lekciju skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 10  stundas nepilna laika studijās. 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits: 16 stundas pilna laika studijās un 12 stundas nepilna laika studijās. 

Zinātņu nozare: Vadībzinātne 

Zinātņu apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība 

Studiju priekšmeta autors:Juris Roberts Kalniņš, VeA, asoc. prof. 

Priekšzināšanas: vadības teorija, organizācijas teorija 

Studiju priekšmeta anotācija (ne vairāk  kā 400 rakstu zīmes): 

Doktoranti padziļina zināšanas par stratēģiskās vadības modernākajām tehnoloģijām, iepazīstas ar vadības un 

organizācijas teorijām, to savstarpējo saistību un iespējamo attīstību atbilstoši ātri mainīgajai un diferencētai ārējai 

videi. Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta moderno vadības tehnoloģiju izpratnei un pielietošanai 

praktiskā darbā. Kursā akcentēta sistēmiskā pieeja, sinerģisma aspekti un „spēlējošo menedžeru” datorrīku 

praktiskai lietošanai.  

 
Studiju priekšmeta apraksts:  

1. Modernās vadības teorijas un pamatprincipi.  
2. Vadīšanas teoriju salīdzinošā analīze. 
3. Vadības teoriju lietošana atbilstoši konkrētajai uzņēmējdarbības videi. 
4. Organizācija kā komplicēta adaptīva sistēma.  
5. Sistēmiskā domāšana un dinamika organizāciju dizainā un attīstībā. 
6. Haosa vadība 
7. Vadīšanas tehnoloģijas un praktiskā modelēšana vadīšanā.  
 

Kursa rezultātā eksāmens 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Izpildīti un prezentēti patstāvīgie darbi. Veicamie patstāvīgie darbi:  

1. Vairāku, brīvi izvēlētu  vadības teoriju salīdzinošā analīze. 

2. Zinātniskā raksta par vadīšanas un organizācijas teorijām kritiska analīze 

3. Referāta sagatavošana un prezentācija par aktuālajiem vadīšanas un oganizāciju teorijas jautājumiem. 

4. Referāts par brīvi izvēlētu kursa ietvaros tēmu. 

5. Sistēmu dinamikas diagrammas konstruēšana atbilstoši izvēlētajam teorētiskajam aspektam  

Obligāti – 1., 2., 3., 4. punktā minēto darbu izpilde. 

 
Tiek vērtēts: aktivitāte nodarbībās (10%), patstāvīgais darbs semestra laikā (40%), mutiska eksāmena rezultāts 

(50%).  

 

Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.   

 

 

Mācību pamatliteratūra:   

1. Westwood, R. and S. Linstead (eds.) (2001) The Language of Organization. London: Sage. 
2. Peter Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard Ross, George Roth, Bryan Smith The Dance of 

Change (1999), New York. 
3. Ralph D.Stacy, Douglas Griffin, Patrica Shaw. Complexity and management (2000) L0ndon and New York. 

 
 



Ieteicamā periodika: 
Journal of Management History ;  

Journal of Strategic Management  

Journal Organization Studies 

Journal Emergence: Complexity & Organization 

 
Studiju priekšmeta nosaukums angļu valodā: Management and organization theory 

 
Studiju priekšmeta anotācija angļu valodā: The purpose of the course is to enhance doctoral students’ 

knowledge about the modern management and organization theories, concepts and models. The coure focuses on 

the systems view and dynamics approaches and sinergy in management and organization structures and 

functioning. 

 

 

 

Studiju kursa autors: J.R.Kalniņš 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 7 

 

Doktora studiju programmas studiju kursu aptaujas anketa  
 



 
 

Anketa ietver septiņus jautājumus, kas palīdz saprast apgūtā studiju kursa nozīmību un doktorantu 
apmierinātību: 

 
 
1.jautājums:  
Atzīmējiet, kā Jūs vērtētu šo priekšmetu kopumā?  
(vērtēšanas skala: „teicami”; „labi”; „apmierinoši”; „neapmierinoši”; „ļoti neapmierinoši”). 
 
2.jautājums:  
Vai Jūs piekrītat apgalvojumam: „Es rekomendētu šo studiju priekšmetu draugiem kā  teicamu (1), labu 
(2), apmierinošu (3), neapmierinošu (4), ļoti neapmierinošu (5)” 
 
3.jautājums:  
Vai studiju kursa saturs (atziņas) izmantojams Jūsu promocijas darba izstrādei? 
(vērtēšanas skala: „teicami”; „labi”; „apmierinoši”; „neapmierinoši”; „ļoti neapmierinoši”). 
 
4.jautājums:  
Vai Jūs apmierina studiju kursa pasniegšanas kvalitāte? 
(vērtēšanas skala: „teicami”; „labi”; „apmierinoši”; „neapmierinoši”; „ļoti neapmierinoši”). 
 
5.jautājums:  
Vai nodarbības bija interaktīvas? 
(vērtēšanas skala: „teicami”; „labi”; „apmierinoši”; „neapmierinoši”; „ļoti neapmierinoši”). 
 
6.jautājums:  
Lūdzu, komentējiet studiju kursa trīs aspektus, kuri Jums patika 
 
7.jautājums:  
Lūdzu, komentējiet studiju kursa trīs aspektus, kuri Jums nepatika 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 8 
 

 

Doktora studiju programmas izmaksu 
kalkulācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 9 
 

 

Apliecinājumi, 
ka vismaz 50 procentiem  

doktora studiju programmas akadēmiskā personāla,  
ir doktora zinātniskais grāds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2006. gada 11. aprīlī  

Nr. 1.1. -13 / 79 

 

 

 

 

Apliecinājums 

 

 

Ar šo apliecinu, ka visiem RSEBAA pasniedzējiem, kas piedalās starpaugstskolu vadības zinātnes 

nozares biznesa vadības apakšnozares doktora studiju programmas īstenošānā, ir doktora zinātniskais 

grāds. 

 

 

 

 

 

 

Rektors     B. Kurovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ventspilī, 2006. gada 4. aprīlī  

Nr. ..................... 

 

 

 

 

Apliecinājums 

 

 

Ar šo apliecinu, ka visiem Ventspils Augstskolas pasniedzējiem, kas piedalās starpaugstskolu vadības 

zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares doktora studiju programmas īstenošānā, ir doktora 

zinātniskais grāds. 

 

 

 

 

 

 

Rektors     J.Vucāns 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rīgā 

 
___.10.2007.           Nr. 27-7/____ 

 
Apliecinājums 

 

 

Ar šo apliecinu, ka visiem Banku augstskolas pasniedzējiem, kas piedalās Vadības zinātnes biznesa 

vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju programmas īstenošanā, ir doktora zinātniskais 

grāds. 

 
 
 
 
 
 
Rektore           T. Volkova 
 
 

 

 

I.Purviņa 

7322615  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 10 
 

 

Apliecinājumi, 
ka vismaz 50 procentiem  

doktora studiju programmas akadēmiskā personāla, 
attiecīgā augstskola ir pamatdarba vieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Rīgā, 2006. gada 11. aprīlī  

Nr. 1.1. -13 / 80 

 

 

 

 

Apliecinājums 

 

 

Ar šo apliecinu, ka četriem no pieciem (80%) RSEBAA pasniedzējiem, kas piedalīsies starpaugstskolu 

vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares doktora studiju programmas īstenošānā, 

RSEBAA ir pamatdarba vieta. Visi pasniedzēji ir ievēlēti RSEBAA profesora vai asociētā profesora 

amatā Augstskolu likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektors     B. Kurovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Rīgā, 2006. gada 4. aprīlī  

Nr. ..................... 

 

 

 

 

Apliecinājums 

 

 

Ar šo apliecinu, ka astoņiem no deviņiem (89%) Ventspils Augstskolas (VeA) pasniedzējiem, kas 

piedalīsies starpaugstskolu vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares doktora studiju 

programmas īstenošanā, VeA ir pamatdarba vieta. Septiņi no šiem deviņiem pasniedzējiem ir ievēlēti 

Ventspils Augstskolā profesora vai asociētā profesora amatā Augstskolu likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

Rektors     J.Vucāns 



 
 

 
 
 
 

 
Rīgā 

 
___.10.2007.           Nr. 27-7/____ 

 
Apliecinājums 

 

 

Ar šo apliecinu, ka sešiem no astoņiem (75%) Banku augstskolas pasniedzējiem, kas piedalās 

Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora studiju 

programmas īstenošanā, Banku augstskola ir pamatdarba vieta.  

 
 
 
 
 
 
Rektore          T. Volkova 
 
 
 

 

I.Purviņa 

7322615  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 11 
 

 

Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares starpaugstskolu 
doktora studiju programmas licence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Pielikums Nr. 12 
 

Starpaugstskolu līgums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STARPAUGSTSKOLU SADARBĪBAS LĪGUMS 
 
Rīgā, 2006.gada 12.aprīlī 
        

AS „Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola”, kuras 
intereses pārstāv rektors Boriss Kurovs, darbojas uz Statūtu pamata, kuri reģistrēti LR UR 1992. gada 
09. septembrī ar nr. 40003090010, (reģistrācijas datums komercreģistrā – 07.01.2005.g.), turpmāk 
tekstā saukta – „Augstskola”, Banku augstskola, kuras intereses pārstāv rektore Tatjana Volkova, 
darbojas uz Statūtu pamata, kuri reģistrēti LR UR ar nr.90000437699,  Ventspils augstskola, kuras 
intereses pārstāv rektors Jānis Vucāns, darbojas uz Statūtu pamata, kuri reģistrēti LR UR ar 
nr.90000362426, turpmāk tekstā PUSES, noslēdz šādu līgumu: 
 
1. Valsts licencētās starpaugstskolu vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares doktora 

studiju programmas likvidācijas gadījumā kādā no augstskolām, jebkura cita no Pusēm nodrošinās 
studiju programmā studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi Valsts licencētās starpaugstskolu 
vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares doktora studiju vai citā programmā. 

2. PUSES apņemas: 
2.1. Viena mēneša laikā pēc studiju programmas likvidācijas nodot to studentu personas lietas, kuri 

pāriet studēt PUSES pārstāvētajā augstskolā. 
2.2. Informāciju par punktā 2.1. minēto studentu sekmēm nodot akadēmiskās izziņas veidā. 
2.3. Izsniegt tās augstskolas diplomu, kurā students nokārtojis valsts pārbaudījumu. 
2.4. Izsniegt dokumentus, kas apliecina, ka Puse nodrošinās studējošam iespējas turpināt izglītības 

ieguvi citā augstskolā citā (vai arī līguma 1.pk. minētajā) programmā, ja licencējamās augstākās 
izglītības programmas īstenošana tiks pārtraukta, vai dokumentus, kas apliecina, ka augstskolā 
studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju, ja augstākās izglītības programma augstskolas 
rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta un studējošais 
nevēlas turpināt studijas citā doktora studiju programmā. 

3. PUSES vienojas, ka 1. un 2. punktā minētās studiju programmas likvidācijas gadījumā studentu 
iemaksātā studiju maksa tiek proporcionāli sadalīta atbilstoši studiju ilgumam attiecīgā augstskolā un 
pārskaitīta citai PUSEI. 

4. Līgums ir spēkā no dienas, kad to ir parakstījušas līgumslēdzējas PUSES un tā darbības laiks nav 
noteikts. 

5. Strīdus, kas radīsies līguma izpildes gaitā, PUSES apņemas risināt pārrunu ceļā. Gadījumā , ja 
PUSES nevar vienoties, strīdus izskata tiesa. 

 
 
 

Pušu paraksti: 
 
 

AS „Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola” 
rektors Boriss Kurovs ......................................... 
 
Banku augstskola 
rektore Tatjana Volkova........................................ 
 
Ventspils augstskola 
rektors Jānis Vucāns............................................. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 13 
 

 

Līgums ar LU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
SADARBĪBAS LĪGUMS  

 
Rīgā, 2006.gada 05.aprīlī 
        

Latvijas Universitāte, kuras intereses pārstāv rektors Ivars Lācis, darbojas uz Statūtu pamata, 
kuri reģistrēti LR UR ar nr.3341000218, AS „Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola”, kuras intereses pārstāv rektors Boriss Kurovs, darbojas uz Statūtu 
pamata, kuri reģistrēti LR UR 1992. gada 09. septembrī ar nr. 40003090010 (reģistrācijas datums 
komercreģistrā – 07.01.2005.g.), Banku augstskola, kuras intereses pārstāv rektore Tatjana Volkova, 
darbojas uz Statūtu pamata, kuri reģistrēti LR UR ar nr.90000437699,  Ventspils augstskola, kuras 
intereses pārstāv rektors Jānis Vucāns, darbojas uz Statūtu pamata, kuri reģistrēti LR UR ar 
nr.90000362426, turpmāk tekstā PUSES, noslēdz šādu līgumu: 
 
1. Valsts licencētās starpaugstskolu vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares doktora 

studiju programmas likvidācijas gadījumā kādā no augstskolām, jebkura cita no Pusēm nodrošinās 
studiju programmā studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi Valsts licencētās starpaugstskolu 
vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares doktora studiju vai citā programmā. 

2. PUSES apņemas: 
2.1. Viena mēneša laikā pēc studiju programmas likvidācijas nodot to studentu personas lietas, kuri 

pāriet studēt PUSES pārstāvētajā augstskolā. 
2.2. Informāciju par punktā 2.1. minēto studentu sekmēm nodot akadēmiskās izziņas veidā. 
2.3. Izsniegt tās augstskolas diplomu, kurā students nokārtojis valsts pārbaudījumu. 
2.4. Izsniegt dokumentus, kas apliecina, ka Puse nodrošinās studējošam iespējas turpināt izglītības 

ieguvi citā augstskolā citā (vai arī līguma 1.pk. minētajā) programmā, ja licencējamās augstākās 
izglītības programmas īstenošana tiks pārtraukta, vai dokumentus, kas apliecina, ka augstskolā 
studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju, ja augstākās izglītības programma augstskolas 
rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta un studējošais 
nevēlas turpināt studijas citā doktora studiju programmā. 

3. PUSES vienojas, ka 1. un 2. punktā minētās studiju programmas likvidācijas gadījumā studentu 
iemaksātā studiju maksa tiek proporcionāli sadalīta atbilstoši studiju ilgumam attiecīgā augstskolā un 
pārskaitīta citai PUSEI. 

4. Līgums ir spēkā no dienas, kad to ir parakstījušas līgumslēdzējas PUSES un tā darbības laiks nav 
noteikts. 

5. Strīdus, kas radīsies līguma izpildes gaitā, PUSES apņemas risināt pārrunu ceļā. Gadījumā, ja 
PUSES nevar vienoties, strīdus izskata tiesa. 

 
 
Pušu paraksti: 

 
Latvijas Universitāte 
rektors Ivars Lācis................................................ 
 
AS „Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
rektors Boriss Kurovs ......................................... 
 
Banku augstskola 
rektore Tatjana Volkova........................................ 
 
Ventspils augstskola 
rektors Jānis Vucāns............................................. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 14 
 

 

Līgums ar LLU 
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