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1. Senāta lēmumi par studiju programmas pārakreditāciju 
 
 
Banku augstskolas Senāta 2006.gada 16.februāra sēdes protokola izraksts par lēmumu saistītu 
ar studiju programmas pārakreditāciju un pilnvarotās personas kārtot  jautājumus saistītus ar 
akreditāciju noteikšanu atrodas pie studiju programmu direktores un kopija iesniegta AIKNC. 
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2. Studiju programmas licence   
 
LR IZM Licence Nr. 04046-10 atrodas pie studiju prorektora un kopija iesniegta AIKNC.  
 



 5 

3. Sadarbības līgums 
 

2006.gada 2.maijā noslēgtais sadarbības līgums atrodas pie studiju programmu direktora un 
kopija iesniegta AIKNC. 
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4. Studiju programma un tās apraksts 
 

Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Uzņēmējdarbības 
vadīšana”, kas paredz profesionālā bakalaura grāda uzņēmējdarbības vadīšanā un uzņēmuma 
vadītāja kvalifikācijas iegūšanu, tika licencēta 2003. gada 30. maijā (licences Nr.04046-3) un 
akreditēta Akreditācijas komisijas 2004.gada 31.martā (lēmums Nr.701, akreditācijas lapas 
Nr.003-672, 14.04.2004.). 

 Studiju programmā tāpat kā iepriekš akreditētajai studiju programmai ir iespēja studēt 
pilna laika un nepilna laika studiju formās. Studiju ilgums ir ne mazāk kā 4 gadi (8 semestri) 
pilna laika un 5 gadi (10 semestri) nepilna laika studijās.  

Programmas apjoms ir 160 kredītpunkti. Viens kredītpunkts, atbilstoši Augstskolu 
likumam, atbilst studējošā darba apjomam – 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa. 
Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, kam seko eksāmenu sesija, bet 
nepilna laika studijās studiju gads ir sadalīts sesijās, kuru laikā studentiem iespējams apmeklēt 
lekcijas, praktiskos darbus un kārtot pārbaudījumus. Studiju laikā ir paredzēta profesionālā 
prakse vai studentiem ir iespējas apmeklēt nodarbības un kārtot pārbaudījumus sestdienās. 
Studijas sākas septembrī. 

Studiju programmas saturu veido: 
• studiju kursi      122 kredītpunkti jeb  76,25%  apjoma, 
• prakse       26 kredītpunkti jeb  16,25%  apjoma, 
• valsts pārbaudījums, t.sk.    12 kredītpunkti jeb    7,50%  apjoma. 
 bakalaura darbs 

 

Diplomu par profesionālo bakalaura grādu un kvalifikāciju var saņemt studējošais, kurš ir 
sekmīgi nokārtojis visas programmas prasības un aizstāvējis bakalaura darbu.  

Studiju programmas kursi veido 4 grupas: 
• vispārizglītojošie studiju kursi  20 kredītpunkti jeb  16,39%, 
• nozares studiju kursi    36 kredītpunkti jeb  29,51%, 
• nozares profesionālās  
      specializācijas studiju kursi   60 kredītpunkts jeb  49,18%, 
• brīvās izvēles studiju kursi    6 kredītpunkti  jeb    4,92%. 

 

Kursa darbi un lietišķais pētījums skaitās kā apguves laikā iegūto zināšanu un prasmju 
integrēta pielietošana un tiek izpildīti stundu apjomā, kas paredzēts studiju kursu apgūšanai. 
 

Augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas īstenošanas plāns un 
studiju kursu iedalījums uzrādīts tabulās 4.1 un 4.2. 
 

 
Tabula 4.1. 

Studiju programmas konceptuālais plāns pilna laika studijām 

 
1.gads (KP) 2.gads (KP) 3.gads (KP) 4.gads (KP) Studiju kursi 
1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Kopā 
(KP) 

1. Obligātā daļa  16 12 15 2 5 6 - - 56 
2. Obligātās izvēles daļa  4 8 5 2 13 12 16 - 60 
3. Brīvās izvēles kursi  - - - - 2 2 2 - 6 

4. Prakse - - - 16 - - 2 8 26 
5. Bakalaura darbs - - - - - - - 12 12 

Studiju programmā KOPĀ: 20 20 20 20 20 20 20 20 160 
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Tabula 4.2. 
Studiju programmas konceptuālais plāns nepilna laika studijām 

1.gads 
(KP) 

2.gads 
(KP) 

3.gads 
(KP) 

4.gads 
(KP) 

5.gads 
(KP) 

Studiju kursi 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 10.s 

Kopā 
(KP) 

1. Obligātā daļa  12 12 12 - 6 5 3 6 - - 56 
2. Obligātās izvēles daļa  4 4 2 2 10 9 11 8 10 - 60 
3. Brīvās izvēles kursi  - - - - - 2 2 2 - - 6 

4. Prakse - - 2 14 - - - - 6 4 26 
5. Bakalaura darbs - - - - - - - - - 12 12 

Studiju programmā KOPĀ: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 160 

 
Studiju programmas satura pilna laika studijām sadalījums pa gadiem parādīts tabulā 4.3. 

un nepilna laika studijām tabulā 4.4. 
 

Tabula 4.3. 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programma  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” 
Kredītpunktu skaits Nr.p.k. Studiju kursa nosaukums Kopā 

1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 

Zināšanu 
pārbaudes 
forma 

Vispārizglītojošie  

1.  Ievads studijās 2 2    iesk. 

2.  Matemātika  5 5    iesk., eks. 

3.  Lietišķā angļu/vācu valoda 4 4    eks. 

4.  Civilā un darba aizsardzība 1 1    iesk. 

5.  Speciālā lietojuma angļu/vācu 
valoda 

6  3 3  iesk., eks. 

6.  Filozofija 2   2  eks. 

Kopā: 20 12 3 5 0  

Nozares  

7.  Mikroekonomika 4 4    eks. 

8.  Mārketings I 2 2    iesk. 

9.  Informātika 4 4    eks. 

10.  Vadībzinības 5 2 3   iesk., eks. 

11.  Finanšu grāmatvedība un 
nodokļi 

7 4 3   iesk., eks. 

12.  Statistika 3  3   eks. 

13.  Makroekonomika 3  3   eks. 

14.  Finanšu pakalpojumi 4  2 2  iesk., eks. 

15.  Vides pārvaldība 2   2  eks. 

16.  Socioloģija  2   2  iesk. 

Kopā: 36 16 14 6 0  

Nozares (profesionālās specializācijas)  

17.  Uzņēmējdarbība 8 8    iesk., eks. 

18.  Lietišķā komunikācija  6 4 2   iesk., eks. 
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19.  Vadības grāmatvedība un 
audits 

3  3   iesk., eks. 

20.  Komerctiesības 7  2 5  iesk., eks. 

21.  Mārketings II 5   5  eks. 

22.  Projektu vadīšana 4   4  eks. 

23.  Inovāciju vadīšana 2   2  eks. 

24.  Finanšu vadība 7   7  iesk., eks. 

25.  Vadības psiholoģija 2   2  eks. 

26.  Uzņēmumu stratēģiskā 
vadīšana 

5    5 iesk., eks. 

27.  Pārmaiņu vadīšana 4    4 iesk., eks. 

28.  Loģistika 2    2 eks. 

29.  Personāla vadīšana 3    3 eks. 

30.  Vadības informatīvās sistēmas 2    2 eks. 

Kopā: 60 12 7 25 16  

Brīvās izvēles kursi (C) 

31.  Kultūras vēsture 2   2  iesk. 

32.  Baltijas valstu ekonomikas 
vēsture 

2   2  iesk. 

33.  Tirdzniecības vadīšana 2   2  iesk. 

34.  Svešvaloda (otrā) 4   4  eks. 

35.  Sociālā politika 2   2  iesk. 

36.  Politika un sabiedriskās 
attiecības 

4   4  eks. 

37.  Sabiedriskās aktivitātes un 
sports  

2   2 2 iesk. 

38.  E-komercija 2    2 iesk. 

39.  Tūrisma vadīšana 2    2 eks. 

Kopā: 22 (6) 0 0 16 (4) 4 (2)  

Studiju darbi, prakse un valsts pārbaudījums 

Kursa darbs – Biznesa plāns      aizstāv. 

Kursa darbs       aizstāv. 

Inovāciju projekts/Lietišķais pētījums      aizstāv. 

Prakse 26  16  10 aizstāv. 

Valsts pārbaudījums Uzņēmējdarbības 
vadīšanā, t.sk. bakalaura darbs 

12    12 aizstāv. 

Kopā: 160 40 40 40 40  
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Tabula 4.4. 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura nepilna laika studiju programma  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” 
Kredītpunktu skaits Nr.p.k. Studiju kursa nosaukums Kopā 

1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 

Zināšanu 
pārbaudes 
forma 

Vispārizglītojošie  

1.  Ievads studijās 2 2     iesk. 

2.  Lietišķā angļu/vācu valoda 4 4     iesk., 
eks. 

3.  Matemātika 5 5     iesk., 
eks. 

4.  Speciālā lietojuma angļu/vācu 
valoda 

6  3 3   iesk., 
eks. 

5.  Civilā un darba aizsardzība 1    1  iesk. 

6.  Filozofija 2    2  eks. 

Kopā: 20 11 3 3 3 0  

Nozares (A) 

7.  Mikroekonomika 4 4     eks. 

8.  Mārketings I 2 2     iesk. 

9.  Informātika 4 4     eks. 

10.  Vadībzinības 5 2 3    iesk., 
eks. 

11.  Statistika 3 1 2    iesk., 
eks. 

12.  Finanšu grāmatvedība un nodokļi 7  4 3   iesk., 
eks. 

13.  Makroekonomika 3   3   eks. 

14.  Finanšu pakalpojumi 4   2 2  iesk., 
eks. 

15.  Vides pārvaldība 2    2  eks. 

16.  Socioloģija  2    2  iesk. 

Kopā: 36 13 9 8 6 0  

Nozares (profesionālās specializācijas) (B) 

17.  Uzņēmējdarbība 8 8     iesk., 
eks. 

18.  Komerctiesības 7  2 3 2  iesk., 
eks. 

19.  Uzņēmumu vadības grāmatvedība 
un audits 

3  2 1   iesk., 
eks. 

20.  Projektu vadīšana 4   4   eks. 

21.  Inovāciju vadīšana 2   2   eks. 

22.  Lietišķā komunikācija 6   3 3  iesk., 
eks. 

23.  Finanšu vadība 7   4 3  iesk., 
eks. 
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Kredītpunktu skaits Nr.p.k. Studiju kursa nosaukums Kopā 

1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 

Zināšanu 
pārbaudes 
forma 

24.  Pārmaiņu vadīšana 4   2 2  iesk., 
eks. 

25.  Mārketings II 5    5  iesk., 
eks. 

26.  Vadības psiholoģija 2    2  eks. 

27.  Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana 5    2 3 iesk., 
eks. 

28.  Personāla vadīšana 3     3 eks. 

29.  Loģistika 2     2 eks. 

30.  Vadības informatīvās sistēmas 2     2 eks. 

Kopā: 60 8 4 19 19 10  

Brīvās izvēles kursi (C) 

31.  Kultūras vēsture 2   2   iesk. 

32.  Sociālā politika 2   2   iesk. 

33.  Baltijas valstu ekonomikas 
vēsture 

2   2   iesk. 

34.  E-komercija 2    2  iesk. 

35.  Politika un sabiedriskās attiecības 4    4  eks. 

36.   Tūrisma vadīšana 2    2  eks. 

37.  Tirdzniecības vadīšana 2    2  iesk. 

Kopā: 16 
(6) 

0 0 4 (2) 6 (4) 0  

Studiju darbi, prakse un valsts pārbaudījums 

Kursa darbs – Biznesa plāns       aizstāv. 

Kursa darbs        aizstāv. 

Inovāciju projekts/Lietišķais pētījums       aizstāv. 

Prakse 26  16   10 aizstāv. 

Valsts pārbaudījums: bakalaura darbs 12     12 aizstāv. 

Kopā: 160 32 32 32 32 32  

 
5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

 
Lai sniegtu sabiedrībai pilnvērtīgu informāciju par augstskolu, tās piedāvātajām studiju 

iespējām, darbības aktualitātēm un citiem jaunumiem, Banku augstskola izmanto dažādus 
komunikāciju līdzekļus, sagatavo un pasūta reklāmas materiālus un citus izdevumus, kā arī 
piedalās informatīvos pasākumos un tematiskās izstādēs. 

Ik gadu tiek sagatavots un izdots informatīvs materiāls par Banku augstskolu, tās 
piedāvātajām studiju iespējām, uzņemšanas kārību, grafiku, iestājpārbaudījumiem un 
izmaksām. Angļu valodā ir iznācis respektabls izdevums „Banku augstskola: ECTS Guide”. 

2002. gadā tika sagatavota un nāca klajā Banku augstskolas jubilejai veltīta bagātīgi 
ilustrēta grāmata „Banku augstskola, pirmā desmitgade” kur apkopota plaša informācija par 
augstskolas dibināšanu, darbību, darbiniekiem un absolventiem. 



 11 

Sižeti par Banku augstskolu tiek demonstrēti televīzijas programmās, īpaši jauniešu 
auditorijai veltītajos raidījumos „Labirints” u.c. Ir izgatavota videofilma „Banku augstskolai 
10 gadi” un tika veikta jubilejas pasākumu videofiksācija. 

Augstskolai ir stabila sadarbība ar izglītībai veltītu katalogu izdevējiem, tāpēc informācija 
par Banku augstskolu ir rodama izdevumos „Izglītības ceļvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā 
un ārzemēs” u.c.  

Informācija par Banku augstskolu regulāri parādās Latvijas plašsaziņas līdzekļos. Tie ir 
raksti vai reportāžas par aktualitātēm augstskolā, augstskolas docētāju uzstāšanās ekspertu 
statusā, kā arī augstskolas ievietotie komercsludinājumi. Šeit sadarbības partneri ir visi 
lielākie Latvijas laikraksti, kas iznāk kā latviešu, tā krievu valodā, žurnāli „Kapitāls” un 
„Mērķis”, sabiedriskais radio un TV, arī komerciālie elektroniskie mēdiji. 

Augstskolas sagatavotās preses relīzes tiek publicētas ziņu aģentūru LETA un BNS mājas 
lapās. Fotoattēli, kas vēsta par Banku augstskolu, ir pieejami arī fotoziņu aģentūras AFI 
datubāzē. 

Banku augstskola izmanto tiešās kontaktēšanās iespējas, ko dod līdzdalība tematiskajās 
izstādēs: gadskārtējā „Skola” Ķīpsalas izstāžu centrā, reģionālās izstādēs, informatīvajos 
pasākumos skolās un citur. Augstskolas administrācijai informatīvo pasākumu īstenošanā 
aktīvu palīdzību sniedz Banku augstskolas Studentu padome. Kopā ar studentu pašpārvaldi 
tiek rīkots pasākums „Tavas karjeras iespēja”, kas ir studentu un iespējamo darba devēju 
savstarpējās informācijas apmaiņas pasākums. 

Atsaucoties lielajai vidusskolēnu interesei par Banku augstskolu, tiek rīkotas Informācijas 
dienas. Šie pasākumi augstskolā notiek vairākas reizes akadēmiskā gada laikā: septembra 
beigās vai oktobra sākumā un skolu pavasara brīvlaikā.  

Jau no 2004. gada Banku augstskolai ir sava interneta mājas lapa www.BA.lv, kura palīdz 
saņemt operatīvāku un plašāku informāciju par augstskolu, tās aktualitātēm un piedāvātajām 
studiju iespējām. 

Paralēli internetam ir izveidota Banku augstskolas informācijas sistēma. 
 

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts 
interešu viedokļa 

 
6.1. Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam un Profesionālās augstākās 
izglītības standartam 
 

Lai noteiktu Bakalaura studiju programmas atbilstību profesijas standartam Uzņēmumu 
un iestāžu vadītājs, izmantota profesijas standartā lietotā darbam nepieciešamo zināšanu un 
prasmju struktūra. Tabulās ir norādīti studiju kursi, kas nodrošina noteikto zināšanu un 
prasmju apguvi. 

Tabula 6.1. 
Profesiju standartā norādīto prasību izpilde 

Zināšanas 
N.p.k.  

Zināšanas 

 

Studiju kursi  

1. Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras zināšanas 

1.1. Mārketinga vadīšana Mārketings I, Mārketings II 

1.2. Finanšu vadīšana, 
finanšu un vadības 
grāmatvedība  

Finanšu grāmatvedība un nodokļi, Vadības 
grāmatvedība un audits, Finanšu pakalpojumi, 
Finanšu vadība 

1.3. Personāla vadīšana un 
vadības psiholoģija, 

Personāla vadīšana, Vadībzinības, Socioloģija, 
Vadības psiholoģija, Komerctiesības, Sociālā 
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N.p.k.  

Zināšanas 

 

Studiju kursi  

darba tiesiskās attiecības politika 

1.4. Ražošanas/pakalpojumu 
organizēšana, loģistika, 
vadības informācijas 
sistēmas, kvalitātes 
sistēmu vadība, darba 
aizsardzība 

Informātika, Uzņēmējdarbība, Loģistika, 
Vadības informatīvās sistēmas, Uzņēmumu 
stratēģiskā vadīšana, Inovāciju vadīšana, 
Pārmaiņu vadīšana, Civilā un darba 
aizsardzība, Tirdzniecības vadīšana, Tūrisma 
vadīšana, E-komercija, Vides pārvaldība 

1.5. Komercdarbības 
likumdošana 

Komerctiesības 

2. Teorētiskās ekonomikas un zināšanas vadības zinību izpratni un 
apguvi nodrošinošās zināšanas 

2.1. Ekonomikas teorija Makroekonomika, Mikroekonomika 

2.2. Ekonomiski 
matemātiskās metodes 

Matemātika, Statistika, Mikroekonomika 

3. Integrējošās zināšanas un prasmes 

3.1. Stratēģiskā vadīšana Uzņēmuma stratēģiskā vadīšana, Inovāciju 
vadīšana, Projektu vadīšana, Pārmaiņu 
vadīšana 

3.2. Starptautiskā 
komercdarbības vide 

Uzņēmuma stratēģiskā vadīšana, 
Uzņēmējdarbība, Lietišķā komunikācija, 
Politika un sabiedriskās attiecības 

4. Vispārējās zināšanas un prasmes 

 

4.1. 

Valsts valoda Zināšanas un prasmes apliecina 
iestājpārbaudījumā, pilnveido studiju kursā 
Lietišķā komunikācija un visos citos studiju  

4.2. Svešvaloda Lietišķā angļu/vācu valoda, Speciālā lietojuma 
angļu/vācu valoda, Svešvaloda (otrā) 

4.3. Komunikāciju prasme Lietišķā komunikācija, Socioloģija, Vadības 
psiholoģija, Filozofija, Vadībzinības, Personāla 
vadīšana, Politika un sabiedriskās attiecības, 
Kultūras vēsture, Sociālā politika 

Prasmes 
Nepieciešamās prasmes tiek apgūtas: 
- atbilstošo studiju kursu apguves laikā,  
- izstrādājot studiju patstāvīgos darbus. 

                                                                                                                Tabula 6.2. 
 
Apgūstamās prasmes Studiju kursi 

Kopīgās 
profesionālās 
prasmes 

Makroekonomika, Mikroekonomika, Finanšu 
pakalpojumi, Finanšu grāmatvedība un nodokļi, 
Vadībzinības, Statistika, Komerctiesības, Lietišķā 
komunikācija, Projektu vadīšana, Mārketings I, 
Lietišķā komunikācija, Vides pārvaldība, Socioloģija,  
Informātika,   

Vispārējās prasmes Ievads studijās, Matemātika, Lietišķā komunikācija, 
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un spējas Projektu vadīšana, Vadībzinības, Personāla vadīšana, 
Informātika, Komerctiesības, Civilā un darba 
aizsardzība, Politika un sabiedriskās attiecības, 
Svešvaloda, E-komercija, Filozofija, Kultūras vēsture, 
Baltijas valstu ekonomikas vēsture 

Specifiskās prasmes 
profesijā 

Vadībzinības, Uzņēmuma stratēģiskā vadīšana, 
Projektu vadīšana, Inovāciju vadīšana, Pārmaiņu 
vadīšana, Vadības informatīvās sistēmas, 
Uzņēmējdarbība, Uzņēmumu vadības grāmatvedība un 
audits, Finanšu vadība, Mārketings II, Personāla 
vadīšana, Vadības psiholoģija, Komerctiesības, 
Loģistika, Tūrisma vadīšana, Tirdzniecības vadīšana  

 
Iepazīstoties ar tabulās norādīto studiju kursu aprakstiem, var secināt, ka programma 

nodrošina uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā noteikto zināšanu un prasmju 
apguvi (skat. pielikumu).  

Tabula 6.3. 
 

Bakalaura studiju programmas atbilstība 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

N.p.k. Izglītības standarta izvirzītās prasības 
Studiju 
programma 
paredz 

1.  Studiju programmas apjoms ir 120 – 160 KP 160 

2.  Kopējais bakalaura studiju ilgums pilna laika studijās ir 6 – 8 semestri. 8 

3.  Bakalaura studiju programmu veido: 

- studiju kursi 

- prakse ārpus izglītības iestādes 

- valsts pārbaudījums 

 

122 

26 

12 

4.  Bakalaura studiju programmas obligāto saturu veido: 

- vispārizglītojošie studiju kursi (ne mazāk kā 20 KP) 

- nozares teorētiskie pamatkursi (ne mazāk kā 36 KP) 

- nozares profesionālās specializācijas kursi (ne mazāk kā 60 KP) 

- brīvās izvēles kursi (ne mazāk kā 6 KP) 

- prakse (ne mazāk kā 26 KP) 

- valsts pārbaudījums - bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana (apjoms vismaz 
12 KP ) 

 

20 

36 

60 

6 

26 

 

12 

 
Realizētā profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības 
vadīšana” pilnībā atbilst LR MK Noteikumiem Nr. 481 par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu. 

6.2. Darba devēju aptaujas. 
 

Banku augstskola kā labu tradīciju ir iedibinājusi darba un prakses devēju aptaujas.  
Pēdējos gados darba devēju aptaujas veiktas gan telefoniski, gan intervējot tikšanās reizēs un 
anketējot. Atbilstoši aptaujas mērķim, tiek izvēlēta mērķauditorija un jautājumi, uz kuriem 
atbildēt. Aptaujas tiek veiktas gan anonīmi, gan norādot atbilžu sniedzēju. 
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Regulāri visa akadēmiskā gada laikā tiek organizēti dažādi pasākumi, kur studentiem un 
augstskolas akadēmiskajam un administratīvajam personālam ir iespēja tikties ar darba 
devējiem, veidojas atgriezeniskā saite un tiek iegūta informācija no sociālajiem sadarbības 
partneriem par studiju programmas kvalitāti. Tiek organizētas: 

� karjeras dienas, 
� tikšanās ar studentiem, 
� semināri –diskusijas, 
� telefona sarunas-diskusijas. 

Darba devēju aptaujas tiek īstenotas, arī izstrādājot studentu lietišķos pētījumus, un to mērķis 
ir noskaidrot, vai programmas saturs atbilst darba tirgus prasībām un vai tās absolventi būs 
pieprasīti darba tirgū. Aptaujas rezultāti parāda, ka 2 gadu laikā strauji pieaug nepieciešamība 
pēc augsti kvalificēta personāla, t.sk. vadītāja, kurš ir ieguvis profesionālo augstāko izglītību.  
Aptaujājot uzņēmumu, asociāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas 
Biznesa konsultantu asociācijas, u.c. darbiniekus un vadību, tika sniegta arī pilna informācija 
par augstskolā piedāvāto profesionālo studiju programmu ar lūgumu izteikt savu viedokli par 
to. Izvērtējot un apkopojot datus, var secināt: 

� piedāvātā studiju programma atbilst pašreizējām darba tirgus prasībām; 
� programma dod pietiekošu profesionālo ievirzi profesionālās kvalifikācijas iegūšanai; 
� programma ir interesanta ar studiju laikiem un ilgumu (izvēlētie studiju laiki 

apmierina darba devējus). 
Ar atsauksmēm un lietišķo pētījumu rezultātiem iepazīstināta Banku augstskolas vadība un 
administratīvais personāls.  

Darba devēju atsauksmes skatīt pieteikuma pielikumā „Papildus informācija”. 
  

7. Studiju programmas novērtējums 
 

7.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
Banku augstskolas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Uzņēmējdarbības vadīšana” īstenošanas mērķis un uzdevumi atbilst valsts noteiktiem 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošanas stratēģiskajiem 
mērķiem, profesijas standartā noteikto pienākumu, uzdevumu, prasmju un spēju apguvei un 
augstskolas stratēģiskiem mērķiem.   
Pilnveidotā studiju programma pilnībā ir atbilstoša Banku augstskolas vīzijai, misijai un 
stratēģiskajiem mērķiem. 
Banku augstskolas Misija ir piedāvāt izcilu starptautiska līmeņa biznesa un finanšu izglītību 
radošu personību attīstībai.  
Augstskolas stratēģiskie mērķi: 

� kļūt par biznesa un finanšu izglītības līderiem Latvijā, 
� augstskolas augsto reputāciju nodrošināt ar finansiālu stabilitāti, augstas kvalitātes 

izglītības programmām un motivētu personālu.  
Banku augstskolas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
“Uzņēmējdarbības vadīšana” īstenošanas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt 
uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, un sagatavot 
tautsaimniecībai kompetentus, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos konkurētspējīgus 
uzņēmumu vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina 
profesionālu pieeju darbam, kuri apliecina savu kompetenci, vadot procesus un risinot 
problēmas, kā arī pieņemot lēmumus attiecīgajās jomās.  
Programmas uzdevumi: 
1. Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību uzņēmējdarbībā un sagatavot 
studentus praktiskam darbam. 
2. Attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un prasmes. 
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3. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības 
likumsakarībām, tautsaimniecības vidē notiekošiem procesiem, valsts un sabiedrības pārvaldi 
un uzņēmējdarbībai būtiskām funkcionālām sfērām. 
4. Veidot studentos prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības vadīšanā iegūtās zināšanas 
izmantot atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 
5. Veicināt studējošo pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību, kuri ir 
attīstījuši sevī studēšanas, pilnveidošanās prasmes, kas veicina studentu tālāku izaugsmi.  
6. Attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējās kompetences. 
7. Pilnveidot studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu 
līmeni. 
8. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši 
tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 
 

Pēc programmas apguves un visu profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
valsts standarta prasību izpildes studējošais saņem otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības diplomu par profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un iegūst 
kvalifikāciju „Uzņēmumu vadītājs”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas 
līmenim. 

Piešķirtā kvalifikācija apliecina, ka absolventi apguvuši prasmes noteikt un formulēt 
uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, 
strādāt ar cilvēkiem un būt gataviem dažādām pārmaiņām ātri mainīgajā biznesa vidē.  
Iegūtās zināšanas ļauj turpināt studijas augstākā līmenī Latvijā un ārvalstu augstskolās. 
 
7.2. Studiju programmas organizācija, studiju plāna atbilstība struktūrvienības 
mērķiem un uzdevumiem 
 

Balstoties uz no 2003. gada īstenotās un 2004.gada 31.martā akreditētās (akreditācijas 
komisijas lēmums Nr. 701, akreditācijas lapa Nr.003-672) otrā līmeņa profesionālā augstākās 
izglītības studiju programmas bāzes un uz Banku augstskolas 2005.gada 30. jūnija Senāta 
sēdes lēmumu (protokols Nr.9), kurā tika apstiprināta studiju programma nepilna laika 
studijām un izmaiņas pilna laika studiju programmā, pilnveidojot un attīstot studiju 
programmu, kā arī ņemot vērā starptautiskās akreditācijas komisijas ekspertu, darba devēju un 
absolventu ieteikumus, studiju programmā veiktas izmaiņas. Tādejādi nodrošinot otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas atbilstību iegūstamās kvalifikācijas 
profesiju standartam (Nr. PS 0070), LR MK noteikumiem Nr. 481 par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (2001.20.11.) un darba tirgus prasībām.  
Pilnveidotā studiju programma tika apstiprināta 2006.gada 27.aprīļa Senāta sēdē (protokols 
Nr. 5.). 
Studiju programmas organizāciju un vadību veic Studiju programmu direktors, atbilstošās 
katedras un Studiju daļa. 
Studiju programmas īstenošanas procesā studiju programma ir pilnveidota sekojošos 
virzienos: 
1.Veikta studiju kursu saturiska izvērtēšana un apvienošana, veidojot jaunus studiju kursu 
moduļus (piemēram: Lietišķā komunikācija, Finanšu grāmatvedība un nodokļi, 
Komerczinības, Politika un sabiedriskās attiecības u.c.). 
2. Veikta studiju kursu saturiska izvērtēšana un apjoma palielināšana, nosaukuma precizēšana 
(piemēram: Vadībzinības, Finanšu vadība, Stratēģiskā vadīšana u.c.). 
3.Programmā iekļauti jauni, aktuāli studiju kursi (piemēram: Ievads studijās, Inovāciju 
vadīšana, Pārmaiņu vadīšana u.c.). 
4.Noteiktas studiju saturam un patstāvīgo studiju uzdevumu būtībai atbilstošākās zināšanu 
pārbaudes formas (ieskaite/eksāmens). 
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Programma veidota tā, lai studenti iegūtu vispusīgu priekšstatu par uzņēmuma darbību un 
stratēģiju mainīgā biznesa vidē, attīstu studentu spēju izmantot savas zināšanas veidā, kas 
apliecina profesionālu pieeju darbam, kompetenci risinot problēmas uzņēmumu vadīšanas 
jomā. 
Programma tika veidota sadarbībā ar uzņēmumu un iestāžu pārstāvjiem, lai pārliecinātos, ka 
tā gūs pielietojumu reālā darba vidē, veidosies nepieciešamie kontakti prakses vietu 
nodrošināšanai un vieslektoru piesaistei. Augstskolai un darba devējam sadarbojoties, tiek 
radīta iespēja veidot aktuālus tematus inovāciju projektiem, lietišķiem pētījumiem, kursa un 
bakalaura darbiem.   
Programma ir starptautiski orientēta, lai studenti varētu padziļināti iepazīties ar globālām 
ekonomikas sakarībām. Līdz ar to ir paredzēta intensīva vienas lietišķā un speciālā 
pielietojuma svešvalodas (angļu vai vācu) apguve, kā arī piedāvāta iespēja apgūt otro 
svešvalodu.  
Vispārizglītojošo studiju kursu mērķis – sniegt studējošiem zināšanas par zinātņu pamatiem, 
tā nodrošinot augstākās izglītības prasību veidot jauno paaudzi vispusīgi attīstītu, ar plašu 
humanitāro zināšanu redzesloku, kas veicina studentu iekšējās un ārējās kultūras harmoniju.  
Nozares studiju kursu mērķis – sniegt nozarei atbilstošās teorētiskās pamatzināšanas, kas 
ļautu studentiem apgūt vispārējās un profesionālās iemaņas specialitātē un attīstītu spējas 
analizēt informāciju un izdarīt slēdzienus savā studiju jomā. 

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursu mērķis – sniegt zināšanas, kas nodrošinātu 
iespējas studentiem iegūt vadītāja kvalifikāciju to sekmīgai profesionālai darbībai un attīstītu 
mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk varētu patstāvīgi realizēt savas 
tālākās studijas. 

Brīvai izvēlei tiek piedāvāti kursi 22 (16 nepilna laika studijām) kredītpunktu apjomā, no 
kuriem, lai izpildītu programmas prasības, jāiegūst vismaz 6 kredītpunkti. Šo kursu mērķis ir 
sniegt studējošiem iespēju iegūt papildus zināšanas kādā zinātņu nozarē vai apgūt 
profesionālajai darbībai noderīgas prasmes.  

Studiju kursos ir paredzēts vispārīgas teorētiskas atziņas interpretēt ar konkrētiem 
piemēriem no profesionālās darbības un prakses. Studiju kursu veido lekcijas, semināri, 
praktiskie darbi, konsultācijas, patstāvīgie darbi un kursa saturam atbilstoši pārbaudījumi. 
Studiju procesā plaši tiek izmantoti paņēmieni un metodes, kas veicina analītisko, kritisko, 
problēmisko, sistēmisko un radošo domāšanu, veicina grupu, komandas darba paņēmienu, 
lietišķās komunikācijas, t.sk. starpkultūru saskarsmes, prezentācijas, u.c. prasmju apgruvi. 
Liela uzmanība tiek pievērsta studentu individuāli vai grupās veiktu patstāvīgo un pētniecisko 
darbu (dažādu informācijas avotu) studijām, referātu, kursa darbu, projektu, t.sk. 
starptautisku, lietišķo pētījumu un bakalaura darbu izstrādei.  
Studējošo patstāvīgo darbu apjoms vairumā kursu pārsniedz 30% no studiju kursa kopējā 
apjoma. Studiju kursu aprakstus skatīt pieteikuma pielikumā „Papildus informācija”. 
Prakses mērķis ir dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju 
programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un praktisko iemaņu kopu, kas nepieciešama 
attiecīgas jomas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt bakalaura darba vai 
maģistra darba izstrādei nepieciešamo informāciju. Prakses saturu, atbilstoši iegūstamajam 
profesionālajam grādam, nosaka profesijas standarts. 
Studiju programmas prakses uzdevumi: 

• otrajā studiju gadā - sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo prasmju un iemaņu 
nostiprināšanu un attīstību; 

• ceturtajā studiju gadā - nostiprināt iegūtās zināšanas praksē, pētīt un analizēt 
uzņēmuma vietu un lomu ekonomikā, tā attīstības virzienus un izstrādāt priekšlikumus 
uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. 

Sekmīgi apgūta profesionālā bakalaura izglītības programma ļauj turpināt izglītību maģistra 
studiju programmā gan Banku augstskolā, gan citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs. 
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7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
Iespējas studēt Banku augstskolā ir katram Latvijas pilsonim un personām, kurām ir tiesības 
uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņu pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās 
uzturēšanās atļaujas. Lai uzsāktu pilna laika studijas augstskolā, nepieciešami sekojoši 
izglītības līmeni apliecinoši dokumenti: 

- dokuments par vidējo, vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, 
- centralizētā eksāmena sertifikāti latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā (angļu vai 

vācu) un matemātikā. 
Vērtējumam jābūt ne zemākam kā E līmenis, tas ir ne zemākam par 4 (gandrīz viduvēji) 10 
ballu vērtējumā.  
Uzņemšana nepilna laika studijām notiek konkursa kārtībā, iesniedzot dokumentus par vidējo, 
vidējo profesionālo vai augstāko izglītību.  
Studiju programmas īstenošanas procesā uzsvars tiek likts uz nopietnu, mērķtiecīgu teorētisko 
pamat jautājumu apguvi, kas ļauj studentiem izprast ekonomiskās attīstības likumsakarības, 
veicina izpratni par uzņēmumu darbības kopsakarībām un pamat procesiem. Studiju kursos 
vispārīgas teorētiskas atziņas tiek interpretētas ar konkrētiem piemēriem no profesionālās 
darbības un prakses.  
Studiju process gan pilna laika, gan nepilna laika studijām tiek īstenots atbilstoši Senātā 
apstiprinātajiem Studiju grafikiem. Nodarbības tiek plānotas tā, lai studentiem ir iespēja vienu 
nedēļas dienu veltīt patstāvīgajam darbam un studijām bibliotēkā vai lasītavā. 
Studentiem ir iespēja regulāri konsultēties ar docētājiem gan apstiprinātajā konsultāciju 
grafika laikā, gan īpaši, par to vienojoties individuāli. 
Studiju programma tiek realizēta, izmantojot ne tikai tradicionālās pasniegšanas metodes, t.i.  
lekcijas, seminārus, praktiskos darbus, bet plaši tiek izmantoti paņēmieni un metodes, kas 
veicina analītisko, kritisko, problēmisko, sistēmisko un radošo domāšanu, veicina grupu, 
komandas darba paņēmienu, lietišķās komunikācijas, t.sk. starpkultūru saskarsmes, diskusiju,  
prezentācijas, u.c. prasmju apgruvi. Liela uzmanība tiek pievērsta studentu individuāli vai 
grupās veiktu patstāvīgo un pētniecisko darbu (dažādu informācijas avotu) studijām, referātu, 
kursa darbu, projektu, t.sk. starptautisku, lietišķo pētījumu un bakalaura darbu izstrādei. 
Liela daļa no programmas studiju kursiem, to materiāliem, tiek sagatavoti elektroniskā veidā 
un ir pieejami studentiem BAIS gan augstskolā, gan ārpus augstskolas. Studējošo patstāvīgo 
darbu apjoms vairumā kursu ir vairāk nekā 30 % no studiju kursa kopējā apjoma. 

Studenti studiju laikā izstrādā 3 studiju darbus: 
- biznesa plānu, 
- kursa darbu Uzņēmējdarbībā un vadīšanā 
- lietišķo pētījumu jomās saistītās ar uzņēmumu vadīšanu. 

Studentiem ir iespēja piedalīties dažādos starptautiskos pētījumos un projektos gan 
mārketinga, finanšu vadīšanas u.c. jomās. Strādājot šādās projektu grupās kopā ar daudzu 
dažādu valstu studentiem, viņiem ir iespēja gūt pieredzi gan profesionālā, gan starpkultūru 
saskarsmes jomā. 2005./2006.mācību gadā 5 Banku augstskolas studenti piedalījās 
starptautiskos lietišķos pētījumos mārketinga jomā, savukārt 8 augstskolas studenti piedalījās 
starptautiskos lietišķos pētījumos loģistikas un apdrošināšanas sfērā Socrates/ Erasmus IP 
programmas ietvaros.  
Katrā studiju kursa noslēgumā ir paredzēta iegūto zināšanu un prasmju pārbaude. Zināšanu 
novērtēšanai tiek izmantoti: testi, kontroldarbi, referātu un studiju darbu aizstāvēšana, 
situāciju analīze, ieskaites, eksāmeni u.c. Pārbaudījumu saturs un forma tiek saskaņoti un 
apstiprināti atbilstošā katedrā. Pārbaudījumi var būt gan mutiskā, gan rakstiskā veidā, ietverot 
testus, problēmsituācijas, praktiskos uzdevumus u. c.  
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Kā valsts pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāji un komisijas locekļi tiek piesaistīti darba 
devēji un docētāji. Priekšlikumus par komisijas sastāvu sagatavo Studiju programmu direktors 
un izskata un apstiprina Senātā. 
Programmas ietvaros studenti iziet 26 nedēļu garu profesionālo praksi ārpus augstskolas: 
2. studiju gadā – 16 KP, bet 4.studiju gadā – 10 KP apjomā. 
Prakses ilgums un tās norises laiks tiek noteikts saskaņā ar studiju programmu un studiju 
procesa grafiku. Prakse tiek īstenota saskaņā ar Prakses līgumu, kas noslēgts starp Banku 
augstskolu un prakses devēju, un kurā ietverti prakses mērķi, uzdevumi, prakses sasniegumu 
vērtēšanas kārtība, kā arī pušu pienākumi un atbildība.  
Lai vispusīgāk iepazītos ar potenciālo prakses vietu, pirms prakses tiek organizētas tikšanās ar 
potenciālajiem prakses nodrošinātājiem, prakses vietu apmeklējumi un karjeras dienas, kurās 
pēc iespējas tiek piesaistīti esošie un potenciālie prakses nodrošinātāji.  
Karjeras centrs organizē prakses pārskatu aizstāvēšanu, kas notiek pēc prakses pārskata 
iesniegšanas Karjeras centrā noteiktā termiņā un pēc recenzenta vērtējuma saņemšanas.  
Prakses pārskatu students aizstāv pie komisijas, kuras sastāvā ir ne mazāk kā 50% darba 
devēju. 
Sekmīgi apgūta profesionālā bakalaura izglītības programma ļauj turpināt izglītību maģistra 
studiju programmā gan Banku augstskolā, gan citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs. 

 
7.4. Vērtēšanas sistēma 
 
Pārbaudījumi studiju programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.481, kas nosaka programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un 
vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens), un Banku augstskolas 2003.gada 19.06. Senātā 
apstiprinātajam Studiju nolikumam.  
Banku augstskolā ievēro šādus vērtēšanas pamatprincipus: 

pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 
pozitīvos sasniegumus; 

− vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas 
pamatdaļu apguvi; 

− prasību atklātības un skaidrības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem un 
uzdevumiem ir noteikts pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

− vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un 
radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas dažādiem apguves līmeņiem atbilstošos 
uzdevumos un situācijās. Pārbaudes darbu satura apjoms atbilst kursu programmās 
noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. 

 

Studentu sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā un atbilstoši Banku augstskolas prasībām 
piemērotiem vērtēšanas kritērijiem. Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz 
viduvēji). Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iespējams izmantot vērtēšanas sistēmu 
pēc sešu pakāpju (A,B,C,D,E,F) skalas, tiek izmantota abu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanas 
kārtība. 

Pēc katra studiju kursa apguves studentiem jākārto ieskaite vai eksāmens. Pārbaudes veidu 
(mutisks, rakstisks vai jaukts) nosaka docētājs. Galīgajā vērtējumā par studiju kursa apguvi 
var ietvert studenta darba novērtējumu visa studiju kursa laikā, piemēram: 

−  līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās, 
−  kontroldarbu rezultāti, 
−  patstāvīgo mājas darbu rezultāti, 
−  ieskaites vai eksāmena vērtējums. 
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Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: uzdevums, referāts, problēmas izpēte, publikācijas 
analīze, faktu materiālu apkopojums un izvērtējums u.c. 
Eksāmenu prasības apstiprina atbilstošās katedras vadītājs.  
Kursa darbu, lietišķo pētījumu un prakses pārskatu kvalitāti un uzbūvi, kā arī studentu 
prezentācijas prasmi 10 ballu sistēmā vērtē kopā ar darba devējiem izveidotas aizstāvēšanas  
komisijas.Programmas apguves noslēgumā student kārto valsts noslēguma pārbaudījumu: 
aizstāv bakalaura darbu.Students valsts noslēguma pārbaudījumu drīkst kārtot, ja ir izpildītas 
šādas prasības: 

− pozitīvi ir novērtēta katra studiju programmā paredzētā studiju kursa apguve,  
− pozitīvi ir novērtēti kursa darbi un inovāciju projekts vai lietišķais pētījums, 
− pozitīvi ir novērtēta prakse.  
Ja programma ir sekmīgi apgūta un pozitīvi novērtēts valsts pārbaudījums, studentam piešķir 
profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju. 
 
7.5. Studējošie 
7.5.1.Studējošo skaits programmā 

Lai uzsāktu studijas Banku augstskolā, ir jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās 
prasības, no kurām galvenās ir: 

- jābūt vidējai, vidējai profesionālai vai augstākai izglītībai ar priekšmetu vērtējumu ne 
zemāku kā 4 balles (gandrīz viduvēji), 

- jābūt nokārtotiem centralizētiem eksāmeniem latviešu valodā un literatūrā un 
svešvalodā (angļu vai vācu valodā) un matemātikā, ja pretendē pilna laika studijām. 
Students var izvēlēties studiju formu atbilstoši savām iespējām kā pilna laika studijās,  
tā nepilna laika. Studijas uzsāk persona, kas ir imatrikulēta studējošo sarakstā.  

 Apkopojot statistikas datus par studentu skaitu Banku augstskolā, var secināt, ka 
studentu skaits pieaug, salīdzinot 2004./2005. ak. g. un 2005./2006.ak.g., bet izmaiņas ir 
“Uzņēmējdarbības vadīšana” programmā. Tas ir saistīts ar jaunas bakalaura programmas 
„Finanses” akreditāciju 2005. gada 08. jūnijā un plašāku programmu izvēli augstskolā.  
 

Kopējais studentu skaits augstskolā un bakalaura studiju 
programmā “Uzņēmējdarbības vadīšana” 
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Attēls Nr.7.5.1. 
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 Analizējot studiju formu izvēli, redzams, ka studenti dod priekšroku pilna laika 
studijām, ko apliecina attēls Nr. 7.5.2.   

Studiju formas izvēles statistiskie rādītāji bakalaura studiju programmā 
“Uzņēmējdarbības vadīšana” 
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Attēls Nr.7.5.2. 

Salīdzinot studentu skaitu studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadīšana” ar pārējām divām 
BA studiju programmām, var secināt, ka studentu interese par programmu ir noturīga un 
interese pieaug, skat. attēlus Nr.7.5.3. un 7.5.4. 
 

Procentuālais studentu skaits bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbības 
vadīšana”, salīdzinot ar citām BA studiju programmām 2004./2005.ak.g. 
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Attēls Nr.7.5.3. 
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Procentuālais studentu skaits bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbības 
vadīšana”, salīdzinot ar citām BA studiju programmām 2005./2006.ak.g.  

40,56%

59,44%

Studentu skaits citās studiju programmās

studentu skaits studiju programmā "Uzņēmējdarbības vadīšana'

 

Attēls Nr.7.5.4. 

2006. gada aprīlī programmā studē 857 studenti, t.sk. 655 pilna laika un 202 nepilna laika 
studijās (skat. tabulu Nr.7.5.3.). 
             Tabula Nr.7.5.3. 

Studējošo skaits studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadīšana”  
2005./2006. ak.g. (aprīlis) 

 
        Kurss         Pilna laika        Nepilna laika 

      Pirmais            121           59 

      Otrais            114           30 

      Trešais            196           35 

      Ceturtais            224           26 

       Piektais             -           52 

      Kopā            655          202 

 
7.5.2. Pirmā kursā imatrikulēto skaits 

2005./06. akadēmiskajā gadā „Uzņēmējdarbības vadīšanas programmā ” ir imatrikulēti kopā 
160 studenti, no tiem 110 pilna laika un 50 nepilna laika studijām. 2006./07.ak.g. tiek plānots 
uzņemt 140 studentus, t.sk. 105 pilna laika un 35 nepilna laika studijām. 
 
7.5.3. Absolventu skaits 

Studiju programmas īstenošanas laikā to ir absolvējuši kopā 926 studenti, t.sk. 276 - 
2005./06.ak.g. (prognoze) 
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Tabula Nr.7.5.4. 
Absolventu skaits 2004.- 2006. g. studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadīšana” 

 
Gads Absolventu skaits 

2004. 317 

2005. 333 

2006. 276 (prognoze) 

Kopā 926 

 

7.5.4. Studējošo aptaujas 
Banku augstskolā izveidojusies profesionāla sadarbība akadēmiskajam personālam ar 
studentiem gan studiju procesā, gan ārpus studiju darba, sportā, sadzīvē un citās jomās. Lai 
sadarbība būtu konstruktīva, kā instruments informācijas apmaiņā izveidojušās studējošo 
aptauju tradīcijas. Aptaujas rosina sadarbību un ļauj savlaicīgi atklāt jautājumus, kuriem 
studiju procesā jāpiešķir būtiska nozīme. Aptaujas notiek regulāri, katru studiju gadu, parasti - 
otrajā semestrī vai studiju gada beigās: 

1. Par izglītības kvalitāti un studiju problēmām Banku augstskolā – organizē studentu 
pašpārvalde sadarbībā ar augstskolas vadību. 

2. Par studentu apmierinātību ar studijām un studentu pašpārvaldes aktualitātēm - 
organizē Banku augstskolas studentu padome. 

3. Banku augstskolas ieguldījums izglītībā un darba tirgū – organizē akadēmiskais 
personāls, sadarbībā ar studentiem, lietišķo pētījumu ietvaros. 

4. Akadēmiskais personāls piedāvā studentiem aptaujas sava studiju kursa beigās, lai 
iegūtu tiešu atgriezenisko informāciju par: 

• studentu attieksmi un pašnovērtējumu šajā studiju kursā, 
• apgūtās vielas izpratni, novērtētu pasniegšanas stilu un kvalitāti, 
• izdales materiālu saprotamību un atbilstību tēmas izklāstam. 

Parasti aptaujai izmanto anketas. Pašnovērtējuma anketu apstrāde tika datorizēta, līdz ar to 
anketās ietvertā informācija ir atrodama elektroniski apkopotā veidā. 
No anketas vispārējā daļā iekļautajiem 12 punktiem studenti vidēji visaugstāk vērtēja telpu 
kvalitāti, mazākā mērā arī tehnisko nodrošinājumu un studentu savstarpējās attiecības. 
Viszemāko vērtējumu saņēma prakses organizēšana, kā arī nodarbību plānojums; nepilna 
laika studentu anketās arī administrācijas attieksme. 
Anketas daļā par atsevišķu docētāju darba vērtēšanu izpaudās krasi atšķirīgi viedokļi. Šo 
viedokļu vispārināts apkopojums būtu pārāk vispārīgs un nekonkrēts. Katedras vadītāji kopā 
ar katru docētāju izanalizē viņu darba vērtējumu, lai palīdzētu pilnveidot darba kvalitāti. 
 

7. 5. 5. Absolventu aptaujas un analīze 
 
Lai uzlabotu studiju procesa kvalitāti un paaugstinātu absolventu konkurētspēju daba tirgū, 
Banku augstskolā tradicionāli pieņemts uzklausīt absolventu rekomendācijas un ieteikumus. 
Pēdējos gados absolventu aptaujas veiktas: telefoniski, intervējot tikšanās reizēs un anketējot, 
noskaidrojot viņu darba vietas, karjeras izaugsmi un uzklausot priekšlikumus studiju procesa 
pilnveidošanai. Pētot laika periodu no 2002. – 2005.gadam, varam izsekot absolventu darba 
vietām (skat. 7.5.1. attēlu).  
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2002.-2005.g.BA bakalaura progr.absolventu darba vietas izlaiduma dienā

Bankas

AAS

citas AS

SIA

VID

citas valsts iest.

pārējās organizācijas

Bankas

AAS

citas AS

SIA

VID

citas valsts iest.

pārējās organizācijas

 
                              Attēls Nr. 7.5.1. Absolventu darba vietas. 
 
Izlases veidā studenti tiek aptaujāti par dažādām aktualitātēm, kas nozīmīgas augstskolai un 
sabiedrībai. Kā regulārs pasākums jāmin absolventu aptaujas, sastādot studiju programmu 
pašnovērtējuma ziņojumus. Absolventi atzinīgi novērtē iegūto zināšanu kvalitāti un savu 
spēju pielietot iegūtās zināšanas savā darbā, taču atklāti min arī priekšlikumus, ko vajadzētu 
uzlabot studiju procesā un labprāt iesaistās šo jautājumu risināšanā. Piemēram: absolventi 
iesaistās studentu prakses organizēšanā – gan piedāvājot prakses vietas, gan kā prakses 
vadītāji, gan piedaloties prakses aizstāvēšanas komisijās. 
Augstskola rēķinās ar studentu viedokli. Absolventu aptaujas parāda, ka nav tādas nozares, 
kurā nebūtu mūsu augstskolas beidzēju. Pārsvarā absolventi strādā vadošos amatos gan kā 
augstākā, gan vidējā līmeņa vadītāji: struktūrvienību, filiāļu vadītāji, ir projektu vadītāji, 
auditori, galvenie grāmatveži, finansu analītiķi, personāla un biroju vadītāji, vadošie 
speciālisti u. tml. 
Izpētot anketu rezultātus, secinām, ka absolventi visvairāk nodarbināti finanšu pakalpojumu 
jomā - grāmatvedības, revīzijas un auditorfirmās (Ernst&Young, Deloit Touch, Visa Vērte 
u.c.), kā arī tradicionāli Banku augstskola- banku sektorā bankās (Hansabanka, SEB Latvijas 
Unibanka, Hipotēku un zemes banka, Parekss banka u.c.). Tālāk seko darbs 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumos, ražošanā, celtniecībā un būvniecībā, 
specifisku iekārtu ražošanas, projektēšanas un apkalpošanas uzņēmumos, IT pakalpojumu 
uzņēmumos, transporta, ekspedīcijas un loģistikas uzņēmumos, pārtikas rūpniecībā, līzinga 
kompānijās un citu nozaru uzņēmumos. 
Starp valsts institūcijām, pēdējo gadu absolventi kā darba vietu izvēlējušies: Valsts ieņēmumu 
dienestu, Valsts Kasi, Valsts Kontroli, Labklājības ministriju, Vides ministriju u.c. 
Uz jautājumu vai absolventa karjerai ir nozīmīga Banku augstskolā iegūtā kvalifikācija, 
vairums absolventu atbild piekrītoši. To apliecina arī fakts, ka gada laikā pēc augstskolas 
beigšanas vairāk kā puse absolventu mainījuši darba vietas - vai nu saņemot paaugstinājumu 
savā darba vietā vai pieņemot piedāvājumu citur.  
Banku augstskola iegūst informāciju par savu absolventu karjeru no pašiem absolventiem – 
pēdējos gados ir izveidojusies laba tradīcija, ka darba piedāvājums tiek nosūtīt tieši 
augstskolai. 
Gandrīz puse no Banku augstskolas absolventiem pēc bakalaura grāda iegūšanas izvēlas 
turpināt studijas maģistrantūrā. Ir vairāki absolventi, kas turpina studijas LU doktorantūrā. 
Absolventi atzīst, ka Banku augstskola veicina viņu tālākizglītību, jo studiju laikā pieraduši 
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sistemātiski mācīties un studēt un paralēli darbam viņi jūt nepieciešamību turpināt iegūt 
jaunas zināšanas.  
Uz jautājumu par atalgojumu atbildēja 18 absolventi. 
Mazākā alga tika minēta Ls 260 mēnesī, lielākā – Ls 1500. 
Aptaujāto absolventu visbiežāk minētās algas ir Ls 300 un Ls 500 mēnesī. 
Absolventi labprāt izsaka domas par savu studiju laiku, lielākā daļa atbilžu ir ļoti pozitīvas. 
Vairums izteicās pozitīvi arī par augstskolas aktivitātēm sadarbības veicināšanai ar 
absolventiem:  

- labprāt turpinātu sadarbību ar augstskolu,   
- labprāt saņemtu informāciju par jaunumiem,  
- piekrīt regulāri sniegt informāciju par savu karjeru,  
- pozitīva attieksme par absolventu apzināšanu.  
 

7. 5. 6.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Banku augstskolas Satversmē ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: 
Satversmes sapulcē un Senātā. 
Tas nodrošina studentu aktīvu iesaistīšanu visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa 
saturu, organizāciju un ārpusstudiju darbu. 
Banku augstskolas studentiem tiek dota un atbalstīta iespēja piedalīties studiju procesa 
pilnveidošanā: 
1. Augstskolā darbojas studentu pašpārvalde. Studentu pašpārvaldei ir iespējas izteikt un 

aizstāvēt studentu viedokli senātā un satversmes sapulcē. Banku augstskolas studentu 
padome pārstāv savas augstskolas studentu intereses visās augstskolas un valsts 
institūcijās. 

2. Studenti aktīvi piedalās augstskolas un studentu pašpārvaldes rīkotajās aptaujās. Aptaujas 
notiek regulāri, katru studiju gadu, otrajā semestrī. 

3. Studentiem ir iespēja tikties ar augstskolas vadību, administrāciju un katedru vadītājiem. 
Ikdienas jautājumus ar administrāciju risina grupu vecākie un studentu pašpārvalde. 
Informāciju par studentu aktivitātēm saņem Studentu informācijas centra atbildīgais 
metodiķis un ārpusstudiju darba organizators. 

4. Augstskola atbalsta studentu iniciatīvu un spēju organizēt pasākumus. Organizējot 
projektu konkursu augstskolu studentiem „Inovācijas Latvijas tautsaimniecības nozaru 
attīstībā”, tieši Banku augstskolas studenti piesaistīja atbalstītājus: Hipotēku un zemes 
banku, Latvijas tehnoloģisko centru un konsultāciju firmu SIA „Konsorts”. 

5. Pēc studentu ierosinājuma, lai veiktu diskusijas ar studentiem un akadēmisko personālu 
par Latvijai aktuāliem jautājumiem tautsaimniecībā, globalizācijas procesu kontekstā, uz 
Banku augstskolu tiek aicināti gan ministri, gan politiķi, uzņēmēji, banku, auditorfirmu un 
uzņēmumu vadītāji un vadošie speciālisti. 
Banku augstskolas akadēmiskā personāla savstarpējās attiecības ar studentiem raksturo: 

savstarpēja uzticēšanās, demokrātiskums, atraisītība, savstarpēja cieņa, dabiskums un 
godīgums. 

Šādas attiecības veicina sapratni, pareizu uztveri, kā arī prasmi izmantot zināšanas. 
 

7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 
7.6.1.Akadēmiskā personāla skaits 
Banku augstskolā ir nepieciešamais akadēmiskais personāls studiju programmas īstenošanas 
nodrošināšanai: kā lekciju, semināru, praktisko nodarbību, tā arī citu pedagoģisko un 
zinātnisko darbību izpildei. 
Akadēmiskā personāla noslodzes plānošanas pamatprincips ir maksimāli izmantot Banku 
augstskolas profesoru, asociēto profesoru un docentu – doktorantu resursus. Profesionālās 
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studiju programmas mērķu sasniegšanai būtiski studiju procesā iesaistīt arī augsti kvalificētus 
praktiķus. Mācībspēki, kuri ir ieguvuši pasniedzamajam priekšmetam atbilstošu izglītību un 
pārzina augstskolas docētājam nepieciešamās darba metodes, rada izpratni par reālo 
uzņēmējdarbības vidi un praktisko darbu. 

Tabula 7.6.1. 
Banku augstskolas akadēmiskais personāls studiju programmā 

 Akadēmiskā personāla 

Statuss 

Iesaistīti bakalaura studiju 
programmas ” Uzņēmējdarbības 

vadīšana” īstenošanā 

1.  Akadēmiskais personāls 
pamatievēlēšanas 

40 

2.  Akadēmiskais personāls, kam BA ir 
blakus darba vieta 

8 

3.  Akadēmiskais personāls kopā 48 

 
83 % (40 cilvēki) no studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla Banku 
augstskolā atrodas pamatdarbā, vēlētā amatā. Salīdzinot ar pagājušo, 2004./05.ak.g. šis 
skaitlis palielinājies par 8 %. Attiecīgi par 8 % sarucis to studiju programmā iesaistīto 
docētāju skaits, kuriem Banku augstskola nav pamatdarba vieta (2005./2006.ak.g. – 8 cilvēki). 
Banku augstskola pakāpeniski virzās uz pamatdarbā nodarbināto docētāju skaita pieaugumu, 
piesaistot jaunus docētājus – speciālistus. 

Tabula 7.6.2. 
Studiju kursu nodrošinājums ar docētājiem bakalaura programmai “ Uzņēmējdarbības 

vadīšana” 

N.p.k. Studiju kurss Docētājs Ievēlēšanas 
vieta 

1.  Ievads studijās J.Strautmanis BA 
2.  Matemātika D.Kriķis BA 
3.  Lietišķā angļu/vācu valoda A.Ģēģere-Zatterstroma, D.Golde, 

V.Gavare, A.Stonāne, L.Kalniņa 
BA 
 

S.Ozoliņa, R.Valdmane, V.Vuškāne BA 
 

4.  Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 

S.Kraže BA nav 
pamatdarba vieta 

5.  Filozofija L.Dubkēvičs BA 
6.  Civilā un darba aizsardzība Dz.Atstāja BA 

 
7.  Mikroekonomika I.Brīvers BA 
8.  Mārketings I V.Pavlovska, A.Rezgale BA 
9.  Informātika J.Hermanis BA 
10.  Vadībzinības L.Dubkēvičs, R.Auziņa BA 
11.  Finanšu grāmatvedība un nodokļi V.Grišāne, V.Raņķevica, B.Pūle, 

E.Skopiņa 
BA 

12.  Statistika D.Kriķis, G.Petere BA 
13.  Makroekonomika M.Dunska BA 
14.  Finanšu pakalpojumi U.Zālītis, S.Titova, A.Graudiņa, 

I.Spuldzeniece 
BA 

15.  Vides pārvaldība Dz.Atstāja BA 
 

16.  Socioloģija L.Dubkēvičs BA 
17.  Uzņēmējdarbība K.Lešinskis, H.Stobovs BA 
18.  Lietišķā komunikācija B.Brigmane, V.Gavare, I.Āne, 

R.Auziņa 
BA 

 
19.  Vadības grāmatvedība un audits G.Innuse, Dz.Atstāja BA 
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20.  Komerctiesības S.Šreibere, J.Grasis BA 
21.  Mārketings II A.Rezgale BA 

G.Vērdiņa 
 

BA  22.  Projektu vadīšana 

J.Hermanis BA nav  

23.  Inovāciju vadīšana M.Ozoliņš BA nav 
pamatdarba vieta 

24.  Finanšu vadība T.Korsaka, I.Mavļutova BA 
25.  Vadības psiholoģija L.Dubkēvičs BA 
26.  Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana T.Volkova, G.Vērdiņa BA 
27.  Pārmaiņu vadīšana L.Lancmane BA 
28.  Loģistika V.Ivaščuks BA nav 

pamatdarba vieta 
29.  Personāla vadīšana I.Āne BA 
30.  Vadības informatīvās sistēmas M.Dumpe BA 
31.  Kultūras vēsture R.Pētersons BA nav 

pamatdarba vieta 
32.  Baltijas valstu ekonomikas vēsture I.Brīvers BA 
33.  Tirdzniecības vadīšana E.Lielā BA  
34.  Svešvaloda (otrā) S.Ozoliņa, D.Golde, V.Vuškāne BA 
35.  Sociālā politika I.Stobova BA nav 

pamatdarba vieta 
36.  Politika un sabiedriskās attiecības J.Strautmanis, D.Golde BA 

 
37.  E-komercija M.Dumpe BA 
38.  Tūrisma vadīšana A.Rezgale BA 
39.  Sabiedriskās aktivitātes un sports I.Kravalis BA nav 

pamatdarba vieta 

 
Tabula 7.6.3. 

Studiju programmas docētāju, kam Banku augstskola ir pamatdarba vieta, kvalifikācija 
 

Vārds Uzvārds 
Akadēmiskais/zin
ātniskais grāds Amats Profesionālais grāds Nozare 

Inta Āne  Doktorante docente 
matemātiķa, pasniedzēja 
kvalifikācija 

Vadības zinātne; 
Uzņēmējdarbības vadība 

Dzintra Atstāja 

Pedagoģijas maģistra 
grāds skolvadībā 
Doktorante docente 

ekonomista kvalifikācija;     
izglītības darba vadītāja 
kvalifikācija 

Ekonomika, Ekonomikas 
teorija 

Ruta Auziņa 
Pedagoģijas doktora 
zinātniskais grāds docente   

Pedagoģijas; Mācīšanas 
metodika 

Baiba Brigmane Doktorante docente ekonomista kvalifikācija 
Vadības zinības; Izglītības 
vadība 

Ivars Brīvers 
Ekonomikas Doktora 
grāds profesors   

Ekonomikas un biznesa 
vadība; Ekonometrija 

Lotārs Dubkēvičs 
Sociālo zinātņu 
maģistrs psiholoģijā lektors   Psiholoģija 

Maira Dumpe 

Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
sabiedrības vadībā 
Doktorante docente 

inženiera-matemātiķa 
kvalifikācija  

Informācijas 
tehnoloģijas;Datorvadība 

Margarita Dunska 
ekonomikas Doktora 
zinātniskais grāds 

asoc.prof
.   

Ekonomika; Latvijas 
tautsaimniecība 

Valda Gavare 
Filoloģijas maģistra 
grāds docente 

angļu valodas un literatūras 
pasniedzēja kvalifikācija 

Valodniecība; lietišķā 
valodniecība 
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Vārds Uzvārds 
Akadēmiskais/zin
ātniskais grāds Amats Profesionālais grāds Nozare 

Daina Golde 
Filoloģijas maģistra 
grāds vācu valodā docente 

vācu valodas un literatūras 
pasniedzēja, filologa un tulka 
kvalifikācija 

Valodniecība;Lietišķā 
valodniecība 

Jānis Grasis 

sociālo zinātņu maģistra 
grāds tiesību zinātnē     
Doktorants docents 

vēsturnieka, pasniedzēja 
kvalifikācija;  starptautisko 
attiecību struktūrvienības 
vadītāja kvalifikācija 

Juridiskā zinātne; 
Civiltiesības 

Aija Graudiņa Doktorante lektore ekonomista kvalifikācija 
Ekonomika; Finanses un 
kredīts 

Veneranda Grišāne 

Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
ekonomikā docente ekonomista kvalifikācija 

Ekonomika; 
Grāmatvedības un 
uzskaites teorija 

Astrīda 
Ģēģere-
Zetterstroma 

filoloģijas maģistra 
grāds angļu filoloģijā docente 

filologa, angļu valodas 
pasniedzēja kvalifikācija  

Valodniecība; Lietišķā 
valodniecība 

Jānis Hermanis   lektors 
matemātiķa,pasniedzēja 
kvalifikācija 

Informācijas tehnoloģijas; 
Datorvadība 

Gunta Innuse 

sociālo zinātņu maģistra 
grāds ekonomikā     
Doktorante docente 

Grāmatveža un grāmatveža - 
ekonomista kvalifikācija 

Ekonomika; 
Grāmatvedības un 
uzskaites teorija 

Lidija Kalniņa 
filoloģijas maģistra 
grāds angļu filoloģijā docente 

filologa, angļu valodas 
pasniedzēja kvalifikācija  

Valodniecība; Lietišķā 
valodniecība 

Terēza Korsaka 

inženierzinātņu 
maģistra grāds 
Vadīšanas organizācijā      
Doktorante docente ekonomista kvalifikācija 

Ekonomika; 
Grāmatvedības un 
uzskaites teorija 

Dainis Kriķis 
Matemātikas maģistra 
grāds docents matemātiķa kvalifikācija 

Matemātika; Algebras un 
matemātiskās loģikas 

Lāsma Lancmane 

Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
sabiedrības vadībā 
Doktorante lektore   Ekonomikas; tirgzinības 

Kristaps Lešinskis 

Ekonomikas maģistra 
grāds                      
Doktorants docents   

Ekonomika; Latvijas 
tautsaimniecība 

Inese Mavļutova 
Ekonomisko zinātņu 
maģistra grāds docente 

ekonomista-kibernētiķa 
kvalifikācija 

Ekonomika; 
Grāmatvedības un 
uzskaites teorija 

Sandra Ozoliņa 
filoloģijas maģistra 
grāds vācu filoloģijā docente 

vācu filologa, pasniedzēja 
kvalifikācija 

Valodniecība; Lietišķā 
valodniecība 

Valentīna Pavlovska 

Izglītības zinātņu 
maģistra grāds izglītības 
vadības specialitātē,   lektore 

ekonomista-grāmatveža 
kvalifikācija 

Mārketings 
Ekonomikas teorija, 
statistika, uzņēmējdarbība, 
tirgzinību pamati 

Gaida Petere 
Matemātikas doktora  
grāds profesore 

matemātikas un fizikas 
pasniedzēja kvalifikācija 

Inženierzinātne; 
informātikas un 
datortehnoloģijas 

Biruta Pūle 

izglītības zinātņu 
maģistra grāds 
pedagoģijā docente ekonomista kvalifikācija 

Ekonomika; Finanses un 
kredīts 

Viktorija Raņķevica 
Sociālo zinātņu 
maģistrs ekonomikā docente 

ekonomista-matemātiķa 
kvalifikācija 

Ekonomika; 
grāmatvedības un 
uzskaites teorija 

Anda Rezgale   lektore 

vēstures un sabiedrības 
mācības pasniedzēja 
kvalifikācija 

Tūrisma vadība, 
mārketings 

Edīte Skopiņa   docente Ekonomista kvalifikācija 
Ekonomika; Finanses un 
kredīts 

Inta Spuldzeniece   docente ekonomists   

Henrihs Stobovs   lektors 
filoloģijas literārā 
līdzstrādnieka kvalifikācija 

Vadības zinātnes; 
Uzņēmējdarbības vadība 
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Vārds Uzvārds 
Akadēmiskais/zin
ātniskais grāds Amats Profesionālais grāds Nozare 

Astrīde Stonāne   lektore filologs, pasniedzējs, tulks 
Valodniecība; Lietišķā 
valodniecība 

Jānis Strautmanis Doktorants lektors 

 latviešu valodas skolotāja 
cittautu mācībvalodas skolās 
kvalifikācija   

Sniedze Šreibere Doktorante docente jurista kvalifikācija 
Juridiskā zinātne; 
Civiltiesības 

Staņislava Titova   docente ekonomista kvalifikācija 
Ekonomika; Finanses un 
kredīts 

Romāra Valdmane 
filoloģijas maģistra 
angļu filoloģijā docente   

Valodniecība; Lietišķā 
valodniecība 

Gita Vērdiņa 

Maģistra grāds 
Pedagoģijas teorijas un 
vēstures apakšnozarē   
Doktorante docente ekonomista kvalifikācija 

Vadības zinātne; 
Uzņēmējdarbības vadība 

Tatjana Volkova 
Ekonomikas doktora 
zinātniskais grāds profesore ekonomista kvalifikācija 

Vadības zinātnes; 
Uzņēmējdarbības vadība 

Vilhelmīne Vuškāne 

izglītības zinātņu 
maģistra grāds 
pedagoģijā docente 

filologa, tulka, pasniedzēja 
kvalifikācija 

Valodniecība; Lietišķā 
valodniecība 

Uģis Zālītis 
Ekonomikas Doktora 
zinātniskais grāds 

asoc.prof
.   

Ekonomika; Finanses un 
kredīts 

 
7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienību mērķu un 
uzdevumu īstenošanai 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija pastāvīgi tiek pilnveidota. Par to liecina arī tālāk 
pievienotajā tabulā 7.8. apkopotā informācija, kurā redzams, ka 15 no augstskolas docētāji 
pašlaik studē doktorantūrā un pēta dažādas aktuālas tautsaimniecības un izglītības problēmas. 
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”, 2005.gada 14.oktobrī 
konference „Increasing the Value of Bussiness: New Insights and Approches”. Savukārt 
2006.gada 21.-24.jūnijā Public-Private Partnerships Conference ietvaros plānota konference 
„Evolving Capability”. 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. 
Akadēmiskā personāla akadēmisko tālākizglītību 2002. – 2006.g. raksturo tabula 7.6.4. 
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Tabula 7.6.4. 
Banku augstskolas akadēmiskā personāla akadēmiskā tālākizglītība 

2004./2005. ak. g.  

N.p.k. Vārds, 
uzvārds 

Tālākizglītīb
as veids 

Promocijas darba tēma 

1.  Inta Āne Doktorantūra Personālvadības izmantošana augstskolas personāla 
kvalitātes noteikšanai un pilnveidei 

2.  Gita Vērdiņa Doktorantūra Iekšējais audits kā augstskolas kvalitatīvas vadības 
nodrošināšanas instruments 

3.  Dzintra 
Atstāja 

Doktorantūra Apkārtējās vides piesārņojuma ekonomiskais 
novērtējums dabas aizsardzības pasākumos Latvijā 

4.  Aija 
Graudiņa 

Doktorantūra Apdrošināšanas problēmas un perspektīvas Latvijas 
laukos 

5.  Jānis 
Strautmanis 

 

Doktorantūra Komercuzņēmumu darbinieku sociālās atbildības 
veidošanās ped.nosacījumi organizācijas kultūrvidē 

6.  Valentīna 
Pavlovska 

Doktorantūra  

Izglītības produkta kvalitātes nozīme Latvijas reģionu 
attīstībā 

 

7.  Jānis Grasis Doktorantūra Trastu tiesiskais regulējums  

8.   

Maira Dumpe 

Doktorantūra IT izmantošana Banku augstskola 

 Studiju procesā 

9.   

Baiba 
Brigmane 

 

 

Doktorantūra 

Augstskolas kvalitātes vadības sociālpedagoģiskais 
aspekts 

10.  Terēza 
Korsaka 

 

Doktorantūra 

 

Ārpusbilance bankas pārvaldīšanā 

 

 

11.  Kristaps 
Lešinskis 

 

Doktorantūra Latvijas darba tirgus jautājumi 

12.   

Sniedze 
Šreibere 

Doktorantūra Augstskolu autonomija un centralizācija  

13.  Viktorija 
Raņķevica 

Doktorantūra Brīvās ekonomiskās zonas Latvijā 

14.  Lāsma 
Lancmane 

 

Doktorantūra Kvalitāte augstākās izglītības jomā 

 

15.  Gunta Innuse Doktorantūra Izmaksu vadība LR veselības aprūpes sistēmā 

 
Kopš 2003./2004. ak. gada Banku augstskolas docētāji ir iesaistījušies šādos pētījumos: 
Prof. G. Petere - dalība LZP projektā Nr. 01.0531 “Diferenciālvienādojumu un diskrēto 
dinamisko sistēmu izvēlētu jautājumu analīze” 
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Asoc. prof. I. Brīvers – dalība pētījumā par Baltijas vadošo banku piedāvātajiem 
pakalpojumiem “Banking in Baltics”, finansētājs Profit Technologies Ltd., 2003. – 2004. 
Asoc. prof. M. Dunska - pētījums “Latvia’s Economy and Banking Sector: Vision 2004 – 
2008”, finansētājs KPMG, 2004.g. maijs – jūnijs. 
Lektore A. Graudiņa - dalība pētījumā “Riska ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku 
novēršana”, tēma “ Apdrošināmie riski”, Latvijas zinātnes padomes grants 20.0016.8.1. 
Prof. T.Volkova, doc. K. Lešinskis, doc. 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.  
No pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla 20% docētāju ir ar doktora grādu. 
Akadēmiskā personāla kvalifikācijai ir tendence pieaugt. Par to liecina arī tas, ka 47% no 
augstskolas docētājiem, kuriem nav doktora grāda, pašlaik studē doktorantūrā un pēta aktuālas 
tautsaimniecības un izglītības problēmas: augstskolas kvalitātes vadības sistēmas 
sociālpedagoģiskie pamati, speciālās ekonomiskās zonas Latvijā, augstskolas pašnovērtējums 
kā augstākās profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas instruments, grāmatvedības 
datu modelēšana banku vadīšanā, klientu attiecību vadības sistēmas lietojums banku sektorā 
u.c.  
Banku augstskolas docētāju zinātnisko pētījumu pamatvirzieni pēdējos gados ir saistīti ar 
šādām tēmām: "Augstākās profesionālās ekonomiskās izglītības attīstības pamatnosacījumi" 
un "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”. 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. 
Akadēmiskā personāla akadēmisko tālākizglītību 2002. – 2005.g., līdzdalību konferencēs un 
semināros, zinātniski – pētnieciskās darbības virzienus un publikāciju sarakstu 1999. – 2004. 
g. skatīt pieteikuma pielikumā „Papildus informācija”. 
 
7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
Akadēmiskie amati Banku augstskolā tiek ieņemti atbilstoši LR likumdošanai vēlēšanu 
kārtībā, ko nosaka Banku augstskolas „Nolikums Par akadēmiskajiem amatiem”. Nolikumā 
iekļauti docētāju kvalifikācijas un atbilstības kritēriji atbilstoši „Augstskolu likuma” 32.,36., 
un 39. pantam. 
Docētāji ir aktīvi pilnveidojuši savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus seminārus, kursus un 
konferences gan Latvijā, gan citās valstīs, aktīvi iesaistījušies Eiropas mēroga docētāju 
mobilitātes aktivitātēs.  

- Augstskola visiem docētājiem deva iespēju apmeklēt un finansēja profesionālās 
pilnveides kursus, ko nosaka Ministru kabineta 2003.g. 3.oktobra noteikumi Nr. 33 
„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālai 
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kvalifikācijai”. Kursus apmeklēja un atbilstošo sertifikātu saņēma 31 docētājs, līdz ar 
to no 2004./05.ak. gada visi Banku augstskolas štata docētāji izpildīs minēto 
noteikumu prasības. Izstrādāta kārtība docētāju mācību vajadzību apzināšanai, 
plānošanai un uzskaitei. 

- 80 % docētāju ir piedalījušies dažādās konferencēs Latvijā un citās valstīs gan ar 
referātiem, gan tikai kā klausītāji. Plašāk apmeklētākā, protams, ir augstskolas 
organizētā 5.gadskārtējā starptautiskā konference Ilgtspējīgas attīstības 
priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas.  

- Ir publicēti 34 raksti dažāda veida zinātnisko rakstu krājumos.  
- Ir izdotas 2 mācību grāmatas – G. Petere, I. Voronova “Riski uzņēmējdarbībā un to 

vadība” un Briģe A. “Lietišķais mārketings”.   
- Gandrīz visi docētāji ir piedalījušies studiju kursiem atbilstošos semināros un kursos 

gan Latvijā, gan ārzemēs, ir bijuši pieredzes apmaiņā ne tikai Rietumeiropas valstīs, 
bet arī Lietuvā, Baltkrievijā un Uzbekijā.  

2004. gadā tika aktivizēts darbs pie personālvadības jautājumu risināšanas. 2005.gadā, 
pakāpeniski strādājot pie personālpolitikas stratēģijas un personālvadības sistēmas pilnveides 
tika apzinātas iespējas nodrošināt karjeras izaugsmi augstskolas docētājiem. Uzsākts darbs 
docētāju, kuriem Banku augstskola nav pamatdarba vieta, integrēšanai augstskolas aktivitātēs. 
Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un plānveidīgu izaugsmi visam Banku augstskolas personālam, 
tiek veikta virkne pasākumu: 

- izveidojot datu bāzes par katra docētāja dalību tālākizglītības pasākumos (semināros, 
kursos), konferencēs, publikācijām, pētījumiem, sabiedrisko darbību u.c. Tiek apzināta 
sākotnējā situācija, kuru izmantojot varēs plānot tālāko personāla attīstību. 

-  Ir izstrādāti dažādu organizatorisko dokumentu projekti (piem., par akadēmiskā 
personāla vēlēšanām, par administratīvā personāla vēlēšanām, docētāju pienākumiem, 
personāla atlases kārtības projekts u.c.). Ar 2006.gada septembri plānots veikt 
personāla novērtēšanu attīstības pārrunu ietvaros.  

- Akadēmiskajam personālam izstrādāta jauna darba samaksas sistēma, kas balstīta uz 
vienlīdzības un caurspīdīguma principiem. 

- Izveidoti jauni tarifikācijas veidošanas principi. 
Tiek turpināta visa personāla aptauja par apmierinātības jautājumiem.    
 

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

7. 7. 1. Finansēšanas avoti 
Banku augstskola ir valsts dibināta izglītības iestāde, kas darbojas pēc pašfinansēšanas 
principa, un finanšu resursu struktūru nosaka Senāts. 
Studiju maksa nākošajam akadēmiskajam gadam ir paredzēta – Ls 1065,00 par vienu pilna 
laika studiju gadu un Ls 737,00 par nepilna laika studiju gadu. Cenu politika ir saistīta ar 
augstskolas pamatdarbību – studiju procesa organizāciju un papilddarbību – telpu iznomāšanu 
ēkā Valdemāra ielā 161. 
Studiju maksu var veikt četras reizes gadā, līdz ar to studiju pārtraukšanas gadījumā studenti 
ir samaksājuši tikai par faktiski notikušo studiju procesu. 
Studējošie var izmantot studiju un studējošo kredītus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
2005./2006. akadēmiskajā gadā Banku augstskolā studē 2660 studentu. 2006./2007. 
akadēmiskajā gadā tiek plānots 1. kursa studējošo sarakstā imatrikulēt kopumā 636 studentu, 
no tiem programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana” 140 studentu. 
 

Banku augstskolas finanšu resursus veido: 
− Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (vienreizēji piešķirta 2005.gadā 

vētras seku likvidācijai) 0,04% 
− ieņēmumi no studiju maksas 95,39% 
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− ieņēmumi no telpu nomas  3,41% 
− finansējums no starptautiskām programmām  - 
− likumā noteiktie citi ienākumi  1,16% 
 

Banku augstskolas izdevumus veido: 
− atalgojums 62,16% 
− valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12,65% 
− komandējumu un dienesta braucienu izdevumi  1,65% 
− pakalpojumu samaksa  12,75% 
− materiālu, energoresursu un inventāra iegāde 4,60% 
− grāmatu un žurnālu iegāde    0,53% 
− stipendijas 0,26% 
− kustamie un nekustamie īpašumi    2,72% 
− remonti, kapitālie remonti 0,69% 
− intelektuālais īpašums 1,99% 
 

Budžeta izpildi kontrolē Banku augstskolas Revīzijas komisija. 
 
7. 7. 2. Infrastruktūras nodrošinājums 

Telpas 

Banku augstskolā studiju process un saimnieciskā darbība noris 2 ēkās: 
• K. Valdemāra ielā 1b; 
• K. Valdemāra 161 

K. Valdemāra ielā 1b telpas (kopējā platība 1677 m2)  tiek nomātas no Latvijas Bankas. 
Minētajā platībā ir izvietotas 9 klausītavas ar 355 studentu sēdvietām un kopējo platību 405,0 
m2 . 
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 254 sēdvietām, kura apgādāta ar videokameru, mikrofoniem, 
datorpieslēgumu utt., 2 datorklases – 68 sēdvietām un 1 datorklase (31 sēdvieta) studentu 
patstāvīgam darbam.  
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, videomagnetOfonu, 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 datoru akadēmiskajam personālam, telpa studentiem darbam grupās. 
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. 

Bibliotēka 

Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt augstskolas studiju procesu un zinātnisko darbību un 
sniegt studentiem, docētājiem un citiem apmeklētājiem bibliotekāros, bibliogrāfiskos, 
informatīvos un kopēšanas pakalpojumus.Grāmatu krātuve, komplektēšana, kataloģizācija, 
abonements un viena lasītava atrodas augstskolas administratīvajā ēkā K.Valdemāra ielā 1b, 
otra lasītava atrodas K.Valdemāra ielā 161. 
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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 nekā 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”.      
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, LURSOFT (ziņu 
abonements), EBSCO (4500 nosaukumu žurnālu rakstu pilnie teksti), Dienas bizness (arhīvs), 
Latvijas Vēstnesis (arhīvs).  
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. 

 
Informāciju tehnoloģijas 

Banku augstskola izmanto tās iespējas, kuras studiju procesā un profesionālajā pilnveidē 
nodrošina datoru lietošana. 2000. un 2001. gadā Banku augstskolā tika izveidotas divas 
modernas datorklases ar 34 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. 
2003. gadā tika izveidota vēl viena līdzvērtīga datorklase ar 34 darbavietām. 
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 
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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. 
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 
sagatavot un izdrukāt referātus, kursa darbus, u.c. 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 
pavasari pakāpeniski ir uzsākta Banku augstskolas informatīvas sistēmas izstrādes grupas 
izstrādāto BAIS moduļu ieviešana.Pašreiz ir izstrādāti un lietošanā nodoti sekojoši reģistri un 
programmatūra: Banku augstskolas akadēmiskā un administratīvā personāla reģistrs ar rīkiem 
tā uzturēšanai, Banku augstskolas studentu reģistrs ar rīkiem tā uzturēšanai, studiju kursu 
reģistrs, studiju programmu reģistrs, ietverot licencētās, akreditētās un konkrētajam 
akadēmiskajam gadam aktuālās studiju programmas, studentu uzņemšanas modulis, 
programmatūra dažādu statistikas atskaišu sagatavošanai, studentu plūsmas rīkojumu reģistrs 
ar rīkiem to apstrādei, dažādu standartizētu izziņu izsniegšana, piemēram, par studijām Banku 
augstskolā, nodarbību plānošanas modulis, kas ietver nodarbību plānošanu semestrim, to 
vadību, dažādu atskaišu izdruku, publicēšanu BAIS mājas lapā, dažādus tā attēlošanas 
griezumus. 
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: savus nodarbību grafikus ar aktuālajām izmaiņām tajā, citu 
akadēmisko grupu nodarbību grafikus, pasniedzēju nodarbību grafikus, savu sesijas grafiku 
(ieskaites, eksāmenus, konsultācijas), savu studiju grafiku (tas ir, kad akadēmiskā gada 
ietvaros ir paredzētas nodarbības, sesijas, brīvdienas, prakse u.tml.), savus personas datus 
(nepieciešamības gadījumā nosūtot pieprasījumu izmanīt kontaktinformāciju), pasniedzēju 
konsultāciju sarakstus, akadēmisko grupu sarakstus, dokumentus, kas ir attiecināmi uz 
studenta dzīvi, bet nav paredzēti izvietošanai publiski pieejamas tīmekļa vietnēs, tiek 
publicēta informācija, kas attiecas uz: studenta sekmēm (ieskaišu, eksāmenu rezultātus), 
studenta finansiālajām saistībām  (studiju maksas – termiņi, summas, parādi, maksas par 
atkārtotiem pārbaudījumiem, saistības bibliotēkā u.c.). Pasniedzējiem un darbiniekiem tiek 
piedāvāta nedaudz cita informācija. Var uzzināt: savus nodarbību grafikus ar aktuālajām 
izmaiņām tajā, pārējo pasniedzēju nodarbību grafikus, akadēmisko grupu nodarbību grafikus, 
ieskaišu, eksāmenu, konsultāciju sarakstu, kas attiecas uz pasniegtajiem studiju kursiem, 
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studiju grafikus, akadēmisko grupu sarakstus, pasniedzēju konsultāciju sarakstus, savus 
personas datus (nepieciešamības gadījumā nosūtot pieprasījumu izmanīt kontaktinformāciju). 
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 un 2004. gadā tika 
iegādāti jauni datori un servertehnika, kas nomainīja pirms vairākiem gadiem iegādāto 
tehniku, kā arī papildināja akadēmiskā personāla darbavietu skaitu augstskolā. 
 
7.8. Ārējie sakari 
 

7. 8. 1. Saistība ar darba devējiem 
Banku augstskolai ir senas tradīcijas veiksmīgi un sekmīgi sadarboties ar darba devējiem. 
Gadu no gada sadarbība paplašinās, mainās prioritātes un palielinās savstarpējā ieinteresētība 
un atgriezeniskā saikne. 

Nosacīti varam izdalīt vairākus svarīgākos sadarbības virzienus: 
• Studiju procesa un studiju kursu kvalitāte; 
• Studiju profesionālās prakses nodrošinājums; 
• Studentu pētījumu, kursa darbu un bakalaura darbu vadīšana; 
• Studentu iekļaušana darba tirgū; 
• Valsts pārbaudījumu komisiju darbā; 
• Ārpusstudiju pasākumos. 

Pēdējā gada laikā esam novērojuši tendenci, ka sadarbības partnera kontaktpersonai mainot 
darba vietu, tā cenšas arī jaunajā darba vietā turpināt sadarbību ar Banku augstskolu un, 
protams, saglabājas jau esošie partneri. 
Kā nozīmīgākie ilgtermiņa sadarbības partneri jāmin: A/s „SEB Unibanka”, SIA 
„Lattelekom”, A/s „Hansabanka”, Valsts Ieņēmumu dienests, A/s „Nord/LB Latvija”, A/s 
„Pasažieru vilciens”, A/s „Rīgas Starptautiskā autoosta”, SIA „Hansa Leasing & Factoring”, 
SIA „New Rosme”, SIA „SLO LATVIA”, A/s „Parex banka”, A/s „Kolonna”, Nordea Bank 
Finland Plc Latvijas filiāle, SIA „Narvesen Baltija”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA 
”KPMG Latvia”, SIA”Mūsu māja”, Valsts Kontrole, SIA „PriceWaterhouseCoopers”, SIA 
„Audit”, SIA ”Salnams”, A/s „BDO Invest- Rīga”, Valsts kase, VAS „Latvijas Valsts meži”, 
Rīgas domes Finansu departaments, SIA „Datorgrafika” u.c. 
Banku augstskola sadarbojas un organizē tikšanās studentiem un partneriem savos pasākumos 
ar Latvijas Darba Devēju konfederācijas, Valsts Kontroles, Labklājības ministrijas, Finanšu 
ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, asociāciju un profesionālo 
organizāciju pārstāvjiem un darbiniekiem.Sadarbību ar darba devējiem veicina akadēmiskā 
personāla iesaistīšanās profesionālo organizāciju darbā: Latvijas Biznesa konsultantu 
asociācijā, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijā, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības 
kamerā u.c. Pēdējos gados turpinās labi iesākta tradīcija, ka starp sadarbības partneriem - 
darba devējiem redzam arī savus absolventus un studentus.  
Pieaugot sadarbībai, darba devēji labprāt iesaista studentus dažādos projektos. Palielinās 
piedāvāto tematu skaits, kā arī praktiķu vadīto lietišķo pētījumu, kursa darbu un bakalaura 
darbu skaits. Izpildot konkrētas organizācijas pasūtījumu, studentiem pieaug atbildības sajūta 
par pētījuma kvalitāti. 
Iepriekšminētās sadarbības ieguvums ir arī studentu iekļaušana darba tirgū. Banku augstskola 
lepojas, ka daudzas organizācijas (vadošās auditorfirmas, Valsts kase, VID, ministrijas, 
bankas) vispirms informē augstskolas Karjeras centru par brīvajām darba vietām. Bieži arī 
absolventi savos uzņēmumos darbiniekus vispirms meklē Banku augstskolā. Lai atvieglotu 
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informācijas apmaiņu, Studentu padome ir izveidojusi mājas lapu www.basp.lv, kur atbilstošo 
informāciju var ievietot gan darba meklētāji, gan darba devēji. 
Lai rosinātu informācijas apmaiņu ar Darba devējiem, esošajiem un potenciālajiem sadarbības 
partneriem, Banku augstskolā jau par tradīciju kļuvis pasākums “Tavas karjeras iespējas” 
studiju gada sākumā un “Konference: Tikšanās ar darba devējiem” studiju gada noslēgumā, 
kur pārrunā iepriekšējo pieredzi un turpmākās sadarbības virzienus. 
Pēdējā laikā raksturīga iezīme, ka esošie sadarbības partneri iesaka Banku augstskolas 
studentus saviem klientiem (piem., SIA ”Ernst&Young Baltija”, SIA” 
PriceWaterhouseCoopers Latvia”, SIA “Audit” , SIA “MRI Revision”, bankas u.c.) 
 

7. 8. 2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
Banku augstskolas akreditācijai pieteiktā profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” tika salīdzināta ar Biznesa augstskolā „Turība” un 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijā īstenotajām studiju programmām. Programmu saturs, apjoms 
un organizācija minētajās programmās ir līdzīgas Banku augstskolas studiju programmai. 
Analogas ir arī studiju procesā apgūstamās kompetences un prasmes. Studējot Liepājas 
Pedagoģijas akadēmijā ir iespējamas divas specializācijas: iestāžu vadība un uzņēmumu 
vadība. Sīkāku salīdzinājumu var skatīt tabulā 7.8.1. 

Tabula 7.8.1. 
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” salīdzinājums ar divām citām tāda 

paša līmeņa studiju programmām Latvijas augstskolās 
 

Salīdzinājuma 
kritēriji 

Banku 
augstskola 

Biznesa 
augstskola 
„Turība” 

Liepājas 
Pedagoģijas 

akadēmija 

STUDIJU ORGANIZĀCIJA 

Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi 4 gadi 

Programmas 
apjoms 

160 KP 160 KP 160 KP 

Prakses apjoms 26 KP 26 KP 26 KP 

Studiju darbi 6 KP 6 KP  

Diplomdarbs 12 KP 12 KP 12 KP 

STUDIJU PROGRAMMU SATURS 

Vispārizglītojošie 
kursi 

20 KP 15 KP 12 KP 

Vadība 28 KP 24 KP 18 KP 

Mārketings 7 KP 7 KP 12 KP 

Lietišķā 
komunikācija un 
psiholoģija 

10 KP 10 KP 12 KP 

Uzņēmējdarbība 
un ekonomika 

20 KP 20 KP  18 KP 

Finanses, 
grāmatvedība, 
nodokļi, audits 

14 KP 13 KP 18 KP 
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Tiesības 7 KP 4 KP 10 KP 

Informācijas 
tehnoloģijas 

7 KP 8 KP 14 KP 

Svešvalodas 14 KP 12 KP 8 KP 

Brīvās izvēles 
studiju kursi 

6 KP 6 KP 6 KP 

 
Banku augstskolas studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” salīdzināta ar sadarbības 
partneru: Mikkeli Polytechnikum un Estonian Business School  atbilstošām studiju 
programmām (skat. tabulu Nr.7.8.2.). Salīdzinājums rāda, ka Mikkeli Polytechnikum realizētā 
programma ir atšķirīga pēc apjoma, taču daudzi studiju kursi un to apjomi ir līdzīgi. Lielākas 
atšķirības ir prakses apjomā. Analizējot Estonian Business School  studiju programmu, var 
redzēt, ka daudzi kursi un to apjomi ir līdzīgi, bet šajā programmā lielāka uzmanība, tāpat kā  
Mikkeli Polytechnikum, pievērsta studiju kursam Mārketings. 

Tabula 7.8.2. 
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” salīdzinājums ar divām citām tāda 
paša līmeņa studiju programmām ārvalstu augstskolās 

Salīdzinājuma 
kritēriji 

Banku 
augstskola 

Mikkeli 

Polytechnikum 

Estonian 

Business School  

STUDIJU ORGANIZĀCIJA 

Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi  4 gadi 

Programmas 
apjoms 

160 KP 140 KP 160 KP 

Prakses apjoms 26 KP 20 KP 5 KP 

Studiju darbi 6 KP 10 KP  

Diplomdarbs 12 KP 10 KP 20 KP 

STUDIJU PROGRAMMU SATURS 

Vispārizglītojošie 
kursi 

20 KP 7 KP  14 KP 

Vadība 28 KP 10 KP 12 KP 

Mārketings 7 KP 4 KP + 40 KP 
studijas ārzemēs 

17 KP 

Lietišķā 
komunikācija un 
psiholoģija 

8 KP 7 KP 7 KP 

Uzņēmējdarbība 
un ekonomika 

20 KP 7 KP 21 KP 

Finanses, 
grāmatvedība, 
nodokļi, audits 

14 KP 6 KP 13 KP 

Tiesības 7 KP 2 KP 4 KP 

Informācijas 
tehnoloģijas 

7 KP 5 KP 4 KP 
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Svešvalodas 14 KP 6 KP 17 KP 

Brīvās izvēles 
studiju kursi 

6 KP 10 KP 6 KP 

 

7. 8. 3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis 
zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs 
Banku augstskola ir vairāku starptautisku organizāciju dalībniece. 2000. gadā tā iestājās 
PRIME-Networking (Professional Inter-University Management for Educational Networking) 
asociācijā, kas ir viens no plašākajiem partnerības un sadarbības tīkliem Eiropā un apvieno pa 
vienai profesionālai augstskolai 14 valstīs. Tās kopīgi sagatavo dažādus starptautiskus 
projektus. PRIME-Networking mērķis ir veicināt starpkultūru un starpdisciplīnu mācību 
programmu izstrādi, pētniecisko darbu un pasniedzēju pieredzes apmaiņu. Augstskola ir 
pārstāvēta PRIME-Networking valdē un piedalās PRIME-Networking darbībā, veicinot 
pētniecisko darbu ES kontekstā. Partnerības tīkla ietvaros augstskola ir ieguvusi sadarbības 
partnerus Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Francijā, Grieķijā, Islandē, Spānijā, Norvēģijā, Vācijā, 
Rumānijā, Dānijā, Krievijā, Polijā, Somijā un Portugālē. Studenti ar saviem projektiem 
regulāri piedalās PRIME-Networking sadarbības tīkla rīkotajās Eiro nedēļas konferencēs un 
ieguvuši godalgotas vietas: 2001. gadā Briselē (Beļģija) – 2. vietu, 2002. gadā Kavalā 
(Grieķija) – 2.vietu un 2003.gadā Koimbrā( Portugālē) - 3.vietu par projektu, kas sagatavots 
starptautiskā komandā, strādājot kopā ar Francijas un Somijas studentiem.  
Banku augstskola ir arī Eiropas profesionālo augstskolu (EURASHE) asociācijas valdes 
locekle un aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs un pieredzes apmaiņā par profesionālās 
augstākās izglītības jautājumiem, kā arī regulāri piedalās Eiropas universitāšu asociācijas 
(EUA) rīkotajās konferencēs par augstāko izglītību Eiropā. 
Augstskola ir pārstāvēta arī Centrālās Eiropas un Austrumeiropas Vadības attīstības asociācijā 
(CEEMAN). Šī asociācija apvieno augstskolas un organizācijas 41 valstī, veidojot sadarbības 
tīklu ar asociācijas 150 dalībniekiem, un rīko ikgadējus seminārus un konferences par 
augstākās izglītības kvalitātes, akreditācijas un pētniecības jautājumiem, kas saistīti ar 
uzņēmējdarbību, biznesa vidi un ekonomiku, īpaši attīstības valstīs. 
Banku augstskola 2002. gadā sadarbībā ar 6 citu valstu augstskolām piedalījās Baltijas 
Menedžmenta attīstības asociācijas (BMDA) dibināšanā. 
2003. gadā Banku augstskola kļuva par starptautiskas augstskolu asociācijas SPACE 
dalībnieci. Asociācijas ietvaros Banku augstskolas studentiem ir jaunas iespējas apgūt kursu 
„Eiropas Studijas”, kā arī iegūt papildus prasmes, apgūstot SPACE sadarbības tīkla ietvaros 
izstrādātos kursus un kārtojot starptautiskus eksāmenus biznesa studijās un svešvalodās.  
Banku augstskolas akadēmiskais personāls regulāri un aktīvi iesaistās dažādos starptautiskos 
pētniecības projektos un lasa lekcijas studentiem ārvalstu sadarbības partneru augstskolās.  
Banku augstskolas personāls ir bijis iesaistīts ES Tempus programmas ietvaros īstenoja 
projektā, kurā darbojās 10 partneri no Latvijas, Zviedrijas, Lielbritānijas un Spānijas. 
Projekta ietvaros tika izveidoti 5 tālākizglītības moduļi par ekonomikas, finanšu, vadības un 
informācijas tehnoloģiju jautājumiem saistībā ar Eiropas integrācijas procesiem. 
Socrates programmas ietvaros Banku augstskola piedalījās projektā par starpkultūru 
salīdzinošiem pētījumiem. Tika izstrādāta studiju kursa programma, kuru īsteno maģistra 
studiju programmā. Šā projekta partneri bija 11 augstskolas no 10 valstīm, t.sk.: Karel de 
Grote profesionālā augstskola (Beļģija), Brandenburgas Profesionālā augstskola (Vācija),  
Brno Universitāte (Čehija),  Žironas Universitāte (Spānija), Telemarkas Universitātes koledža 
(Norvēģija),  Lilles Universitāte (Francija), Mikkeli Politehniskā augstskola (Somija),  
Katovices Ekonomikas universitāte (Polija). 
Banku augstskolas ilgstošs sadarbības partneris ir Bornholmas Biznesa koledža. Sadarbojoties 
ar šo augstskolu, tika izstrādāti un realizēti dažādi mācību projekti par pakalpojumu vadību, 
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tūrisma vadīšanu u.c., kuros savu kvalifikāciju paaugstināja gan augstskolas personāls, gan 
darba devēju pārstāvji. Rezultātā tas ļāva pilnveidot jau esošos studiju kursus, gan arī veidot 
jaunus studiju kursus. No 2001.-2004. gadam Banku augstskola darbojās kā partneris 
Leonardo da Vinci pilota projektā „INTERLOG II”, kurā izstrādāta biznesa un loģistikas 
terminoloģijas vārdnīca studentiem. 
Minervas/Socrates programmā 2004.-2005.gadā, SPACE asociācijas ietvaros, BA izstrādāja 
studiju kursa materiālus  starpkultūru saskarsmē. 
2004./2005. studiju gadā Banku augstskolas 20 docētāji ir nolasījuši lekcijas šādās partneru 
augstskolās: Mikkeli Polytechnic, Turku Polytechnic (Somija) Fachhochschule Brandenburg( 
Vācija), Katholieke Hogeschool Mechelen, Katholieke Hogeschool Kempen, KH Leuven 
(Beļģija), Instituto Superior de Contabilidade e Administracao de Coimbra( Portugāle), 
Universitat de Girona(Spānija), Telemark University College(Norvēģija), Tietgen Business 
College( Dānija), University of Trade,Lodz(Polija). 
2005./06. ak. g. jau 10 docētāji ir nolasījuši ārvalstu augstskolās lekcijas un novadījuši 
nodarbības. 
 

7.8.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā 
Augstskolā lekcijas studentiem ir lasījuši vieslektori no Francijas, Beļģijas, Austrijas, 
Norvēģijas, Somijas, Vācijas un ASV (t.sk.  Fulbraita stipendijas profesori). 2004./05. ak.g. ar 
studentiem strādāja 6 vieslektori, 2005./06. ak.g. (līdz aprīlim) ar Banku augstskolu 
sadarbojās 19 vieslektoru, t.sk. prakšu projektos 14. 

7. 8. 5. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros 
Lai veicinātu Banku augstskolas iekļaušanos starptautiskajā apritē, ir izveidota Starptautisko 
sakaru un projektu daļa, kas organizē studijas un prakses ārvalstīs starpaugstskolu līgumu 
ietvaros un informē par dažādiem fondiem, kas sniedz studentiem un pasniedzējiem finansiālu 
atbalstu. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir atbalstīt Banku augstskolas līdzdalību ES 
izglītības programmās (Tempus, Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci u.c.).  
Studentu skaits, kam ir bijusi iespēja studēt un iziet praksi ārvalstīs apmaiņas programmu 
ietvaros, ir strauji pieaudzis un sasniedzis un sasniedzis 52 studentus 2004./05.ak.gadā un 68 
studenti, t.sk. 16 iziet praksi (līdz 1.04.2006.) 2005./06.ak.gadā (skat. Tabulu 7.8.1. un Tabulu 
Nr.7.8.2.). 
2002./2003. studiju gadā Banku augstskola saņēma Eiropas Komisijas Eiropas Hartu, kas dod 
tiesības aktīvi iesaistīties studentu un pasniedzēju mobilitātes pasākumos un uzliek atbildību 
ievērot Eiropas Komisijas prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanā un kredītpunktu 
pārneses sistēmas ievērošanā. 2002./2003. studiju gadā tika uzsākta sadarbība ar Mikkeli 
Politehnisko augstskolu Somijā par iespējām studentiem iegūt 2 augstskolu diplomus - Banku 
augstskolas un Somijas Mikkeli Politehniskās augstskolas diplomu, savstarpēji atzīstot studiju 
programmu un ieviešot kredītpunktu pārneses sistēmu.     
Veiksmīga ir sadarbība ar Osnabrukas Profesionālo augstskolu Vācijā, kur studentiem piedāvā 
ne tikai studiju iespējas, bet arī prakses iespējas. Arī Karel de Grote augstskola Antverpenē, 
Beļģijā, kur Banku augstskolas studenti kā Socrates/Erasmus studenti studē kopš 2000.gada, 
tiek piedāvātas prakses iespējas. 
Kopš 2002. gada noslēgti sadarbības līgumi ar Viļņas Kolēģiju Lietuvā, Lodzas Tirdzniecības 
universitāti Polijā, Hammes Politehnisko augstskolu un Turku Politehnisko augstskolu Somijā 
un Koimbras Politehnisko institūtu Portugālē. 2003. gadā - Tītgenas biznesa koledžu Dānijā, 
Pinskas banku koledžu Baltkrievijā un Lilles augstskolu Francijā. Uzsākta sadarbība arī ar 
Uzbekijas banku akadēmiju. 2004./2005.gadā - Kipras Koledžu Kiprā, Nantes Universitāti, 
Tulūzas augstskolu Francijā, Juvaskulas augstskolu Somijā, Šveices Biznesa skolu Šveicē. 

Studējošo skaitu, kas studējuši un izgājuši praksi ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu 
ietvaros, raksturo tabulās Nr. 7.8.1. un 7.8.2. un attēlā Nr. 7.8.1. sniegtā informācija.  
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Tabula Nr.7.8.1.  

Studējošie, kas studējuši un izgājuši praksi ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu 
ietvaros 

Studiju Studentu Skaits Valsts 

Gads Studijas Prakse  

2003./2004. 2 - Austrija 

 3 3 Beļģija 

 1  Dānija 

 4  Somija 

 2 1 Vācija  

2004./2005. 4 2 Austrija 

 24 3 Beļģija 

 4  Dānija 

 2  Norvēģija 

 4  Somija 

 3 2 Portugāle 

  1 Lielbritānija 

 11  Vācija 

2005./2006. 24 4 Beļģija 

 6  Dānija 

 4  Somija 

 9  Vācija 

 4 3 Austrija 

 3 1 Portugāle 

 2  Norvēģija 

  6 Nīderlande 

  1 Lietuva 

  1 Īrija 

          
Tabula Nr.7.8.2. 

Banku augstskolas studentu skaits, kas studējuši sadarbības partneru augstskolās 
ārvalstīs 

Akadēmiskais gads Studentu skaits 

2000./2001. 2 

2001./2002. 7 

2002./2003. 8 

2003./2004. 13 



 41 

2004./2005. 45 

2005./2006. 52 

 
7. 8. 6. Ārvalstu studējošo skaits augstskolā 

Attīstot sadarbību ar ārvalstu augstskolām, augstskola lielu uzmanību pievērš ārvalstu 
studentu piesaistīšanai  studijām Banku augstskolā. Sākot ar 2002./2003. akadēmiskā gada 
2.semestri, kad Banku augstskolā studēja viens students no Portugāles programmas Socrates/ 
Erasmus ietvaros, studējošo skaits ir pieaudzis līdz 15 studentiem 2004./2005. akadēmiskajā 
gadā (Socrates/Erasmus ārvalstu studenti no Vācijas, Čehijas, Austrijas, Somijas, Portugāles, 
Beļģijas) un 16 studentiem 2005./2006. akadēmiskajā gadā. Šajā ak. gadā Banku augstskolā  
studē Socrates/Erasmus ārvalstu studenti no Vācijas, Čehijas, Austrijas, Somijas, Portugāles, 
Francijas (skat. Tabulu Nr.7.8.3). 

 
Tabula Nr. 7.8.3. 

Ārvalstu studējošo studentu dinamika Banku augstskolā 
Akadēmiskais gads Studentu skaits 

2002./2003. 1 

2003./2004. 5 

2004./2005. 15 

2005./2006. 16 
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8. Studiju programmas attīstības plāns 
 
Banku augstskolas Misija ir piedāvāt izcilu starptautiska līmeņa biznesa un finanšu izglītību 
radošu personību attīstībai.  
Augstskolas stratēģiskie mērķi: 

� kļūt par biznesa un finanšu izglītības līderiem Latvijā, 
� augstskolas augsto reputāciju nodrošināt ar finansiālu stabilitāti, augstas kvalitātes 

izglītības programmām un motivētu personālu.  
Attīstības plāns aptver laika posmu no 2006. gada līdz 2010. gadam. 

Attīstības 
virziens 

Uzdevumi Izpildes 
laiks 

Atbildīgais Izpildītāji Izpildes 
rezultāts/ 
apliecinājums 

Studiju 
programmas 
tālāk attīstība un 
studiju procesa 
nodrošināšana   

1.Uz esošās programmas pamata 
uzsākt starptautiskas studiju 
programmas īstenošanu, 
nodrošinot iespējas daļu studiju 
kursu noklausīties angļu valodā 
(pēc izvēles)  

2.Paplašināt studentiem 
starptautiskās prakses un studiju 
iespējas ārvalstīs. 

3. Vienoties ar Eiropas 
augstskolām par savstarpēji atzītu 
studiju programmu, kas dos 
iespējas studentiem iegūt 
dubultdiplomu.  

4.Regulāri veikt studiju 
programmas pašnovērtējumu. 

2006.-
2010.g. 

 

 

 

 

Regulāri  

 

 

 

2006/07.ak.g 

 

Regulāri  katru 
gadu 

 

Mācību 
prorektors 

Studiju 
program
mas 
direktore, 
katedru 
vadītāji 

Klientu 
apmierinātības 
pētījuma rezultāti 

 

 

Ārvalstu studentu 
skaita pieaugums  

 

 

Līgums par 
dubultdiploma 
iegūšanas 
iespējām 

Akadēmiskā 
personāla 
pilnveide 

1.Pilnveidot akadēmiskā 
personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanas politiku 
augstskolā. 

2.Sekmēt akadēmiskā personāla 
publikāciju izstrādi un 
publicēšanu. 

3.Palielināt katram doktorantam 
finansiālu atbalstu studijām 
doktorantūrā. 

4.Atbalstīt akadēmiskā personāla 
iesaistīšanos augstskolas un citās 
tālākizglītības un profesionālās 
pilnveides programmās, 
projektos. 

5.Gatavot akadēmiskā personāla 
papildināšanu no maģistrantūras 
spējīgāko studentu vidus. 

 

Regulāri  katru 
gadu 

 

 
Regulāri  katru 
gadu 

 

 

 
Regulāri katru 
gadu 

 

 
Regulāri  katru 
gadu 

 

Zinātnes 
prorektors 

 

 

 

Zinātnes 
prorektors 

 

 

 

 

Zinātnes 
prorektors 

 

 

Mācību 
prorektors 

Personāla daļas 
vadītāja 

 

 

 

Katedru 
vadītāji, 
docētāji 

 

 

 

Katedru 
vadītāji, 
docētāji 

 

 

Katedru vadītāji 

Apstiprināta 
personāla 
politika 

 

Studijas 
doktorantūrā un 
aizstāvēts 
promocijas darbs 

 

 

Kopīgi veikti 
lietišķi pētījumi, 
izstrādāti 
ziņojumi, 
publikācijas 

Iesaistīti jauni 
docētāji 

Akadēmiskā 
personāla un 
studentu 
zinātniski 
pētnieciskā 
darbība 

1.Veicināt studiju kursu mācību 
grāmatu, brošūru un lekciju 
materiālu sagatavošanu un 
publicēšanu 

2.Paplašināt starptautisko 
sadarbību, veicināt akadēmiskā 

Regulāri  katru 
gadu 

 

 
Regulāri 

Zinātnes 
prorektors 

 

 

 

Katedru vadītāji 

 

 

 

Starptautisko 

Izdoti studiju 
procesam 
nepieciešami 
materiāli 
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Attīstības 
virziens 

Uzdevumi Izpildes 
laiks 

Atbildīgais Izpildītāji Izpildes 
rezultāts/ 
apliecinājums 

personāla mobilitāti. 

3.Pieteikt jaunus starptautiskus 
sadarbības projektus ES 
SOCRATES, ERASMUS, 
Leonardo da Vinči un Lingva 
programmu ietvaros par studiju 
kursu  izstrādi, starptautiskās 
prakses nodrošināšanu un 
akadēmiskā personāla mobilitāti. 

4.Turpināt līdzdalību 
starptautiskajos projektos  

5.Rīkot starptautiskas zinātniskas 
konferences un seminārus par 
aktuāliem tautsaimniecības 
jautājumiem.. 

katru gadu 

 

 
 

 

Regulāri  katru 
gadu 

2006.-2010. 

 
2006.-2010 

Mācību 
prorektors 

 

 

Mācību 
prorektors 

 

 

Zinātnes 
prorektors 

 

Zinātnes 
prorektors 

 

sakaru daļa 

 

 

Katedru vadītāji 

Starptautisko 
sakaru daļa 

Katedru vadītāji 

Starptautisko 
sakaru daļa 

Katedru vadītāji 

Docētāji 

Jauna 
pieredze un 
kontakti 

Kopīgi veikti 
lietišķi 
pētījumi, 
projekti, 
izstrādāti 
ziņojumi 

Ziņojumi par 
projekta 
rezultātiem 

Ziņojumi un 
publikācijas 

Sadarbība ar 
darba 
devējiem, 
sadarbības 
partneriem 
Latvijā un 
ārvalstīs  

1.Turpināt sadarbību ar 
profesionālām asociācijām un 
darba devējiem, 

2.Regulāri veikt darba devēju 
aptaujas 

2006.-2010. 

 

2006.-2010. 

 

Mācību 
prorektors 

 

Mācību 
prorektors 

 

Studiju 
programmas 
direktore, 
katedru vadītāji, 
docētāji 

Sadarbības 
līgumi 

 

Aptaujas rezultāti 

Studiju vides 
pilnveidošana 
un attīstība  

1.Papildināt bibliotēkas 
grāmatu un citu resursu fondu 
atbilstoši studiju kursu 
programmām ar jaunākajiem 
mācību līdzekļiem un uzziņas 
materiāliem. 

2.Turpināt iesākto bibliotēkas 
automatizācijas procesu 

3..Turpināt darbu pie BAIS 
visu moduļu ieviešanas. 

4..Visu studiju kursu 
elektroniskās versijas izstrāde 
un pieeja BAIS. 

5.Studiju procesa tehniskā 
nodrošinājuma regulāra 
pilnveidošana. 

6.Remontēt un pastāvīgi 
uzturēt labā tehniskā un 
sanitārā stāvoklī mācību, 
atpūtas, akadēmiskā 
personāla, saimnieciskās, 
sanitārās u.c. telpas. 

7.Ieviest efektīvu dokumentu 
aprites shēmu ar mērķi 
nodrošināt savlaicīgu un 
kvalitatīvu informācijas 
saņemšanu, t.sk. elektroniski 

 

Regulāri  katru 
gadu 

 

 

 

 

2006.-2008. 

2006.-2010. 
 

2006.-2010. 
 

Regulāri  katru 
gadu 

 

 

Regulāri  katru 
gadu 

 

 

 

 

2006.-2008. 

 

 

Mācību 
prorektors 

 

 

 

 

 

 

Direktors 

 

Direktors 

 

Saimniecības 
daļas vadītāja 

 

 

Saimniecības 
daļas vadītāja 

 

 

 

Lietvedības 
vadītāja 

Bibliotēkas 
vadītāja 

 

 

 

 

Bibliotēkas 
vadītāja 

BAIS vadītājs 

 

BAIS vadītājs 

 

Saimniecības 
daļas darbinieki 

 

 

Saimniecības 
daļas darbinieki 

 

 

 

Struktūrvienību 
darbinieki 

Atbilstoša 
mūsdienu 
prasībām 
programmas 
bāze, auditorijas, 
bibliotēka fonds, 
tehniskais 
nodrošinājums 

Studiju programmu direktore:                                                         G.Vērdiņa 
 



 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI 
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1.pielikums 
 

Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas (CV) 
 

 
1. Atstāja Dzintra 
2. Auziņa Ruta 
3. Āne Inta 
4. Brigmane Baiba 
5. Brīvers Ivars 
6. Dubkēvičs Lotārs 
7. Dumpe Maira 
8. Dunska Margarita 
9. Gavare Valda 
10. Golde Daina 
11. Grasis Jānis 
12. Graudiņa Aija 
13. Grišāne Veneranda 
14. Ģēģere-Zetterstroma Astrīda 
15. Hermanis Jānis 
16. Innuse Gunta 
17. Ivaščuks Vadims  
18. Kalniņa Lidija 
19. Korsaka Terēza 
20. Kravalis Ivars 
21. Kraže Sandra 
22. Kriķis Dainis 
23. Lancmane Lāsma 
24. Lielā Elita 
25. Lešinskis Kristaps 
26. Mavļutova Inese 
27. Ozoliņa Sandra 
28. Ozoliņš Modris 
29. Petere Gaida 
30. Pavlovska Valetīna 
31. Pētersons Rihards 
32. Pūle Biruta 
33. Raņķevica Viktorija 
34. Rezgale Anda 
35. Skopiņa Edīte 
36. Spuldzeniece Inta 
37. Stobova Ilze 
38. Stobovs Henrihs 
39. Stonāne Astrīde 
40. Strautmanis Jānis 
41. Šreibere Sniedze 
42. Titova Staņislava 
43. Valdmane Romāra 
44. Vērdiņa Gita 
45. Volkova Tatjana 
46. Vuškāne Vilhelmīne 
47. Zālītis Uģis  
 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
 2006.gada 24.aprīlī 
  
Vārds, uzvārds 
 

Dzintra Atstāja 
 

Dzimšanas datums 
 

1967.gada 16.augustā 

Izglītība 
 

2003. – apliecība AD Nr.070 par Rīgas Tehniskās universitātes 
doktorantūras teorētiskās daļas izpildi 
1998. - 2003. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas 
fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības profilinstitūts, studijas 
doktorantūrā  
1994. – 1996. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augst -skola, 
Skolvadības fakultāte, iegūts pedagoģijas maģistra grāds skolvadības 
nozarē un izglītības darba vadītāja kvalifikācija 
1991. - 1993. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas 
fakultāte, iegūts ekonomikas maģistra grāds 
1986. – 1991. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas 
fakultāte, Uzņēmumu ārējo ekonomisko sakaru organizācijas un 
plānošanas specializācija, iegūta inženiera-ekonomista kvalifikācija 
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

18 gadi 
 

Darba pieredze 
 

2005. – vieslektore SOCRATES/ERASMUS programmā: 
Turku Polytehnik/Raisio Unit, Finland „The economic Evaluation of 
Environment Pollution for nature Protection Measures in Latvia” (8 
academic hours); 
University of Trade, Lodz, Poland „Audit, Labor protection and Nature 
protection” (8 academic hours); 
Faculty of Economics and Business at the University of Girona (9 hours) 
„The correlation of ecology and economics an business management”, 
master level; 
Konsultācijas Uzbekistānas Banku un finanšu akadēmijas 
maģistrantiem; 
2003. - Banku augstskola, Karjeras centra vadītāja, docente 
2002. – 2003. Banku augstskola, Studentu informācijas centra vadītāja 
2001. – 2002. Banku augstskola, Karjeras centra vadītāja  
1998. – 2001. SIA “Biznesa augstskola “Turība””, Uzņēmējdarbības 
vadības fakultātes dekāne 
1996. – 1998. SIA “Turības mācību centrs”, dekāne, lektore 
1996. – 1997. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 
lektore 
1994. – 1996. VU BO “Republikāniskais rehabilitācijas centrs”, 
Komercdarbinieku specialitātes vadītāja vietniece, grāmatvedības 
pasniedzēja 
1993. – 1995. Jūrmalas Pumpuru vidusskola, mājas apmācības skolotāja 
1988. – 1993. M. Lomonosova krievu skola – ģimnāzija (Rīgas 23. 
vidusskola), skolotāja 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Audits 
Vides ekonomika 
Civilā un darba aizsardzība 
Audita pamati 
Revīzija, kontrole, audits 
Darba drošība un darba aizsardzība 



 

Ekonomika pedagogiem 
Finanšu grāmatvedība 
 

Zinātnisko pētījumu 
virzieni 
 

Vides ekonomika 
Izglītības vadība 

Publikācijas 
 

17 

Tālākizglītība   
 

Dabas resursu nodoklis vides piesārņojumiem. Integrētās atļaujas 
piesārņojošo darbību veikšanai. Merkūrijs konsultants. Rīga, 2005. 
Detailes aspects of General audit. International Moscow banking 
financial school. Moscow, Russia, 2005.  
Emocionālā inteleģence un vadības prasmes, LID, Ešenvaldes 
organizāciju konsultācijas. Rīga, 2005. 
Finanšu pārskatu analīze. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa vērtēšana, 
Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs. Rīga, 2005. 
Augstskolas mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība, Latvijas Universitāte, Rīga, 
2004. 
Darba aizsardzība. Profesionālās pilnveides izglītības programma 20 
8520. LU Projektu vadīšanas un Komercizglītības centrs. Rīga, 2004. 
Ātras iegaumēšanas metodes. Ātrās iegaumēšanas centrs „Lando”, Rīga, 
2003. 
Darba aizsardzība, SIA Darba medicīna, Rīga, 2002. 
Business English and Accounting terminology. Biznesa komplekss 
Komercizglītības centrs, Rīga, 2001. 
Angļu valodas kursi, Valodu mācību centrs, Rīga, 2001. 

 Projektu vadīšana, Biznesa komplekss Komercizglītības centrs, Rīga, 
2001. 

 Iekšējais kvalitātes audits, Biznesa augstskola „Turība”, Rīga, 2000. 
 Angļu valodas kursi, Valodu mācību centrs, Rīga, 2000. 
 „International Correspondence Course”, tālmācība, 2000. 
 “Microsoft Outlook” izmantošana, Biznesa augstskola „Turība”, Rīga, 

1999. 
 „Menedžmenta uzlabošana un kvalitātes nodrošināšana uzņēmumā”, 

Biznesa augstskola „Turība”, Rīga, 1999. 
 Zvērinātu revidentu sagatavošana, SIA “Grāmatvedis”, Rīgā,1997. 

 
Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu – brīvi pārvaldu, angļu- sarunvaloda, vācu- pamatzināšanas 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
  
2006.gada 24.aprīlī 
 
Vārds, uzvārds 
 

Ruta Auziņa 

Dzimšanas datums 
 

1939.gada 12.jūlijā 

Izglītība 
 

1996. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 
LR pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 
Pedagoģijas nozare, mācīšanas metodikas apakšnozare 
1994. - 1996. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, pedagoģijas 
maģistra grāds 
1958. – 1965. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, iegūta agronoma 
kvalifikācija 
 

Zinātniskais grāds  
 

Pedagoģijas zinātņu doktore (Dr. paed.) 

Akadēmiskais amats 
 

Docente  

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

42 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 1999. Banku augstskola, docente  
1999. Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums, stundu pasniedzēja  
1992. - 1999. Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums, direktore 
1973. - 1992. Bulduru dārzkopības tehnikums, direktora vietniece 
mācību darbā 
1968. - 1973. Bulduru dārzkopības sovhoztehnikums, agronome 
1966. - 1968. Babītes 8.gad.skola, skolotāja 
1962. - 1966. Burtnieku 7.gad. skola, skolotāja 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Psiholoģija 
Komercdarbības ētika 
 

Zinātnisko pētījumu 
virzieni 
 

Komercdarbības ētika 
Personības psiholoģija 

Publikācijas    
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Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības 
darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Seminārs „Prasme pārliecināt, pašapziņas veidošana, saskarsmes 
psiholoģija”, Lattelekom mācību centrs, Rīgā, 2001. 
Latvijas un ārzemju pieredzes iepazīšana lauksaimniecības mācību 
iestāžu vadīšanā, mācību plānu veidošanā, speciālo priekšmetu 
mācīšanā, mācību grāmatu un mācību līdzekļu veidošanā (Zviedrija, 
Somija, Vācija, Holandes, Anglijas) 
Iegūts angļu valodas sertifikāts, Valodu mācību centrs, Rīgā, 1997. 
Kursi “Saskarsmes psiholoģija”, Mācību metodiskais centrs 
“Ozolnieki”, Jelgavā, 1999.  
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu valoda – brīvi pārvaldu, angļu valoda – pamatzināšanas 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 
 
Vārds, uzvārds Inta Āne 

 
Dzimšanas datums 
 

1955.gada 28.jūlijā 
 

Izglītība 
 

Kopš 2003.g. studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes doktorantūras studiju programmā “ Izglītības vadība” 
1974. – 1979. Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas 
fakultāte, iegūta matemātiķa, pasniedzēja kvalifikācija 
1973. – 1974. studijas Latvijas valsts Universitātes Ekonomikas fakultātē  
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs  
27 gadi 

Darba pieredze 
 
 

Kopš 2005.g.Banku augstskola, docente 
2000. – 2004.Banku augstskola, Tālākizglītības daļas vadītāja,  
                      Administratīvās daļas un Studiju daļas vad. vietniece,  
                      personālpolitikas speciāliste, lektore 
2000. – 2002. Saeima, deputāta palīdze 
1999. – 2000. Mācības CDG un darbs GmbH “W-ST” (Vācija) 
1999. – 1999. Zemkopības ministra biroja vadītāja 
1994. – 1999. IZM Profesionālās izglītības centrs, vadītāja 
1991. – 1994. Tautas izglītības /pašlaik Izglītības un zinātnes/  
                       ministrija, galvenā speciāliste, nodaļas vadītāja 
1991. – 1991. Izglītības attīstības institūts, metodiķe 
1979. – 1991. Rīgas Valsts tehnikums, pasniedzēja  
1976. – 1979. Rīgas 77. vidusskola, skolotāja 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 

Personāla vadība 
Lietišķā sarakste  
Lietišķā saskarsme 
Lietvedība 
Augstākā matemātika 

Zinātnisko pētījumu 
virzieni 

Personālvadīšana un tās problēmas globalizācijas apstākļos 
Augstskolu mācībspēku kompetences un to nozīme izglītības kvalitātes 
nodrošināšanā 

Publikācijas    
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Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 
pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība”, 
Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Kursi „Kolektīva vadīšanas psiholoģija”, Latvijas biznesa skola, lektors Dr. 
soc. Mihails Ļitvaks, Krievija, Rīgā, 2004. gada 10. – 11. jūnijā 
Seminārs „Pasniedzēju – multiplikatoru sagatavošana, veiksmīgs darbs ar 
auditoriju”; LKA Konsultāciju un mācību centrs; 2000.  
„Internationales Management Training”, CDG (Vācija), 1999. 
Mācības un stažēšanās „Weiterbildung fuer Fachkraefte der Wissenschaft 
und der beruflichen Bildung”, CDG, Vācija, 1999.- 2000.  
„Deutsche Sprache in Deutschland”, GOETHE Institut; Vācija, 1998. 
Stažēšanās Nīderlandes, Lielbritānijas un Īrijas profesionālās izglītības 
atbalsta iestādēs, ETF;1998 . 
„English as a Foreign Language”, University of Strathclyde, 1997.  
„Management in change and development”; Swedish consultant company 
OMNIA; 1995. (40 stundas) 



 

Lektoru izglītošanas kursi ES Valsts pārvaldes reformas ietvaros; LPKMC, 
1994.  
Seminārs „Developing-a-curriculum workshop”, Association of Canadian 
Community Colleges; 1994. 
Stažēšanās Vācijas izglītības vadības un atbalsta institūcijās 1993. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Vācu, krievu – brīvi pārvaldu,  
angļu – pamatzināšanas 
 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
 

2006.gada 24.aprīlī 
 
Vārds, uzvārds 
 

 
 
Baiba Brigmane 

Dzimšanas datums 
 

1955.gada 31.maijā 

Izglītība 
 

2000. – 2006. – LU doktorantūra, Teorētiskais kurss pedagoģijas zinātņu 
nozarē 
1998. – 2000. Rīgas Aviācijas universitāte, iegūts ekonomikas zinātņu 
maģistra grāds 
1975. - 1979. Latvijas Valsts universitāte, iegūta ekonomista kvalifikācija 
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

14 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2005. -  Rīgas domes deputāte, Izglītības, jaunatnes lietu un sporta 
komitejas priekšsēdētāja 
2002. – 2004. LR Saeimas deputāte, Budžeta un finanšu (nodokļu) 
komisijas priekšsēdētāja 
1998. -  2002. Banku augstskolas rektore, docente 
1997. – 1998. Banku augstskola, rektora v.i. 
1992. – 1997. Latvijas Banku koledža, direktore 
1989. – 1992. Latvijas Lauksaimnieku savienība, Kultūras un izglītības 
nodaļas vadītāja 
1984. – 1989. LĻKJS CK sekretāre 
1980. – 1984. LĻJKS Kirova rajona komiteja, I sekretāre 
1979. – 1980. Rīgas kokapstrādes rūpnīca, inženiere - ekonomiste 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursa 
nosaukums 

Lietišķā saskarsme 

Zinātniskā pētījuma 
virziens  

Kvalitātes vadība 

Publikācijas    
 

9 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu – brīvi pārvaldu, 
angļu – labā līmenī, 
 vācu - sarunvaloda 

 



 

 Radošā un zinātniskā biogrāfija 
  2006.gada 24.aprīlī 
 
 
 
 
Vārds, uzvārds 
 

 
Ivars Brīvers 

Dzimšanas datums 
 

1957.gada 18.aprīlī 

Izglītība 
 

1994. Latvijas Universitāte, iegūts ekonomikas doktora grāds 
1975.-1980. Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte, 
ekonomiskās kibernētikas specializācija, iegūta ekonomista-
matemātiķa kvalifikācija 
 

Zinātniskais grāds  
 

Ekonomikas zinātņu doktors (Dr. oec.) 

Akadēmiskais amats 
 

Profesors 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

24 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2006.  - profesors 
2003.- 2006g. Banku augstskola, asociētais profesors 
2002.-2003. Banku augstskola, Metodiskās daļas vadītājs, asociētais 
profesors 
2001.-2002. Banku augstskola, Maģistrantūras vadītājs, asociētais 
profesors 
2000.-2001. Banku augstskola, Banku katedras vadītājs, asociētais 
profesors 
Kopš 1999. gada decembra Banku augstskola, asociētais profesors 
1999.gada februāris-decembris Banku augstskola, docents 
1997. – 1999. Biznesa institūts RIMPAK “Livonija”, rektors 
1997.g. Biznesa institūtā RIMPAK “Livonija”, docents     
1996.g. Ventspils augstskolas izveides grupa – ekonomikas studiju 
programmas izveidošanas darba grupas vadītājs (amatu savienošanas 
kārtībā) 
1996. – 1997. LZA Ekonomikas institūts, speciālists   
1995.g. LZA Ekonomikas institūts, speciālists (amatu savienošanas 
kārtībā) 
1992.– 1997. Biznesa Institūtā RIMPAK “Livonija”, lektors (amatu 
savienošanas kārtībā) 
1995. – 1996. LU Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultāte, 
docents   
1989. – 1995. LU Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultāte, 
lektors 
1981. – 1989. LVU Ekonomikas fakultāte, pasniedzējs 
1980. – 1981. LVU Ekonomikas fakultāte, pasniedzējs stažieris 
 

Zinātnisko pētījumu 
virziens 

Pētījums par Baltijas vadošo banku piedāvātajiem pakalpojumiem 
(starptautisks praktiskais pētījums) 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Mikroekonomika 
Ekonometrija 
Operāciju pētīšana 
Ekonomikas vēsture 
 

Publikācijas    26 



 

 
  
Tālākizglītība   
 

Kursi par Eiropas likumiem, Toruņas N.Kopernika Universitāte, Polija, 
2000. 
Kursi par hipotekāro kreditēšanu, Bornholmas biznesa koledža, Dānija, 
1999. 
Stažēšanās Dalhousie Universitātē, Halifaksā, Kanāda, 1995. 
Stažēšanās Karaliskajā Tehnoloģiskajā augstskolā, Stokholma, 
Zviedrija,1994. 
Ekoloģiskās modelēšanas kursi, Karaliskā Tehnoloģiskā augstskola, 
Stokholma, Zviedrija,1993. 
Stažēšanās V.Pīka Universitātē, VDR, 1989. 
Pedagoģiskās meistarības skola, LVU, 1980. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu, angļu – brīvi pārvaldu 

 



 

 Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 

 

 

  

Vārds, uzvārds Lotārs Dubkēvičs 

  

  

Dzimšanas datums 1953.gada 9.augustā. 

Izglītība 1998. – 2000. studijas Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē. Iegūts 
sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijas apakšnozarē. 

1992. – 1993. mācības Latvijas Universitātes filozofijas 
maģistrantūrā. 

1992. - 1993. mācības Latvijas Sarkanā Krusta medicīnas māsu 
skolā. Iegūta medicīnas māsu specialitāte. 

1972. - 1978. mācības Latvijas Valsts universitātē un Daugavpils 
Pedagoģiskajā universitātē. Iegūta specialitāte – vēstures un 
sabiedrības mācības skolotājs. 

  

Akadēmiskais 
amats 

Lektors 

  

Pedagoģiskais 
darba stāžs 

21 gads 

Darba pieredze No 2003.g. – lektors Banku augstskolā 

2000.- 2003. - BO VAS Dzelzceļa slimnīca „Biķernieki” par 
personāla psihologu un klīnisko psihologu (līdz tam no 1994. 
strādāju Rīgas 5. medicīnas māsu skolā par psiholoģijas pasniedzēju) 

2003. - Latvijas Universitātes Māszinību fakultātē, par psihiatrijas 
kursa lektoru 

2000. - ES PHARE PARTNERSHIP programmas „Sieviešu resursu 
centrs „Marta”” Latvijā projektā (šobrīd NVO resursu centrs 
sievietēm „Marta”), psihologs konsultants 

1999. - LTV-1 projektos „Alfona māja”, „Alfona māja - 2”, 
„Pusaudzis un seksualitāte”, kā psihologs 

Esmu uzstājies ar priekšlasījumiem par psiholoģijas un ētikas 
jautājumiem starptautiskos semināros un konferencēs. 

II Pasaules latviešu ārstu kongresā (Rīga, 1993.) 

I Baltijas valstu konferencē par medicīnas ētiku (Rīga, 1993.) 

Starptautiskajā Tiesu ētikas seminārā (Rīga, 1999.) 

1999. - Banku Augstskolā, vieslektors sociālās psiholoģijas, 
filozofijas un socioloģijas kursos. 

1996. – 1997. Darbs PHARE profesionālās reformas projektā. Esmu 
šī projekta „Saskarsmes” programmas līdzautors. 

1994. - sniedzu individuālās psiholoģijas konsultācijas, kā arī vadu 



 

teorētiskās un praktiskās apmācības kursus un videotreniņus 
savstarpējo attiecību psiholoģijā, vadības psiholoģijā un lietišķā 
saskarsmē, psiholoģijā un psihosomātikā dažādās auditorijās. 

  

Pedagoģiskā 
darbība, studiju 
kursa nosaukumi 

Filozofija, psiholoģija, socioloģija 

  

Zinātniskā 
pētījuma virzieni 

Motivācija, 

Sociālo grupu psiholoģija. 

  

Publikācijas 5 mācību grāmatas māsu ētikā, lietišķā saskarsmē un saskarsmes 
psiholoģijā. 

11 raksti par psiholoģijas un psihosociālās veselības jautājumiem. 

  

Tālākizglītība 1993. Mācību kursi Šveicē, Ženēvā par attiecību psiholoģiju. 

1996. PHARE organizēts ārzemju mācību kurss saskarsmē Londonā. 

1996. PHARE projekta kursi „Saskarsmes māksla” 

1998. Starptautiskai A.Šveicera Institūta un Sorosa Fonda Latvijā 
organizēts mācību seminārs Rīgā „Sāpju menedžments un paliatīvā 
aprūpe”. 

2001. dalība starptautiskā konferencē Rīgā „Garīgās veselības 
ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti normālā novecošanas procesā”. 

2003. mācību kurss Zviedrijā. 

Tēma: „Dzimumu vienlīdzības problēmas. Sabiedrības integrācija”. 

2003. Izraēlas vēstniecības un Dzelzceļa slimnīca „Biķernieki” 
organizēts mācību seminārs Rīgā. 

Tēmas: „Māsas un ārsta sadarbības modeļi pacienta aprūpē”. 

2003. LR Labklājības Ministrijas organizēts mācību seminārs Rīgā. 

Tēma: „Training of Trainers” Phare Twinning Light projekta 
„Administratīvās kapacitātes celšana valsts institūcijās un sociālajiem 
partneriem dzimumu integrētās pieejas attīstīšanai un ieviešanai” 
ietvaros. 

  

Svešvalodu 
zināšanas 

Krievu, angļu. 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
  
2006.gada 24.aprīlī 
 
 Vārds, uzvārds 
 

Maira Dumpe 

Dzimšanas datums 
 

1962.gada 14.decembrī 

Izglītība 
 

Kopš 2003.g. studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes doktorantūras studiju programmā “Izglītības 
vadība” 
1996.-1998. Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, 
iegūts sabiedrības vadības maģistra grāds 
1981. – 1986. Rīgas Politehniskā Institūta Automātikas un skaitļošanas 
tehnikas fakultāte, iegūta inženiera-matemātiķa kvalifikācija  
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs  
13 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2004.g. Banku augstskola, docente 
1998. – 2003. Banku augstskola, lektore 
1997. – 1998. Teletekno OY, Mārketinga menedžere 
1994.-1997. Kanādas Urbanistikas institūta Rīgas birojs, projekta 
koordinatore 
1992. – 1993.Starptautiskā Rīgas ekonomiskās koledža, lektore  
1986. – 1994. Rīgas Tehniskā universitāte, Informātikas un program- 
mēšanas katedra, inženiere, vecākā inženiere, lektore 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Datorzinības 
Datu bāzu vadības sistēmas 
WWW lapu veidošanas pamatprincipi 
Prezentāciju tehnoloģijas 
Projektu vadība 
E-komercija 
Informācijas sistēmu projektēšana 

Zinātnisko pētījumu 
virziens 
 

Informācijas tehnoloģiju loma uzņēmējdarbības attīstībā un izglītībā 

Publikācijas    
 

6 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./04. 
Pasniedzēju multiplikatoru sagatavošana, CarlBro Management 
sadarbībā ar Komercbanku asociāciju, 1998. 
Pārdošanas stratēģija, SIA Mercury International, 1997. 
"Pašvaldību ekonomiskā attīstība", Toronto, Kanāda, 1996. 
Vasaras kursi "Biznesa pamati", Pacific Lutheran University sadarbībā 
ar Rīgas Tehnisko universitāti,1992. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu, angļu – brīvi pārvaldu 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
  2006.gada 24.aprīlī 
 

 Vārds, uzvārds 
 

Margarita Dunska 

Dzimšanas datums 
 

1963.gada 26.maijā 

Izglītība 
 

1992. Latvijas Universitāte, iegūts ekonomikas doktora grāds 1986. - 
1989. Maskavas Pļehanova v.n. Tautsaimniecības institūts, iegūts 
ekonomisko zinātņu kandidāta grāds 
1983. - 1985. Maskavas Pļehanova v.n. Tautsaimniecības institūts, 
Tautsaimniecības plānošanas specialitāte, iegūta ekonomista 
kvalifikācija 
 

Zinātniskais grāds  
 

Ekonomikas zinātņu doktore (Dr.oec)  

Akadēmiskais amats 
 

Asociētā profesore 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

15 gadi 
 

Darba pieredze 
 

Kopš 2001.g. Banku augstskola, asociētā profesore 
2004. – 2006. Banku augstskola, Maģistrantūras daļas vadītāja 
2002. – 2004. Banku augstskola, Ekonomikas katedras vadītāja 
1996. –2001. Latvijas banku speciālista sertifikāta programmas 
mācību un eksaminācijas komisijas „Ekonomika un banku loma 
ekonomikā” priekšsēdētāja 
1993. – 2001. Banku augstskola, Finanšu katedras vadītāja, docente 
1990. - 1993. Latvijas Universitāte, vecākā pasniedzēja, lektore 
1990. – 1990. Latvijas ARK Ekonomikas institūts, vecākā zinātniskā 
līdzstrādniece 
1986. - 1989. Maskavas Pļehanova v.n. Tautsaimniecības institūts, 
aspirante 
1985. - 1986. Latvijas valsts universitāte, inženiere 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Makroekonomika  
Naudas teorijas un monetārā politika 
Latvijas tautsaimniecība  
Latvijas ekonomiskā politika 
 

Zinātnisko pētījumu 
virzieni 
 

Makroekonomikas teorija 
Ekonomiskās politikas veidošanās problēmas 
Starptautiskā ekonomika 
Eiropas Savienības ekonomika 
Latvijas attīstības iespējas starptautiskajā tirgū 
 

Publikācijas    
 

17 

Tālākizglītība   
 

Stažēšanās Bank of Ireland un Sligo Institute of Technology, Īrijas 
augstākās izglītības akreditācijas padome, Īrijā, 2001. 
„Hipotekārā kreditēšana”, Bornholm Erhversskole, Dānijā, 1999. 
„Banku darbības principi”, North lake College (ASV), Rīgā, 1996. 
”Banku speciālistu – pasniedzēju sagatavošana “Hipotekārā 
kreditēšana”, Bornholmas biznesa koledža, Dānija, 1996. 
“Train the Trainer”, ABI bankas un Latvijas Komercbanku asociācija, 
1996. 
“Tirgus ekonomikas kursi”, Latvijas Administrācija skola, Dānijā, 



 

1994. 
Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu valoda – brīvi pārvaldu, angļu – sarunvalodas zināšanas, vācu - 
pamatzināšanas 



 

  
Radošā un zinātniskā biogrāfija  

  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

 
Vārds, uzvārds 
 

 
Valda Gavare 

Dzimšanas datums 
 

1942.gada 12.decembrī 
 

Izglītība 
 

1992. - 1994. Latvijas Valsts universitāte Svešvalodu fakultāte, 
iegūts filoloģijas maģistra grāds 
1973.-1975. Latvijas Valsts universitāte, Augstskolu pasniedzēju 
kvalifikācijas celšanas fakultāte 
1962. – 1968. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filoloģijas 
fakultāte, iegūta angļu valodas un literatūras pasniedzēja 
kvalifikācija  
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 
 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

32 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2000.g. Banku augstskolas docente 
1993. – 2000. LU Valodu centra lektore 
Kopš 1991. LU Starptautisko attiecību institūta pasniedzēja 
1975. – 1991. LVU, pasniedzēja 
1969. - 1973. Latvijas ZA Fizikas institūta tulks - informators, 
patentu grupas vadītāja 
1968. – 1969. Jūrmalas 1.vdusskolas angļu valodas skolotāja 

 
Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursa nosaukumi 
 

Speciālā lietojuma angļu valoda (uzņēmējdarbības 
vadības, ekonomikas, finansu un banku speciālistiem) 

Starptautiskās sadarbības kultūra un biznesa etiķete 
Zinātnisko pētījumu 
virzieni  
 

Speciālā lietojuma angļu valodas (SLA), pasniegšanas  
metodika 
Starpkultūru lietišķā saskarsme 
 

Publikācijas    
 

11 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2004. 
Britu Padomes ESPELL projekts svešvalodu pasniegšanas 
metodikā 1998. – 2000. 
Maskavas valsts universitāte, Augstskolu pasniedzēju 
kvalifikācijas celšanas fakultāte,1978., 1985., 1981. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

 Angļu, krievu - brīvi pārvaldu 
 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
2006.gada 24.aprīlī 
 

Vārds, uzvārds 
 

Daina Golde 

Dzimšanas datums 
 

1958.gada 11.oktobrī 
 

Izglītība 
 

1994. - 1996. Latvijas Universitāte, filoloģijas maģistra grāds vācu 
filoloģijā 
1977. - 1982. Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultāte, iegūta 
vācu valodas un literatūras pasniedzēja, filologa un tulka kvalifikācija 
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

24 gadi 
 

Darba pieredze 
 

Kopš 1993.g. Banku augstskola, docente 
1992.-1993. Rīgas komercskolas skolotāja 
1990.-1992.-LR vadošo darbinieku kvalifikācijas celšanas 
institūts, latviešu un vācu valodas pasniedzēja 
1982.-1983. LU Zinību biedrības vācu valodas pasniedzēja 
1982.-1986. Rīgas 2. pagarinātās dienas skolas skolotāja 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Vispārējā un ekonomiskā vācu valoda  
Vācu valoda kā otrā svešvaloda    
Eiropas Savienības integrācijas process  
 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Angļu valodas ietekme uz vācu valodu ekonomikas nozarē 

Publikācijas    
 

1 

Tālākizglītība   
 

Informācijas un studiju nedēļa Hamburgā DAG, Vācija, 2005. 
Konference „valoda kā identitāte”Rīga, 2004. 
Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Seminārs Ekonomikas attīstība pēc paplašināšanās, Karla Duisburga 
biedrība (Vācija), Latvija, 2003.g. 4.-5. oktobrī 
Studien und Informations Woche, DAG, Lībeka, Vācija, 2003. g. 12. – 
18. oktobrī 
Seminārs „Vienotu kritēriju izstrāde valodas zināšanu līmeņa 
noteikšanai Eiropas Savienībā”, Goethe - Institut, 2003. 
Studiju un informācijas nedēļa, Lībeka, Vācija, 2003. 
Seminārs „Baltijas valstu perspektīvas Eiropas Savienībā”, Carl 
Duisberg biedrība, Vācija, 2003. 
Seminārs „Metodiski norādījumi darbam ar mācību grāmatu „Einfach 
Deutsch”, Goethe-Institut, Rīga, 2003. 
Seminārs „Svešvalodu mācīšanas stratēģija Vācijas profesionālajās 
augstskolās”, Brandenburga, Vācija, 2002. 
Seminārs “Svešvalodu apmācības metodika”, Kauņas universitāte, 
Lietuva, 2002. 
Seminārs “ Eiropas Savienības konvents”, VAS un Carl Duisberg 
biedrība, Vācija, 2002. 
Kursi “Ekonomiskā vācu valoda”, Lībekas fonds, 2001. 
Seminārs “Eiropa – mūsu kopīgās mājas”, Floto, Vācija, 2001. 



 

Baltijas ekonomikas menedžmenta apmācības programma, 1999. 
ES pasniedzēju programma moderātora kvalifikācijas iegūšanai, 
Bonnas politikas institūts/VAS, 1996.-1998. 
Seminārs “Eiropas Savienības perspektīvas”, Brandenburgas FZ PI, 
1998. 
Tālākizglītības kursi “Vācu valoda kā svešvaloda-ekonomiskās 
valodas metodika un didaktika”, Carl Duisberg koledža, Ķelne, 
Vācija, 1996. 
Tālākizglītības programma „Kredīti, bezskaidras naudas norēķini, 
konti, vērtspapīru tirgus”, Reinzemes - Pfalcas un Zāras federālā 
banka, 1994. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

 Vācu, krievu – pārvaldu brīvi, angļu – sarunvalodas līmenī 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 
 

 Vārds, uzvārds 
 

Jānis Grasis 

Dzimšanas datums 
 

1971.gada 28.jūnijā 

Izglītība 
 

2003. – Studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
doktora studiju programmā 
1997. – 2000. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, iegūts 
sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē 
1994. – 1995.Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību 
institūts, iegūta starptautisko attiecību struktūrvienības vadītāja 
kvalifikācija 
1989. – 1994. Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas 
fakultāte, iegūta vēsturnieka, pasniedzēja kvalifikācija 
1978. – 1989. Lizuma vidusskola  
 

Akadēmiskais amats 
 

Docents 

Pedagoģiskā darba stāžs 4 gadi 
Darba pieredze 
 

Kopš 2003. Banku augstskola, docents 
Kopš 2000. Banku augstskola, lektors 
2001. –2003. A/s„Akciju komercbanka „Baltikums”” Juridis- kā 
pārvalde, vadītājs 
2001. –2002. SIA „Firma L4”, juriskonsults 
2001. –2001. a/s „Rietumu banka”, vadošais jurists 
2000. –2001. a/s „Saules banka”, galvenais jurists 
2000. –2001. a/s „Saules investīcijas”, jurists 
1998. –2000. Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes 
Starptautisko līgumu daļa, galvenais jurists 
1995. –1998. Naturalizācijas pārvaldes Eksaminācijas centrs, 
vadītājs 
1994. – SIA „Refo”, menedžeris 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Starptautiskā nodokļu politika 
Starptautiskās tirdzniecības tiesības  
Tiesību zinības 
Saimnieciskās un darba tiesības 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Starptautiskās publiskās un privātās tiesības 

Publikācijas    
 

15 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Kursi “MVU attīstības iespēju daudzveidība un praktisku 
risinājumu pieredze ES”, LTRK, Rīga, 2003.g. 26.novembrī. 
Kursi “Ārvalstu uzņēmumu izmantošana Latvijas 
uzņēmējdarbībā”, SIA “Mediju nams”, Rīga, 2004.g. 10.martā. 
USIA programma „Building democracy in diverse communities”, 
ASV, 1996. 
Stažēšanās Bredfordas Universitātē, Lielbritānija, 1996. 
 

Svešvalodu zināšanas Angļu, krievu brīvi pārvaldu; vācu, franču pamatzināšanas 



 

 
Radošā un zinātniskā biogrāfija  

  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

Vārds, uzvārds 
 

Aija Graudiņa 

 
Dzimšanas datums 
 

1956.gada 8.februārī 

Izglītība 
 

Kopš 2002. g. studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Ekonomikas fakultātes doktorantūras studiju programmā 
1974. – 1979. Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultāte, 
rūpniecības plānošanas specialitāte, ekonomista kvalifikācija 

Akadēmiskais amats 
 

Lektore 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

6 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš  2000. gada 1.februāra Banku augstskolas lektore 
1997. – 2000. K&C Machinery Ltd. (Anglija) - reģionālā menedžere 
1995.- 1997. SIA “Skansil” – grāmatvede 
1991.- 1995. BK ASSOCIATES Ltd. (Anglija) - reģionālā menedžere 
1985. - 1991. Vissavienības Grāmatu draugu biedrības republikāniskā 
valdes  galvenā  ekonomiste un   grāmatvede 
1984. - 1985. Rīgas Tehnikas nama vecākā grāmatvede 
1983. - 1984. Daugavas sporta nama  vecākā  grāmatvede 
1979. - 1983. Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts kinematogrāfijas 
komitejas vecākā ekonomiste 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Apdrošināšanas pamati 
 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Apdrošināšanas attīstība un problēmas Latvijas laukos 
 

Publikācijas    
 

7 

Tālākizglītība   
 

2002. – 2006. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas 
fakultātes doktorante. Nokārtoti promocijas programmā paredzētie 
pārbaudījumi. 
2005. Eiropas Aktuāru akadēmijas rīkotais seminārs „Riska 
menedžments”( Seminar of the European Actuarial Academy „Risk 
Management”). 
2003. – 2004. Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 
pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba 
vadība. 
2001. Biznesa koledža Bornholmā (Dānija), tūrisma ekonomikas kursa 
studente. 
Intensīvie individuālie  angļu valodas kursi pie profesores Hilary M. 
Giasscock, Kembridža, 1999. 
Psiholoģijas kursi (personības un karjeras attīstības programma 
sievietēm), Rīga, 1996. 
Kursi - seminārs “Privāto pensijas fondu attīstība Latvijā”, 
Ekonomikas ministrija, 1994. 
Grāmatvedības kursi, Banku koledža, 1993. 



 

Galveno grāmatvežu un ekonomistu ikgadējie semināri, Grāmatu 
draugu biedrības valde Maskava, 1985. - 1991. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu – teicami, angļu - brīvi 

 



 

 
Radošā un zinātniskā biogrāfija 

  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

Vārds, uzvārds 
 

Veneranda Grišāne 

Dzimšanas datums 
 

1950.gada 5.janvārī 

Izglītība 
 

2000. – 2002. LU Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo 
zinātņu maģistra grāds ekonomikā 
1976. – 1981. LVU Finansu un tirdzniecības fakultāte, iegūta 
ekonomista kvalifikācija  
1970. - 1973. Latvijas Republikāniskais neklātienes lauksaimniecības 
tehnikums, iegūta grāmatvedes kvalifikācija 
1968. - 1969. Rīgas pilsētas 19.profesionāli tehniskā skola, iegūta 
sekretāres - stenogrāfistes - mašīnrakstītājas kvalifikācija 
 

Akadēmiskais amats Docente 
 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

20 gadi  

Darba pieredze 
 

Kopš 2004.g. Banku augstskola, docente 
1999. – 2003. Banku augstskola, lektore 
1994. - 1998. SIA “Kitija”, galv. grāmatvede 
1988. - 1993. Latvijas Republikas neklātienes lauksaimniecības 
tehnikums, ekonomisko un juridisko priekšmetu pasniedzēja 
1984. - 1988. Latvijas Republikas neklātienes lauksaimniecības 
tehnikums, galv. grāmatvede 
1983. - 1984. Rīgas pils. sociālās nodrošināšanas nodaļa, galv. 
grāmatvede 
1976. - 1983. Latvijas Republikas neklātienes lauksaimniecības 
tehnikums, galv. grāmatvede 
1973. - 1976. Latvijas Republikas neklātienes lauksaimniecības 
tehnikums, vec. grāmatvede 
1969. - 1973. Latvijas Republikas neklātienes lauksaimniecī- 
bas tehnikums, sekretāre - mašīnrakstītāja – korektore 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Finanšu grāmatvedība 
Lietvedība 

Zinātniskā pētījuma 
virziens 

Uzņēmējsabiedrību pašu kapitāla izmaiņu tiesiskais pamats un 
uzskaite finanšu grāmatvedībā 
 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Seminārs ‘Starptautiskie grāmatvedības standarti”, Starptautiskā 
grāmatvežu asociācija, Londona, Anglija, 2004.g. 20. maijā 
Kursi “ Budžeta grāmatvedība un iekšējais audits”, LU PPVVMC, 
Rīga, 2004. g. 29. janv. līdz 12. martam (60 st.) 
Kursi augstākā līmeņa grāmatvežu sertifikāta iegūšanai, 
Starptautiskā grāmatvežu asociācija (Lielbritānija), „Final” līmeņa 
sertifikāts”, 2002. 
Kursi augstākā līmeņa grāmatvežu sertifikāta iegūšanai, 



 

Starptautiskā grāmatvežu asociācija (Lielbritānija), „intermediate” 
līmeņa sertifikāts, 2001. – 2002. 
Seminārs „Starptautiskie grāmatvedības standarti”, Starptautiskā 
grāmatvežu asociācija, Londona, 2002. 
Kvalifikācijas paaugstināšana par grāmatvedības uzskaites 
standartiem, Starptautiskais Banku institūts, Sankt-Pēterburga, 2001. 
Zvērinātu revidentu sagatavošanas kursi, Latvijas zvērināto revidentu 
asociācijas izglītības centrs, Rīgā, 1998. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu valodu brīvi pārvaldu 

 
 
 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
  2006.gada 24.aprīlī 
 
 Vārds, uzvārds 
 

Astrīda Ģēģere - Zetterstroma 

Dzimšanas datums 
 

1955.gada 1.jūlijā 

Izglītība 
 

1994. - 1996. Latvijas Universitāte, filoloģijas maģistra grāds angļu 
filoloģijā  
1973. - 1979. P.Stučkas LVU Svešvalodu fakultātes angļu valodas un 
literatūras specialitāte, iegūta filologa, angļu valodas pasniedzēja 
kvalifikācija  

Akadēmiskais amats 
 

docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

18 gadi 

Darba pieredze 
 

1993. - Banku augstskola, angļu val. pasniedzēja, docente 
1991. – 1993. Latvijas Jūras akadēmija, angļu val. pasniedzēja 
1989. – 1991. Kirova raj. Skolēnu mākslinieciskās jaunrades nama klubs 
“Saulīte”, pedagogs 
1986. – 1988. Vissavienības augu aizsardzības institūta Baltijas filiāle, 
tulks 
1984. – 1986. Kirova raj. DZER Nr. 11 klubs “Saulīte” pedagogs 
1983. – 1984. LPSR ZA SPKB, inženiere 
1979. -1983. LPSR ZA Botāniskais dārzs, filologs – tulks 
1973. – 1979. Latvijas valsts filharmonija, sekretāre – dežurante. 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 

Vispārējā angļu valoda 
Lietišķā angļu valoda 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Angļu valodas mācīšanas metodes, kas orientētas uz svešvalodas 
lietošanu profesionālās darbības ietvaros 

Publikācijas    
 

2 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības 
darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Seminārs par jaunām mācību metodēm, Latvijas angļu val. skolotāju 
asociācija, Rīga, 2004. g. 17.septembrī 
Seminārs “ The Latest Conceptions in English Academic Writing” , 
Rīga, R. Stradiņa Universitāte, 2003. g. 3. oktobrī 
Seminārs ‘Presentation skills in English”, Coimbra Institute of 
Accounting and Administration, Portugāle, 12. 05. 2004.  
„Language in intercultural communication”, Ventspils augstskola, 2003. 
„Intercultural relations”, Rīga, LATE, 2003. 
„The latest conceptions in English academic writing”, 2003. 
„Personāla atlases un veidošanas principi Lielbritānijas augstskolās uz 
FIT uzņēmuma bāzes”, Hertfordšīra, Lielbritānijā, 2001. 
„Language learning and teaching in the context of social changes”, 
Kauņa, 2000. 
„A review of business English communication issues and needs and 
teaching strategies and skills in the tertiary environment”, Rīga, 2000. 
ESP for Diplomacy and Accession, Rīga, 1999. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Angļu, krievu un zviedru valodu brīvi pārvaldu, vācu – sarunvalodas 
līmenī 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
  2006.gada 24.aprīlī 
 

Vārds, uzvārds 
 

Jānis Hermanis 

Dzimšanas datums 
 

1971.gada 22.maijā 

Izglītība 
 

1989. – 1994. Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas 
fakultāte, iegūta matemātiķa, pasniedzēja kvalifikācija 
1986. – 1989. Baldones vidusskola 
 

Akadēmiskais amats 
 

Lektors 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

13 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 1998.g. Banku augstskola, lektors 
1998.– 1998. A/S VAR izglītības centrs, dažāda līmeņa kursi par 
Windows98 
1995.– 1998. Rīgas Amatniecības vidusskola, informātikas skolotājs 
1994.– 1998. Salaspils 1. vidusskola, informātikas skolotājs un 
direktora vietnieks informācijas jautājumos 
1993.– 1994. Baldones vidusskola, informātikas skolotājs 
1993.– 1994. Pilsonības un Imigrācijas departamenta Iedzīvotāju 
reģistra Skaitļošanas centrs, datoroperators 
1992.– 1992. Daugmales 9-gadīga skola, matemātikas skolotājs 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Informātika I un II, Web lapu veidošana  
Programmēšanas pamati  
Finanšu un statistikas aprēķini  
Biroja programmatūras pielietojums  
Biznesa shēmu zīmēšana 

Publikācijas 
 

1 

Zinātnisko pētījumu 
virziens 

Informātika 
Finanšu matemātika 
 

Tālākizglītība 
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Seminārs „„Būt. Zināt. Prast.” Metodes veiksmīgam augstskolas 
pasniedzēju darbam ar auditoriju” Latvijas pieaugušo izglītības 
apvienība, Rīga, 2002.  
Seminārs “Hipotekārās kreditēšanas sistēma Dānijā”, Bornholmas 
biznesa koledža, Dānija, 1999. 
Kursi “922 Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Core 
Technologies”, SIA “Soft - tronik”, Rīga, 1998. 
Kursi “Windows NT 4.0 Administration”, SIA “Soft-tronik”, Rīgā, 
1998. 
Kursi “Lotus Notes darbam grupā un pasta nosūtīšanai”, SIA “Soft-
tronik”, Rīgā, 1998. 
Kursi ”Course at the educational centre of Bornholm”, Rīga, 1997. 
Kursi "Automatizētas projektēšanas sistēmas AutoCAD pamati", SIA 
"GRADA", Rīgā, 1997. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu – brīvi pārvaldu 
Vācu , angļu– pamatzināšanas 



 

 
 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
2006.gada 24.aprīlī 
  
 
Vārds, uzvārds 
 

Gunta Innuse 

Dzimšanas datums 
 

1958.gada 10.februārī 

Izglītība 
 

1997.-1999. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības 
fakultāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā  
1996.-1997. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības 
fakultāte, iegūta grāmatveža-ekonomista kvalifikācija  
1977.-1982. Latvijas Valsts universitāte, Finansu un tirdzniecības 
fakultāte, iegūta ekonomista kvalifikācija 
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

3 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2005. g. Banku augstskola, docente 
Kopš 2003. g. Banku augstskola, lektore 
2000. - 2003. LR Veselības ministrija, Pasaules Bankas finansēts 
projekts “Veselības aprūpes reforma” grāmatvede- finansiste 
1995. – 2000. LR Veselības ministrija, Finansu un uzskaites 
nodaļa, galv.speciāliste, galvenā grāmatveža vietniece  
1997. LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde, nodaļas vadītāja 
1993. – 1995. SIA “ENNI”, menedžere 
1991.-1993. SIA “PAVADONIS”, menedžere 
1989. – 1991. LR Preses izplatīšanas tirdzniecības apvienība, 
grāmatvede, galvenā grāmatveža vietniece 
1986. – 1989. Latvijas tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas 
celšanas institūts, ekonomiskās izglītības kabineta darbiniece 
1979. – 1986. Starptautiskais jaunatnes tūrisma birojs “Sputņiks”, 
referente 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Uzņēmuma vadības grāmatvedība 
Finanšu grāmatvedība 

Zinātnisko pētījumu  
virziens  
 

Saimnieciskās darbības izmaksas un produkta pašizmaksas 
kalkulācijas metodes, to salīdzinājums 

Tālākizglītība   
 

Iegūts LR Grāmatvežu asociācijas “Profesionālā grāmatveža 
sertifikāts”, Rīga, 2001.- 2002. 
Kursi “Finanšu analīze LR Veselības ministrija”, SIA 
“Eiropersonāls”, 2001. 
Kursi „Finansu menedžments Pasaules Bankas finansētajos 
projektos”, Starptautiskais mācību centrs, Turīna, Itālija, 2000. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Angļu valoda, krievu valoda 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
 

2006.gada 24.aprīlī 

 

 

  

Vārds, uzvārds Vadims Ivaščuks 

  

  

Dzimšanas datums 1948.gada 1.maijā 

 

Izglītība 1997. – 1999. Latvijas Universitāte. Sociālo un zinātņu maģistra grāds 
vadībzinātnē. 

1971. – 1974. Latvijas Valsts Universitāte, aspirants. 

1966. – 1971. Latvijas Universitāte. Ekonomikas fakultāte, inženieris – 
ekonomists. 

  

Akadēmiskais 
amats 

vieslektors 

  

Pedagoģiskais 
darba stāžs 

30 

Darba pieredze 1998. Latvijas Universitāte. Ekonomikas teorijas katedra, lektors. 

1998. – 2000. Latvijas Komercbanku asociācijas konsultācijas mācību 
centrs, direktors - amatu savienošanas kārtībā. 

1982. – 1988. Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. 
Plānu un finanšu pārvaldes priekšnieks. Amatu savienošanas kārtībā – 
LVU, Ekonomikas un vadības fakultāte, vecākais pasniedzējs. 

1980. – 1982. Latvijas Valsts Universitāte, vecākais pasniedzējs. 

1974. – 1980. Latvijas Valsts Universitāte, pasniedzējs. 

1973. – 1974. Inženieris, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. 

1968. -1971. Latvijas Universitāte. Ekonomikas fakultāte, laborants. 

  

Pedagoģiskā 
darbība, studiju 
kursa nosaukumi 

 Loģistika  

  

Zinātniskā 
pētījuma virzieni 

Ekonomikas pārvaldes problēmas. Uzņēmējdarbība starptautisko kravu 
transportēšanas jomā. Uzņēmējdarbība kvalifikācijas paaugstināšanas 
jomā. 

  

Publikācijas 17 

  



 

Tālākizglītība 1999. „Banku tēla veidošana”, org. Luksemburgas ministrija 
(sertifikāts) 

1999. Stažēšanās Kanādā, Dalhousie University 

1997. Individuālais grants TEMPUS projektā, Beļģijā, Mihelēnā 
(sertifikāts) 

1995. Stažēšanās Beļģijas un Holandes augstskolās (sertifikāts) 

1979. – 1980. Maskavas Valsts Universitāte. 

  

Svešvalodu 
zināšanas 

Krievu, angļu. 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
 

2006.gada 24.aprīlī 
 
Vārds, uzvārds Lidija Kalniņa 
Dzimšanas datums 
 

1955.gada 17.septembrī 
 

Izglītība 
 

1994. - 1996. Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte, 
filoloģijas maģistra grāds angļu filoloģijā 
1973.-1978. Latvijas Valsts Universitātes Svešvalodu fakultāte, 
iegūta filologa, angļu valodas pasniedzēja kvalifikācija  
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 
 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

 
26 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 1994. Banku augstskola, docente 
1981.-1994. Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija, angļu valodas un 
literatūras skolotāja 
1979.-1981. Rīgas pils. Ļeņina raj. Tautas Izglītības nodaļa, kadru 
inspektore 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursa nosaukumi 
 

Biznesa angļu valoda  
(ESP) Speciālā lietojuma angļu valoda ekonomikas, banku, finanšu 
jomā 
 

Zinātnisko pētījumu  
virziens  
 

Prasmju orientēta biznesa un speciālā lietojuma (ESP) angļu 
valodas mācīšana 

Publikācijas    
 

Prasmju orientēta biznesa un banku angļu valodas mācīšana Banku 
augstskolā 1. un 2. studiju gadā, starptautiskās konferences 
„Profesionālā ekonomiskā izglītība: problēmas un risinājumi” 
ziņojumu krājums, Rīga, Banku augstskola,1999. 

Tālākizglītība   
 

Starptautiskā Biznesa angļu valodas BESIG konference Monako 
Starptautiskā universitāte 2005. 
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas 
augstskolas izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība. Latvijas 
Universitāte. 2004.  
Seminārs „Akadēmiskā rakstība”, Stradiņa universitāte, Rīga, 
2003. 
Seminārs, Telemarkas koledža, Norvēģija, 2002. 
Metodikas kurss “Biznesa angļu valodas mācīšanas metodes”, 
Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija, Rīgā, 2000.  
Metodikas kurss, Njuhemas Valodu centrs, Kembridža, Anglija, 
1999.  
Training and Educational Policy Programme „”Īrijas AIB banka, 
Dublina,1997.  
Metodikas kurss „English for Specific Purposes”, Regent 
Language Centre, Londona, 1996.  
Seminārs „Open Week for Managers”, Bath, Language Training & 
Consulting, Anglija, 1995 
Banku darbības pamatprincipi. North Lake koledža, Dalasa 

Svešvalodu zināšanas 
 

Angļu, krievu – brīvi pārvaldu, poļu - pamatzināšanas 
 

  



 

 Radošā un zinātniskā biogrāfija  
2006.gada 24.aprīlī 
 

Vārds, uzvārds 
 

Terēza Korsaka 

Dzimšanas datums 
 

1964. gada 19.jūnijā 

Izglītība 
 

Kopš 1996. gada studijas Rīgas Tehniskās universitātes 
doktorantūrā 
1994.- 1996. Rīgas Tehniskā universitātes Inženier- ekonomikas 
fakultāte, iegūts inženierzinātņu maģistra grāds vadīšanas 
organizācijā 
1985.- 1991. Latvijas Valsts universitātes Finanšu un tirdzniecības 
fakultāte, iegūta ekonomista kvalifikācija 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 
 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

14 gadi 

Darba pieredze 
 
 

Kopš 1997.gada - Banku augstskola, prakses vadītāja, docente 
1992. - 1997. Banku koledža, prakses vadītāja, pasniedzēja 
1990. - 1992. Rīgas Uzskaites un kredīta tehnikums, pasniedzēja 
1985. - 1990. LPSR Valsts Bankas Rīgas pils. Ļeņina raj. nodaļa, 
kredītinspektore. 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Vadības grāmatvedība 
Uzņēmējdarbības grāmatvedība 
Banku grāmatvedība 
Finanšu vadība  

Zinātnisko pētījumu 
virziens 

Grāmatvedība 

Publikācijas    
 

15, t.sk. divi mācību līdzekļi 
 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./04. ak. g., 
sert. Nr. 0401 
Seminārs „Investīciju projektu novērtēšana”, Latvijas 
komercbanku asociācija, Rīga, 2004. 
Seminārs „Debitoru parādu vadīšana”, Rīgas Kongresu nams, 
2004. 
Kursi augstākā līmeņa grāmatvežu sertifikāta iegūšanai, 
Starptautiskā grāmatvežu asociācija (Lielbritānija), „final” līmeņa 
sertifikāts”, 2002. 
Kursi augstākā līmeņa grāmatvežu sertifikāta iegūšanai, 
Starptautiskā grāmatvežu asociācija (Lielbritānija), „intermediate” 
līmeņa sertifikāts, 2001. – 2002. 
Tālākizglītības kursi, Starptautiskais menedžmenta institūts Sankt 
Pēterburgā, Krievija (The international management institute of 
St.Petersburg, certify that Tereza Korsaka has sucessfuly 
completed the programme Winter School Workshop for Business 
Course Instructors), sertifikâts Nr.007146. 2000. 
Seminārs „Vērtspapīri no grāmatvedības viedokļa”, KPMG, LKA 
KMC, LZRA Izglītības centrs, Rīgā, 2000.   
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Angļu – pamatzināšanas, krievu – brīvi pārvaldu 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
 

2006.gada 24.aprīlī 
 
Vārds, uzvārds 
 
Dzimšanas datums 
 

Ivars Kravalis 
 
1961. gada 1. novembrī. 

 
 

Izglītība 
 

Pedagoģijas Maģistra grāds Sporta pedagoģijā 1998. gadā. 
Pašlaik – studēju LU PPI Doktorantūrā 

 

Amats 
 

Sporta organizators Banku augstskolā  

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

24 gadi  

Darba pieredze 
 

2001. – pašreiz – Sporta organizators BA (amatu savienošanas 
kārtībā)  
1992. – pašreiz – Latvija Policijas akadēmijas Fiziskās 
sagatavošanas katedrā - lektors  
1986.- 1992. – Sporta darba vadītājs 17. PPTV 
1982.-1986. – treneris VBSB „Darba rezerves” 

 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursa nosaukumi 
 

1996. – 1998. RPIVA lektors Sporta katedrā  
1999. – 2001. Sporta skolotājs Rīgas 84 vsk. 
2005. Outdoor Environmental Education - Zviedrijā 

 

Zinātnisko pētījumu  
virzieni  
 

Fiziskās aktivitātes augstskolu studentiem 
Fiziski aktīvs dzīvesveids 

 

Publikācijas    
 

Pēdējo 3 gadu laikā - 5  

Tālākizglītība   
 

1. 16.-18.09.2005. Rimini, Itālija. 9th International Scientifc 
Conference „Sport Kinetics 2005”. Stenda referāts: 
„Student Fitness and Attitude Towards Physical Activity 
at University”. 

2. 20.-22.10.2005. Helsinki, Somija. 8th International LLinE 
Conference „What Future for Lifelong Learning in Europe 
– A Time for Choise”. Stenda referāts: „Active Lifestyle 
and Lifelong Learning for personal Development”. 

3. 01.-02.12.2005. Ščecina, Polija. X Starptautiskā zinātniskā 
konference „Physical Activity of People at Diferent Age”. 
Mutiskais ziņojums „Healthy Lifestyle and Physical 
Activity of Students in Latvia”. 

20.12.2005. Dalība LPA zinātniski praktiskajā konferencē 
„Akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 2005.gadā: norises gaita un 
rezultāti”. 
13.-20.08.2005. Linkopingas Universitāte, Zviedrija. Kursi : 
„Outdoor Environmental Education”. 56 stundas 
 
 

 

 krievu – pārvaldu brīvi, angļu – sarunvalodas līmenī  
 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 
 

Vārds, uzvārds 
 

Sandra Kraže 

Dzimšanas datums 
 

1955.gada 11.martā 

Izglītība 
 

1992. Latvijas Universitāte, iegūts filoloģijas zinātņu doktora 
grāds  
1991. – 1992. Londonas Universitāte, Izglītības institūts, iegūts 
maģistra grāds izglītībā (MA in Education)  
1985. – 1986. Ļeņingradas Valsts universitāte, aspirantūra 
1973. –1978. LVU Svešvalodu fakultāte, iegūta filologa, 
pasniedzēja kvalifikācija 
 

Zinātniskais grāds  
 

Filoloģijas zinātņu doktore (Dr. philol.) 

Akadēmiskais amats 
 

Vieslektore 
 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

26 gadi 
 

Darba pieredze 
 
 

Kopš 2006.gada Banku augstskola, Studentu mobilitātes daļas 
vadītāja 
1999. – 2006. Banku augstskola, Starptautisko sakaru un projektu 
vadītāja un asociētā profesore 
1999. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes svešvalodu 
mācību metodikas katedras docente  
1999. Valodu mācību centrs, mācību programmu konsultante  
1994. – 1999. Valodu mācību centrs, vecākā pasniedzēja 
1994. –1999. LU Valodu centra Dabas zinātņu fakultāšu 
Svešvalodu katedra, docente 
1992. –1994. LU Ķīmijas fakultātes Dabas zinātņu fakultāšu 
Svešvalodu katedra, docente 
1988. - 1992 . LVU Svešvalodu katedra, docente 
1986. – 1988. LVU Svešvalodu katedra, vecākā pasniedzēja 
1978. – 1986. LVU Svešvalodu katedra, pasniedzēja 

 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
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 
profesionālajā bakalaura studiju programmā „Finanses”. 
Starpkultūru biznesa sakari Banku augstskolas maģistra studiju 
programmā ”Ekonomika” un Starpkultūru saskarsme maģistra 
studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana” 
Kopš 2004.g. lietišķā angļu valoda Banku augstskolas 
Socrates/Erasmus studentiem  
Kopš 2001.g. Starpkultūru biznesa sakari maģistrantūras studiju 
programmā (Banku augstskola) 
Kopš 1999.g. Lietišķā angļu valoda (Banku augstskola) 
1998.g.-2003 g. Rakstu runa, profesionālā studiju programma (LU 
Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte) 



 

1998.g-2003 g.. Nozaru pedagoģija, profesionālās studiju 
programmas A daļa (LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte) 
1983.g. Ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides bakalauru studiju 
programmā angļu valoda (LU) 
1982.g. Lietišķā angļu valoda (ĢZZF) 
1978.g. Angļu valoda Svešvalodu katedrā LVU 
 
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 
 

Publikācijas 
 

20 
 

Tālākizglītība 
 

Starpkultūru saskarsmes seminārs, Lielbritānija, Londona, 01.-
07.07.2003. 
Seminārs par BEC eksāmenu, Lielbritānijas Padome Latvijā, Rīgā, 
2002. 
Kurss angļu valodā un metodikā, Studio School, Cambridge, 
Lielbritānija, 1996. 
Kurss lietišķās angļu valodas pasniegšanā, LTS Training and 
Consultancy, Bath, Lielbritānija, 1995. 
 

Dalība starptautiskajās 
un profesionālajās 
organizācijās 
 

Starptautiskas organizācijas “SIETAR-EUROPA” (Starpkultūru 
izglītība, apmācība un pētījumi) biedre 
Londonas Universitātes izglītības institūta asociācijas (ALUMNI) 
biedre 
Eiropas augstākās izglītības institūciju asociācijas (EURASHE) 
padomes biedre 
PRIME Networking valdes locekle 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Angļu valoda – pārvaldu brīvi 
Vācu valoda – sarunvalodas līmenī 
Krievu valoda - labi 

 



 

 
Radošā un zinātniskā biogrāfija 

2006.gada 24.aprīlī 
 

Vārds, uzvārds 
 

Dainis Kriķis 

Dzimšanas datums 
 

1954.gada 10.februārī 

Izglītība 
 

1993.g. Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte, 
iegūts matemātikas maģistra grāds 

1972. – 1977. P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte 
Fizikas un matemātikas fakultāte, iegūta matemātiķa kvalifikācija 

Akadēmiskais amats 
 

Docents 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

29 gadi  

Darba pieredze 
 

Kopš 2000.g. - Banku augstskola, docents 

1993. – 2000. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, direktora vietnieks mācību 
darbā 

1990. – 1993. Rīgas komercskola, direktora vietnieks mācību 
darbā 

1984. – 1990. Rīgas L.Paegles 1.vidusskola, direktora vietnieks 
mācību darbā 

1977. – 1984. Rīgas L.Paegles 1.vidusskola, matemātikas skolotājs 

1975. – 1977. Rīgas 24.vidusskola, matemātikas skolotājs 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Matemātika 

Statistika 

Zinātnisko pētījumu 
virziens 
 

Matemātikas metožu izmantošana ekonomisku procesu 
modelēšanai 

Publikācijas    
 

18 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 

“Matemātikas mācību saturs, metodika un vērtēšana”, Rīgas pils. 
Skolotāju izglītības centrs, 2002. 

1984. – 1985. P.Stučkas LVU Tautas izglītības organizatoru 
sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas fakultāte 

 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu – pārvaldu brīvi , vācu – sarunvalodas līmenī 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 
 

 
Vārds, uzvārds 
 

Lancmane Lāsma 

Dzimšanas datums 
 

1972.gada 5.janvārī 

Izglītība 
 

Kopš 2001. g. studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un 
vadības fakultātes vadībzinības doktora studiju programmā 
1998. – 2000. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības 
fakultāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā 
1990. – 1995. Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, iegūts 
filoloģijas bakalaura grāds angļu filoloģijā 
 

Akadēmiskais amats 
 

Lektore 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

6 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2000. Banku augstskola, lektore 
Kopš 1998. Banku augstskola, Administratīvās daļas vadītāja 
1994. -1998. Latvijas Banku koledža, tulks 
1993. -1994. Ziemeļvalstu valodu ģimnāzija, angļu valodas 
skolotāja 
1992. - 1993. Latvijas Banku koledža, angļu valodas pasniedzēja 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Biznesa plānu izstrādes vadīšana 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Kvalitātes vadīšana publiskā sektora organizācijās 

Publikācija    
 

„Valsts pārvaldes reforma un kvalitātes sistēmu nodrošināšana 
publiskajā pārvaldē”, Starptautiskās zinātniskās konferences 
ziņojumu krājums „ Konkurētspēja un kvalitātes vadības 
problēmas”, Banku augstskola, Rīga, 2000. 

Tālākizglītība   
 

Seminārs „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, LU 
pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Rīga, 2002. 
Tūrisma mācību programma, Bornholm Erhvervsskole, Dānija, 
2002. 
„Hipotekārā kreditēšana", Bornholm Erhvervsskole, Dānija, 1999. 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu, angļu – brīvi pārvaldu 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 
 

Vārds, uzvārds 
 

Elita Lielā 

Dzimšanas datums 
 

1959.gada 25.augustā  

Izglītība 
 

2004. – 2005. Juridiskā koledža 
1984. – 1988. Latvijas Universitāte, Aspirantūra, ekonomikas 
doktore (Ph.D.) 
1977. – 1981. Latvijas Universitāte, Finansu un tirdzniecības 
fakultāte, iegūta ekonomista specialitāte 
 

Akadēmiskais amats 
 

Vieslektore 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

4 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2003. g. VAS „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”, 
Nekustamā īpašuma saistību un kontroles departaments, Attīstības 
plānošanas pārvaldes vadītāja, Attīstības un plānošanas nodaļas 
projekta vadītāja 
2000. – 2003. SAS „Mūsa Motors grupa”, Finanšu direktore un 
Valdes locekle 
2002. – 2003. SAS „Mūsa Motors grupa”, Prezidenta v.i. un 
Valdes priekšsēdētāja 
1998. – 2000. PAS „Grindeks”, Padomes priekšsēdētāja un 
ģenerāldirektora padomniece 
1996. – 1998. Latvijas Attīstības aģentūra, Investīciju projektu 
nodaļas vadītāja 
1996. – 1997. Rīgas osta, valdes locekle, Latvijas Attīstības 
aģentūras pārstāve valdē 
Kopš 1996. g. SIA „Konsorts”, Finanšu direktore, galvenā 
grāmatvede 
1994. – 1996. SIA „Konsorts”, izpilddirektore, projekta vadītāja, 
konsultante 
1993. – 1994. LR Finansu ministrija, ministra padomniece, 
tautsaimniecības politikas departamenta direktora vietniece, 
Makroekonomiskās analīzes nodaļas vadītāja 
1993. – 1995. LR Saeima, deputāta palīdze 
1981. – 1991. Latvijas PSR Tirdzniecības ministrija, vadošā 
ekonomiste, Finansu analīzes nodaļas vadītāja, Tirdzniecības 
ekonomikas departamenta direktora vietniece 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Tirdzniecības vadīšana 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Tirdzniecības vadīšana  

Publikācijas    
 

7 

Tālākizglītība   
 

Kvalitātes sistēmas vadītājs, sertifikāts Nr. KSV-06-2004, izdevējs 
-  Personāla sertifikācijas institūts, 2004. 

Profesionālā grāmatveža sertifikāts Nr.32 izdevējs - Latvijas 



 

Republikas Grāmatvežu asociācija, 2001. – 2002. 

Rīgas Biznesa skola, angļu valodas kursi, 1997. 

Starptautiskā viesu programma „Bizness ASV”, organizētājs USIA 
Multireģionālais projekts (ASV) un ASV vēstniecība Latvijā, 
1997. 

Ekonomiskās vadības apmācības programma Baltijas valstīm, 
organizētājs – Dalhausijas Universitāte (Kanāda) un Kanādas 
valdība, 1994. 

Ekonomiskās vadības politikas kursi, organizētājs – Bredfordas 
Universitāte (Apvienotā Karaliste) un Lielbritānijas vēstniecība 
Latvijā, 1994. 

Ekonomikas pamatu, makroekonomikas un politikas kursa 
sertifikāts, organizētājs – Apvienotais Vīnes institūts un 
Starptautiskais Valūtas fonds, 1993. 

Latvijas Universitāte, grāmatvedības kursi, 1992. 

 

Svešvalodu zināšanas 
 

Angļu, krievu – pārvaldu brīvi 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 
 

Vārds, uzvārds 
 

Kristaps Lešinskis 

Dzimšanas datums 
 

1973.gada 25.septembrī  

Izglītība 
 

Kopš 2000.g. doktorantūras studijas Latvijas Universitātes 
Ekonomikas fakultātē  
1995.-1997. Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte,  
iegūts ekonomikas zinātņu maģistra grāds 
1991.-1995. Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte,   
iegūts ekonomikas zinātņu bakalaura grāds  
  

Akadēmiskais amats 
 

Docents 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

 
4 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2004.g. gada Banku augstskola, docents 
2001.- 2004.Banku augstskola, lektors 
2000.-2002. Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas Integrācijas 
institūts, vieslektors 
2002.-2002. Rīgas Kultūru vidusskola, Ekonomikas un biznesa 
pamatu skolotājs 
2000.-2001. Latvijas Universitāte, Eirofakultāte, ES PHARE 
programmas īstermiņa konsultants 
2000.-2002. SIA “Margaret Astor”, finanšu konsultants 
1999.-2001. SIA “Lešinskis un partneri”, direktors 
1996.-1999. LR Ekonomikas ministrija, Eiropas Integrācijas 
konsultatīvā vienība, direktors, Valsts sekretāra palīgs ES 
jautājumos 
1994.-1996. LR Ekonomikas ministrija, Tautsaimniecības 
struktūrpolitikas departaments, vecākais referents 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Uzņēmējdarbības ekonomika 
Starptautiskās finanšu attiecības  
Politiskā ekonomika 
Latvijas ekonomiskā politika 
 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Promocijas darba tēma : “Latvijas darbaspēka struktūra un tās 
atbilstība esošajiem tirgus nosacījumiem” 
 

Publikācijas    
 

9  

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
„Microeconomics”, padziļinātais kurss, Latvijas Universitātes 
Eirofakultāte, Rīga, 1994.  

„Macroeconomic Policy and Financial Stabilization”, Pasaules 
Banka, Tallina, Igaunija, 1994.  

„Macroeconomics”- padziļinātais kurss, Latvijas Universitātes 
Eirofakultāte, Rīga, 1995.  

Stažēšanās pieredzes apmaiņas braucienā par ārējās tirdzniecības 



 

jautājumiem, Orhūzas Universitāte, Dānija, 1996.  

„EU Institutions and the Single Market”, Eiropas Savienība, 
TEIEX birojs, Brisele, Beļģija, 1996.  

„Sweden and EU”- Zviedrijas Ārlietu ministrija, Stokholma, 1997.  

„Danish Industries and Integration to the EU”, Dānijas Ārlietu 
ministrija, Kopenhāgena, 1997.  

„Legal and Economic Aspects of the EU”, Londonas Universitāte, 
Londona, 1997.  

„Integration Process of Austria to the EU”, Austrijas Ārlietu 
ministrija, Vīne, 1998.  

„Macroeconomic Policy of Danmark”, Dānijas Ekonomikas 
ministrija, Kopenhāgena, 1998.  

 
Svešvalodu zināšanas 
 

Angļu, krievu – pārvaldu brīvi 

 
 
 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

Vārds, uzvārds 
 

Inese Mavļutova 

Dzimšanas datums 
 

1963.gada 28.jūlijā 

Izglītība 
 

1995. – 1996. Rīgas aviācijas universitāte, iegūts ekonomikas 
zinātņu maģistra grāds 
1990. – 1992. Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra, 
noklausījusies teorētisko kursu 
1987. – 1990. Maskavas Valsts universitāte, aspirantūra, 
noklausījusies teorētisko kursu 
1980. – 1985. Maskavas Valsts universitātes Ekonomikas 
fakultāte, iegūta ekonomista – kibernētiķa kvalifikācija 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

15 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2004. Banku augstskola, docente 
2000. – 2003. Banku augstskola, lektore 
1999. – 2000. Transporta un sakaru institūts, lektore 
1997. – 2000. SIA „Atreks”, galvenā grāmatvede 
1996. – 1997. SIA „Baveks” , galvenā grāmatvede 
1995. – 1999. Rīgas Aviācijas Universitāte, lektore 
1992. – 1995. SIA „Bary”, galvenā grāmatvede 
1986. – 1987. Latvijas Valsts universitāte, pasniedzēja 
1985. – 1986. Latvijas Valsts universitāte, Mācību daļa, metodiķe 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Uzņēmuma finanšu  vadība 
Finanšu vadība 
Finanses 
Finanšu analīze 
Sociālās attīstības modelēšana 
Cenas un cenu veidošanas mehānisms 
Finanšu grāmatvedība 
Makroekonomika 
Mikroekonomika 
Ekonomikas teorijas pamati 
Politiskā ekonomija 

Zinātnisko pētījumu  
virziens 
 

Finanšu analīzes vieta vadības lēmumu pieņemšanā, biznesa 
restrukturizācija 

Publikācijas    
 

8 

Tālākizglītība   
 

Seminārs „ Starptautiskie finanšu pārskatu standarti”, Londona 
,Starptautiskā grāmatvežu asociācija, 2005. g. augustā 
Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Seminārs “ PVN piemērošana, aktualitātes un izmaiņas iestājoties 
ES”, žurnāls “ Bilance”, Rīga, 2003.g. 21. oktobrī 
Kursi “Uzņēmuma darbības fin. analīze ar EXCEL”, Rīgas 
zinātnes un tehnikas nams, Rīgā, 2004. g. maijā 
Pieredzes apmaiņa Viļņas kolēģijā Leonardo da Vinči programmas 
ietvaros, 2004. g. 24. – 28. maijā 



 

Kursi augstākā līmeņa grāmatvežu sertifikāta iegūšanai, 
Starptautiskā grāmatvežu asociācija (Lielbritānija), „final” līmeņa 
sertifikāts”, 2002. 
Kursi augstākā līmeņa grāmatvežu sertifikāta iegūšanai, 
Starptautiskā grāmatvežu asociācija (Lielbritānija), „intermediate” 
līmeņa sertifikāts, 2001. – 2002. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu – pārvaldu brīvi, angļu – sarunvalodas līmenī 

 



 

 Radošā un zinātniskā biogrāfija  
  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

Vārds, uzvārds 
 

Sandra Ozoliņa 

Dzimšanas datums 
 

1957.gada 16.novembrī 

Izglītība 
 

1994. - 1996. Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte, iegūts 
filoloģijas maģistra grāds vācu filoloģijā 
1979.- 1982. Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte, iegūta 
vācu filologa un pasniedzēja kvalifikācija 
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

24 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2002. g. Banku augstskolas Svešvalodu katedras vadītāja 
Kopš 1993. gada Banku augstskola, docente  
1990.- 1992. Rīgas komercskola, skolotāja 
1982.- 1990. Rīgas Tehniskās universitāte, lektore 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Vispārīgā vācu valoda 
Lietišķā vācu valoda 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Metodes un paņēmieni banku speciālās terminoloģijas apguvei 

Publikācijas    
 

1 

Tālākizglītība   
 

Studiju un informācijas nedēļa, Lībeka, Vācija, 2005 
Seminārs „Metodiski didaktiskie aspekti darbam ar presi 
svešvalodu nodarbībās” Goethe- Institut, Rīga 2005 
Starptautiska konference „Valoda kā identitāte”Rīga 2004 
4. Baltijas vācu valodas skolotāju konference, Viļņa, Lietuva, 2004 
Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Seminārs „Vienotu kritēriju izstrāde valodas zināšanu līmeņa 
noteikšanai Eiropas Savienībā, Goethe-Institut, Studiju un 
informācijas nedēļa, Lībekā, Vācija, 2003. 
Studien und Informations Woche, DAG, Lībeka, Vācija, 2003. g. 
12. – 18. oktobrī 
Seminārs„Metodiskie norādījumi darbam ar mācību grāmatu 
„Einfach Deutsch”, Goethe- Institut, Rīgā, 2003. 
Seminārs „Svešvalodas mācīšanas stratēģija Vācijas 
profesionālajās augstskolās”, Brandenburga, Vācija, 2002. 
Kursi lietišķajā vācu valodā, „Deutshe Auslandsgesellschaft”, 
Lībeka, Vācija, 2001. 
Stažēšanās Carl Duisberg valodu centrā, Ķelne, Vācija, 1997. 
Stažēšanās Landeszentralbank in Mainz, Vācijā, 1996. 
  

Svešvalodu zināšanas  Vācu, krievu – pārvaldu brīvi, angļu – sarunvalodas līmenī 
 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

Vārds, uzvārds 
 

Modris Ozoliņš 

Dzimšanas datums 
 

1962.gada 11.augustā 

Izglītība 
 

1996. Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa institūts, iegūts 
Biznesa administrācijas maģistra (MBA) grāds 
1993. studijas Otavas Universitātē Kanādā (1 semestris) MBA 
programmas ietvaros 
1988. Rīgas Politehniskā institūta Inženierekonomikas fakultāte, 
iegūts inženiera-pētnieka grāds 
 

Akadēmiskais amats 
 

Vieslektors 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

21 gads 

Darba pieredze 
 

Kopš 2004. g. Banku augstskola, direktors attīstības un 
starptautiskās sadarbības jautājumos 
2003. – 2004. Personāla sertifikācijas institūta mācību centra 
vadītājs 
Kopš 1999. gada Rīgas Tehniskā universitāte, praktiskais docents  
1997.- 2003. Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa institūts, 
direktors, Domes priekšsēdētājs  
1993.- 1997. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas 
fakultāte, dekāna vietnieks 
1985. – 1988. Rīgas Politehniskais institūts, jaunākais zinātniskais 
līdzstrādnieks 
1985. Latvijas kūrortu pārvaldes autotransporta uzņēmums, 
Ekspluatācijas daļas vecākais inženieris 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

18 gadi, 
Inovāciju vadīšana, Mārketings 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Inovāciju vadīšana, Mārketings 

Publikācijas    
 

10 

Dalība izglītības  
projektos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopš 2002.g. starptautiskās maģistra programmas Master of 
Inovations Management izstrādes darba grupas koordinators 
(trīspusējās sadarbības projekts starp RTU IEF, RTU RBS un 
Beskerudas koledžu Norvēģijā) 
2002. Baltijas Menedžmenta asociācijas izveides iniciatīvas grupas 
dalībnieks 
2001. – 2002. 5.līmeņa uzņēmumu un organizāciju profesijas 
standarta (1210) izstrādes darba grupas dalībnieks 
1998. – 2000. Starptautiskā inženieru menedžmenta izglītības 
projekta BALTECH darba grupas dalībnieks 
1996. – 1998. PHARE finansētā biznesa izglītības reformas Latvijā 
(BERIL) darba grupas dalībnieks 
1993. pētījis menedžmenta izglītības programmu organizācijas 
principus un metodes Bufalo universitātē, ASV 



 

 
Zinātniski pētnieciskais 
darbs 
 
 
  
 

  
2003. – 2004. „LR ārējās tirdzniecības nacionālās programmas 
pilnveide”(pasūtītājs – ANO attīstības aģentūra (UNDP), projekts 
LAT 02/005), eksperts 
2002. – 2003. „„Baltic Pulp” sociālekonomiskā ietekme uz 
Latvijas tautsaimniecību” (pasūtītājs – JP Development Oy, 
Somija), eksperts  
1999. „Baltijas vienotās ekonomiskās telpas lietderības izpēte un 
tās nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā, iestājoties ES” 
(pasūtītājs – LR Ekonomikas ministrija), eksperts 
1997. „Valsts eksportpotenciāla un konkurētspējas novērtēšanas un 
veicināšanas zinātniskās metodes un to pielietojums”(pasūtītājs – 
LR Izglītības un zinātnes ministrija), eksperts 
1997. – 199. „LR ārējās tirdzniecības nacionālā programma” 
(pasūtītājs – ANO attīstības aģentūra (UNDP), projekts 
LAT/94/00302TD97), eksperts 
1993. Alus darītavas „Vārpa” stratēģiskās attīstības plāns 
(pasūtītājs – „Invest-Rīga”), eksperts 
1992. Būvniecības uzņēmuma „Agni” stratēģiskās attīstības plāns 
(pasūtītājs – „Invest-Rīga”), eksperts 
1990. – 1991. VU „Autoceļu tehnika” privatizācijas projekts 
(pasūtītājs – „Autoceļu tehnika”), jaunākais zinātniskais 
līdzstrādnieks 
1985. – 1991. „Kravas autopārvadājumu centralizācija Latvijā” 
(pasūtītājs Autotransporta un šoseju ministrija), jaunākais 
zinātniskais līdzstrādnieks  

Svešvalodu zināšanas  Angļu, krievu – brīvi 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
 

2006.gada 24.aprīlī 
 
Vārds, uzvārds Gaida Petere 

 
Dzimšanas datums 
 

1949.gada 25.martā 

Izglītība 
 

1979. – 1981. Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts, doktorantūra, 
iegūts matemātikas doktora grāds 
1966. - 1971. Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas 
fakultāte, matemātikas specialitāte, iegūta matemātikas un fizikas 
pasniedzēja kvalifikācija 
 

Zinātniskais grāds  
 

Matemātikas zinātņu doktore (Dr. math.) 

Akadēmiskais amats Profesore 
 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

33 gadi  

Darba pieredze 
 

Kopš 2004. Banku augstskola, prof. 
1999. – 2003. Banku augstskola, asoc. prof. 
Kopš 1999. AS Seesam Life Latvia, aktuāre 
1999. - 1999. Banku augstskola, docente  
1998. – 1999. SIA mediju aģentūra Alfa Centrs, finanšu direktore 
1996. – 1998. Latvijas Pasts, PNC galvenā grāmatvede  
1986. – 1996. Rīgas Tehniskā universitāte, docente 
1973. – 1986. Rīgas Tehniskā universitāte, asistente 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu nosaukumi 
 

Finanšu matemātika 
Statistika, Matemātiskā statistika 
Uzņēmējdarbības riski 
Investīciju statistika un analīze 
Finanšu risku vadība 
 

Zinātnisko pētījumu  
virzieni 
 

Parastie differenciālvienādojumi – dalība LZP projektā Nr. 01.0531 
“Diferenciālvienādojumu un diskrēto dinamisko sistēmu izvēlētu 
jautājumu analīze” 
Aktuārtehnoloģija 
 

Publikācijas    
 

Publicēts vairāk kā 38 rakstu matemātiskos žurnālos latviešu, krievu un 
angļu valodā 
 

Tālākizglītība   
 

Seminārs “Topical Actuarial Issues”, Prāga, Masaryk koledža, 2004. 
Seminārs “New Solvency Requirements” Tallina, Igaunija, 2004. 
Kolokvijs XXXIV International ASTIN Colloquium, Berlīne, Vācija 
2003. 
Pašmācības ceļā nokārtoti 9 no 16 Anglijas Aktuāru fakultātes un 
Aktuāru institūta eksāmeniem un iegūts diploms “Diploma in Actuarial 
Techniques”, 2001. 
Anglijas Aktuāru Institūta kursi un saņemts diploms “ The Advanced 
Diploma in Actuarial Science “,1999. 
Kursi “ Satisfactorily Completed a Training the Trainers’Course with the 
Faculty and Institute of Actuaries”, Oksforda, 1999. 

Svešvalodu zināšanas Krievu, angļu – pārvaldu brīvi 
Citas aktivitātes Eiropas Konsultatīvās grupas (Eiropas aktuāru asociāciju apvienība) 



 

izglītības komisijas locekle  
IAA (Starptautiska aktuāru asociācija) konsila delegāte   
IAA izglītības komisijas delegāte  
IAA akreditācijas komisijas delegāte  
Latvijas aktuāru asociācijas valdes priekšsēdētāja  
Latvijas statistiķu asociācijas valdes locekle  
Latvijas matemātiķu biedrības locekle un grāmatvede  
Latvijas augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) locekle  
 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 
 
Vārds, uzvārds 
 

Valentīna Pavlovska 
 

Dzimšanas datums 
 

1955.gada 24.jūnijā 

Izglītība 
 

2004.g. – studijas doktorantūrā Latvijas lauksaimniecības universitātē, 
studiju virziens- reģionālā ekonomika; 
2002.g. – Latvijas universitāte – Izglītības zinātņu maģistra grāds 
izglītības vadības specialitātē,   
1979.g. – Maskavas Timirjazeva lauksaimniecības akadēmijas 
Pedagoģijas fakultāte, specialitāte – grāmatvedības pasniegšanas 
metodika; 
1977.g. – Latvijas lauksaimniecības akadēmija, Ekonomikas fakultāte. 
Kvalifikācija – ekonomists-grāmatvedis. 

Akadēmiskais amats 
 

Lektore  

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

27 gadi 

Darba pieredze 
 

No 2005. jūnija – Banku augstskola – studiju programmas direktore; 
2002.g. –2005.g. – Grāmatvedības un finanšu koledžas direktore; 
No 1998.g. – Struktūrvienības vadītāja Valsts Malnavas 
lauksaimniecības tehnikumā.  
No 1985.g. – mācību procesa dispečere Valsts Malnavas 
lauksaimniecības tehnikumā; 
No 1979.g. – grāmatvedības nodaļas vadītāja Valsts Malnavas 
lauksaimniecības tehnikumā 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Mārketings 
Ekonomikas teorija, statistika, uzņēmējdarbība, tirgzinību pamati. 
No 1995. līdz 1998.g. darbs ES PHARE projektā “Profesionālās 
izglītības reforma Latvijā” – komercizglītības programmu sastādīšana 3. 
un 4. Profesionālās kvalifikācijas līmenim; 
Darbība starptehnikumu ekonomisko priekšmetu metodiskā komisijā 

Zinātnisko pētījumu 
virzieni 
 

Izglītības produkta kvalitātes nozīme Latvijas reģionu attīstībā. 
Profesionālās un augstākas izglītības programmu atbilstība darba tirgus 
prasībām 

Publikācijas 
 

2 

Tālākizglītība   
 

No 1995.g. – 1998.g. Vācijas Triesdorfas universitātes organizētā 
projekta kursi: 

- investēšana un finansēšana, 
- mārketings, 
- ražošanas ekonomika, 
- didaktika. 

Datorkursi izglītības programmu sastādīšanā; darbs ar 
datorprogrammām par konkrētām ekonomikas tēmām; 
Angļu valodas kursi 

Svešvalodu zināšanas 
 

Latviešu - dzimtā, krievu – brīvi; angļu, vācu – sarunvalodas līmenī 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 

 

 

  

Vārds, uzvārds Rihards Pētersons 

  

  

Dzimšanas datums 1952.gada 19.jūlijā 

 

Izglītība 1981. – 1986. Valsts Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un 
teorijas katedra, iegūta mākslas zinātnieka kvalifikācija. 

1970. – 1975. Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un 
filozofijas katedra, iegūta vēsturnieka, sabiedrības mācības 
pasniedzēja kvalifikācija. 

  

Akadēmiskais 
amats 

Docents 

  

Pedagoģiskais 
darba stāžs 

15 

Darba pieredze 1986. Latvijas Mākslas akadēmija, docents 

1979. – 1986. Jūrmalas vēstures un mākslas muzejs. 

1975. – 1979. Tukuma mākslas un novadpētniecības muzejs 

  

Pedagoģiskā 
darbība, studiju 
kursa nosaukumi 

Kultūras vēsture. 

 

Publikācijas 3 

  

Tālākizglītība 1996. Kolumbijas Universitāte, ASV 

  

Svešvalodu 
zināšanas 

Krievu, angļu. 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija (CV) 
 

2006.gada 24.aprīlī. 
Vārds, uzvārds 
 

Biruta Pūle 

Dzimšanas datums 
 

1959.gada 24.septembrī 

Izglītība 
 

2002. – 2004. studijas Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūta vispārīgās 
pedagoģijas maģistrantūras studiju programmā, 
iegūts Pedagoģijas maģistra grāds vispārīgajā 
pedagoģijā. 
1983. - 1991. Latvijas Universitāte, iegūta 
ekonomista kvalifikācija  
1980. - 1982. Rīgas Uzskaites un kredīta tehnikums, 
iegūta kredītinspektora kvalifikācija 
 

Akadēmiskais amats Docente 
 

Pedagoģiskā darba stāžs 9 gadi 
 

Darba pieredze 
 

Kopš 2005.g. Banku augstskolas bakalaura un 
maģistra studiju programmu „Finanses” direktore, 
finanšu katedras docente 
2003. - 2005. Banku augstskola, Finanšu katedras 
vadītāja, docente  
2002. – 2003. Banku augstskola, Finanšu katedras 
vadītāja p.i., lektore 
2000. – 2002. Banku augstskola, lektore 
1997. -2000. VID Rīgas rajona nodaļa, fizisko 
personu pārskatu un deklarāciju daļas vecākā 
nodokļu inspektore 
1991. - 1997. Rīgas rajona Sociālās apdrošināšanas 
pārvalde, Ieņēmumu daļas vadītāja 
1985. - 1989. Rīgas uzskaites un kredīta tehnikums, 
pasniedzēja 
1982. - 1985. Valsts bankas Proletāriešu nodaļa, 
vecākā ekonomiste 

Pedagoģiskā darbība, studiju kursu 
nosaukumi 

Nodokļi, nodevas un pārējie valsts ieņēmumi, 
Nodokļu uzskaite 
Līdzdalība AS „Latvijas hipotēku un zemes bankas” 
darbinieku apmācībā 

Zinātnisko pētījumu virzieni Nodokļu un nodevu sistēmu Latvijā un Lietuvā 
kopējās iezīmes un atšķirības. (sadarbībā ar Viļņas 
kolēģijas docētāju Laimu Sapalieni) 
 

Publikācijas 2 
Tālākizglītība CEEMAN „Program Management Seminar”, Bled, 

Slovenia, 2006. 
LZA Sertifikācijas centra seminārs „klientu 
apmierinātības mērīšana un uzlabošanas potenciāla 
identifikācija., Rīga, 2006. 
LR Grāmatvežu asociācijas kvalifikācijas kursi 
„Nodokļu politika Eiropas Savienībā”, Rīga, 2005. 
Tālākizglītības mācību programma “Augstskolu 



 

didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, Latvijas 
Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 
Rīga, 2002. 
 

Svešvalodu zināšanas Krievu – pārvaldu brīvi, 
angļu - sarunvalodas līmenī 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

Vārds, uzvārds 
 

Viktorija Raņķevica 

Dzimšanas datums 
 

1950.gada 18.augustā 

Izglītība 
 

Kopš 2001. g. studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes, 
doktorantūras studiju programmā 
1996. – 1998. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 
fakultāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 
1968. - 1973. Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultāte, 
iegūta ekonomista - matemātiķa kvalifikācija 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

21 gads 

Darba pieredze 
 

Kopš 2000. g. Banku augstskola, docente 
1996. – 2000. Banku augstskola, lektore 
1992. – 1996. Latvijas Banku koledža, galvenā grāmatvede, 
pasniedzēja 
1991. – 1992. Rīgas medicīnas skolu centralizētā grāmatvedība, 
galvenā grāmatveža vietniece 
1978. – 1991. TTP Grāmatvedības skaitļošanas birojs, vadītāja 
1973. – 1978. Sociālās nodrošināšanas ministrijas Skaitļošanas 
centrs, ekonomiste 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 

Finanšu grāmatvedība 
Nodokļu politika 

Zinātniskā pētījuma 
virziens 

Speciālās ekonomiskās zonas 

Publikācijas    
 

8 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Seminārs ‘Starptautiskie grāmatvedības standarti”, Starptautiskā 
grāmatvežu asociācija, Londona, Anglija, 2004.g. 20. maijā 
„Tūrisma bizness”, Bornholmas biznesa koledža, Dānija, 2002. 
Grāmatvedības kursi, Starptautiskā grāmatvežu asociācija 
(Londona), nokārtots eksāmens un iegūts sertifikāts „Final Level”, 
2002. 
Grāmatvedības kursi, Starptautiskā grāmatvežu asociācija 
(Londona), nokārtots eksāmens un iegūts sertifikāts „Intermediate 
Level”, 2001. 
Kvalifikācijas paaugstināšana par grāmatvedības uzskaites 
standartiem, Starptautiskais Banku institūts, Sankt-Pēterburga, 
2001.  
„Budžeta grāmatvedība”, Latvijas Universitāte, Rīga, 2000.  
„Hipotekārā kreditēšana”, Bornholmas biznesa koledža, Dānija, 
1999. 
„Klientu apkalpošana un kvalitatīva vadīšana”, Bornholmas 
biznesa koledža, Dānija, 1998. 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu – pārvaldu brīvi, 
angļu – sarunvalodas līmenī 



 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 

 
 

Vārds, uzvārds 
 

Anda Rezgale 

Dzimšanas datums 
 

1954.gada 13.jūlijā 

Izglītība 
 

2003. – 2005. Biznesa augstskolā „Turība”, Starptautiskā  tūrisma 
fakultāte, iegūts maģistra profesionālais grāds uzņēmējdarbības vadībā un 
uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija. 
1974. – 1980. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas 
fakultāte, iegūta vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja 
kvalifikācija 
  

Zinātniskais grāds  
 

Nav 

Akadēmiskais amats 
 

Lektore 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

27 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2003.g. Banku augstskola, Studentu informācijas centra vadītāja 
2002. - 2003. Banku augstskola, Karjeras centra vadītāja  
1998. – 2002. Rīgas Tūrisma skola, direktora vietniece mācību darbā 
1994. – 1998. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 
Latvijas Tūrisma padome, direktora vietniece 
1992. – 1994. Satiksmes ministrija, Tūrisma departaments, nodaļas 
vadītāja 
1973. – 1992. Rīgas ceļojumu un ekskursiju birojs, Ekskursiju daļas 
vadītāja, mācību kursu direktore 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu nosaukumi 
 

Tūrisma vadība 
Mārketings 
Tūrisma pamati 
Tūrisma produkta veidošana un veicināšana 
Viesmīlības industrijas pamati 
Nolasītas lekcijas Brandenburgas tehniskajā augstskolā 2003.g. 
Nolasītas lekcijas Koimbras ISCAC augstskolā, Portugālē,  2005.g. aprīlī. 
Nolasītas lekcijas Mehelinas Katholieke Hogeschool, Beļģijā,2005.g. 
septembrī. 
 

Zinātnisko pētījumu  
virziens  

Tūrisma stratēģiskā vadīšana 

Publikācijas    
 

Nav 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides kursi pedagoģijā, Latvijas Universitāte un Banku 
augstskola, 2003. gada 22. oktobris Tūrisma mārketings, CESO projekts, 
Kanāda, 2001. 
Personālvadībā, CESO projekts, Kanāda, 2000. 
Viesmīlības industrijas vadīšana, CERT, Īrija, 1999. 

Svešvalodu zināšanas Angļu – brīvi, krievu - brīvi 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 
 

Vārds, uzvārds Edīte Skopiņa 
Personas kods 
 

230535 - 11237 

Izglītība 
 

1965. – 1970. 
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultāte, iegūta 
ekonomista kvalifikācija 
 

Zinātniskais grāds 
 

Nav 

Akadēmiskie 
nosaukumi 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba 
stāžs 
 

32 gadi 

Darba pieredze 
 

1992.g. Banku augstskola, Finanšu katedra, docente 
1973. – 1991. Latvijas Republikas Finansu ministrija 
1959. – 1973. Rīgas rajona finansu nodaļa 
1952. – 1959. Baldones rajona finansu nodaļa 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Valsts nodokļi, nodevas un pārējie valsts ieņēmumi 
Valsts nodokļu uzskaite 

Zinātnisko pētījumu  
virziens 
 

Nav 

Publikācijas 
 

„Latvijas nodokļu likuma apgūšana – uzņēmēja izglītības 
sastāvdaļa.” – Latvijas uzņēmēja konkurētspēja un izglītība, 
Biznesa augstskola „Turība”, 1998. 
 

Tālākizglītība 
 

2006. gada janvāris – žurnāla „Bilance” seminārs „Grozījumi 
likumā „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un UIN 
2005.gada deklarācijas sastādīšana jeb UIN aprēķināšana” 

2005. gada decembris – žurnāla „Bilance” seminārs „Jaunā Dabas 
resursu nodokļa likuma prasības un izlietotā iepakojuma 
un elektropreču atkritumu uzskaite un apsaimniekošana” 

2005. gada novembris – žurnāla „Bilance” seminārs „Aktualitātes 
par valsts sociālās  apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām” 

2005. gada oktobris – žurnāla „Bilance” seminārs „Aktuāli PVN 
piemērošanas jautājumi” 

2005. gada septembris – žurnāla „Bilance” seminārs „Akcīzes 
nodokļa piemērošana akcīzes precēm” 

2005. gada septembris– žurnāla „Bilance” seminārs „Jaunie MK 
noteikumi par PVN likuma normu piemērošanu” 

2005. gada jūnijs– žurnāla „Bilance” seminārs „Ārvalstnieku 
nodarbināšana un sociālās garantijas Latvijā, Latvijas 
iedzīvotāju sociālā apdrošināšana ES” 

2005. gada maijs– žurnāla „Bilance” seminārs „Saskaņā ar 



 

  
 

Civillikumu veiktie komercdarījumi, to aplikšana ar 
nodokļiem un uzskaite” 

2005. gada aprīlis– žurnāla „Bilance” seminārs „Kā ietaupīt 
uzņēmuma naudu jeb praktiskā nodokļu optimizācija” 

2005. gada marts– žurnāla „Bilance” seminārs „Aktualitātes par 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

2005. gads – žurnāla „Bilance” seminārs „PVN piemērošanas 
aktualitātes 2005.gadā” 

2005. gads marts– žurnāla „Bilance” seminārs „Dabas resursu 
nodokļa piemērošana un izlietojuma apsaimniekošana” 

2004. gads – Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras 
seminārs „PVN sistēma ES” 

2004. gads – SIA „Lietišķās informācijas centrs” seminārs 
„Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  un sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas” 

2004. gads – SIA „Lietišķās informācijas centrs” seminārs 
„Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas 
kārtībā”  

2004. gads – Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras 
seminārs „Aktualitātes uzņēmuma ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas kārtībā” 

2004. gads – žurnāla „Bilance” seminārs „Aktualitātes 
likumdošanā” 

2003. gads – žurnāla „Bilance” seminārs „Aktualitātes uzņēmumu 
ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtībā”  

2003. gads - žurnāla „Bilance” seminārs „Aktualitātes 
likumdošanā” 

2003. gads – Banku augstskolas 5. gadskārtējā starptautiskā 
konference „Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni 
izaicinājumi un perspektīvas” 

2003. gads –  FIK „Biznesa komplekss” seminārs „Nodokļu 
aktualitātes, grozījumi normatīvajos aktos, praktiskie 
piemērošanas aspekti” 

2003.gads – seminārs „Jaunumi PVN piemērošanā 2003. gadā” 
2003. gads -FIK „Biznesa komplekss” seminārs „Uzņēmumu gada 

pārskats un tā sagatavošana”  
2002. gads - žurnāla „Bilance” seminārs „Par dabas resursu 

nodokli” 
2002. gads - Banku augstskolas 4. starptautiskā zinātniskā 

konference „Augstskolu kvalitatīva izaugsme un tās 
ietekme uz tautsaimniecības un zinātnes attīstību” 

2002. gads - laikraksta „Dienas bizness” seminārs „2003. gada 
nodokļi – kā plānot biznesu”  

2002.gads - „Biznesa komplekss” seminārs „Bīstamās zonas dabas 
resursu nodoklī” 

 
Svešvalodu zināšanas Krievu - brīvi 

Angļu – sarunvalodas līmenī 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 

 

 

  

Vārds, uzvārds Inta Spuldzeniece 

  

  

Dzimšanas datums 1947.gada 22.februārī 

Izglītība 1980.g. Latvijas Valsts universitāte Finansu un tirdzniecības 
fakultāte. Ekonomists. 

  

Akadēmiskais amats Docente 

  

Pedagoģiskā darba 
stāžs 

17 gadi 

  

Darba pieredze 1999.- 2000. A/S „Pirmā banka” Rīgas filiāle, klientu daļas 
vadītāja. 

1996.- 1999. A/S „Rīgas komercbanka”, klientu apkalpošanas 
departamenta direktore. 

1995.- 1996. A/S „Rīgas komercbanka”, ekskluzīvās 
apkalpošanas nodaļas vadītāja. 

1992.- 1995. A/S „Rīgas komercbanka”, atbildīgā izpildītāja, 
juridisko personu apkalpošanas zāles vadītāja 

1980.- 1992. Rīgas uzskaites un kredīta tehnikums (tagad 
„Banku augstskola”), pasniedzēja, neklātienes nodaļas vadītāja, 
direktora vietniece mācību darbā. 

1967. 1980. Latvijas Bankas kantoris, atbildīgā izpildītāja, 
ekonomiste, vec. ekonomiste 

  

Pedagoģiskā 
darbība, studiju 
kursa nosaukumi 

Banku finanšu pakalpojumi, finanšu sistēma, banku 
grāmatvedība 

  

Zinātniskā pētījuma 
virziens 

Finanšu sistēma 

  

Tālākizglītība 2005. - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Latvijas 
Komercbankās. 

2004. - Kredītriski 

  

  

Svešvalodu krievu, vācu – sarunvalodas līmenī 



 

zināšanas 

  

 
 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 

 

 

  

Vārds, uzvārds Ilze Stobova 

  

  

Dzimšanas datums 1976.gada 5.martā 

 

Izglītība 2001. Latvijas Universitāte, politikas zinātnes maģistrs. 

1999. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola 
„Attīstība”, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs. 

1995. Latvijas Sarkanā Krusta medicīnas māsu skola, medicīnas 
māsa. 

  

Akadēmiskais 
amats 

vieslektore 

  

Pedagoģiskais 
darba stāžs 

4 

Darba pieredze 2004. LR Ministru prezidenta birojs, padomniece. 

2002. – 2004. Ministru kabinets. Labklājības ministrijas 
parlamentārā sekretāre. 

2001. – 2002. Banku augstskola, ārpusstudiju darba organizatore. 

2000. Banku augstskola, lektore. 

1999. – 1999. Labklājības ministrija. Sociālās palīdzības 
departaments – Sociālās pārraudzības nodaļa, vecākā referente. 

1998. – 1999. Rīgas Valsts tehnikums, lektore – lietišķā 
komunikācija un saskarsme. 

1996. – 1998. Baltijas datu nams, intervētāja – sociālajos un 
tirgus pētījumos. 

1995. – 1998. Latvijas Sarkanais Krusts, projektu konsultante. 

  

Pedagoģiskā 
darbība, studiju 
kursa nosaukumi 

Pētnieciskā darba metodoloģija 

Svešvalodu 
zināšanas 

Krievu, angļu. 

 



 

 
Radošā un zinātniskā biogrāfija 

2006.gada 24.aprīlī 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vārds, uzvārds Henrihs Stobovs 
Dzimšanas datums 
 

1938.gada 1.novembrī 

Izglītība 
 
 

1959. - 1964. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filoloģijas 
fakultāte, iegūta filoloģijas literārā līdzstrādnieka kvalifikācija 
 

Akadēmiskais amats 
 

Lektors 

Pedagoģiskā darba stāžs  
37 gadi  

Darba pieredze 
 

Kopš 1993. g. Banku augstskola, lektors 
1964. – 1992. Latvijas Republikāniskais neklātienes tehnikums, 
pasniedzējs 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursa 
nosaukums 

 
Uzņēmējdarbības ekonomika 

Zinātnisko pētījumu  
virziens  
 

 
Biznesa plānu izstrādāšanas metodika 

Publikācijas    
 

Biznesa plāna izstrādāšana un profesionālo iemaņu veidošana, 
Banku augstskolas, Starptautiskās konferences ziņojumu krājums, 
Rīga,1999.  
 

Tālākizglītība   
 

„Mārketinga kursi”, Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Rīga, 1997. 
„Banku darbība”, Bornholmas biznesa koledža, Dānija, 1996. 
„Mazā biznesa skola”, LU, Rīga, 1995. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Krievu – pārvaldu brīvi 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
2006.gada 24.aprīlī 
 

 
 
 

Vārds, uzvārds 
 

Astrīde Stonāne 

Personas kods 
 

060156-13051 

Izglītība 
(kā pirmo norāda pēdējo 
iegūto izglītību)  

1974. – 1980.  
Latvijas valsts universitātes Svešvalodu fakultāte, iegūta angļu 
valodas pasniedzēja  un tulka kvalifikācija 
  

Akadēmiskie 
nosaukumi 
 

lektore 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

 24 gadi 
 
kopš 1998.g. Banku augstskola, lektore 
1993.-1998.  Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija, angļu val.   
                      skolotāja  
1984.-1992.   Rīgas politehniskais institūts, angļu val. pasn. 
1981.-1982.   Rīgas 17.astoņgadīgā skola, skolotāja 
1980.-1981.   Rojas vidusskola, skolotāja  

Darba pieredze 
 

kopš 1998.g. Banku augstskola, angļu val. pasniedzēja 
1993.-1998.  Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija, angļu val.   
                      skolotāja  
1984.-1992.   Rīgas politehniskais institūts, angļu val. pasn. 
1982.-1984.   Latvijas Valsts universitāte, inženiere 
1981.-1982.   Rīgas 17.astoņgadīgā skola, skolotāja 
1980.-1981.   Rojas vidusskola, skolotāja 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursa (-u) 
nosaukumi 
 

 Vispārējā un lietišķā angļu valoda 

Zinātnisko pētījumu  
virziens (-i) 
 

Autentisko tekstu apmācības problēmas lietišķajā angļu valodā 

 Publikācijas    
 

1 publikācija 

Tālākizglītība   
 

Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas 
augstskolu izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība. Rīga,LU: 
2003. -2004. 
„Business English & Intercultural Training”, Liverpūle, 2004. 
„Language as Identity”, Rīga, 2004. 
„language in Intercultural Communication”, Ventspils augstskola, 
2003. 
„Intercultural Relations”, Rīga, LATE, 2003. 
Kurss tūrisma ekonomikā, Dānija 2001.-2002. 
Personālatlases un veidošanas principi Lielbritānijas augstskolās 
uz FIT uzņēmuma bāzes, Lielbritānija, 2001. 
Writing using PC, Rīga,1999 
Lielbritānijas vēstniecības organizētie kvalifikācijas  
Paaugstināšanas kursi, Rīga, 1997.-1998. 
Kursi pasniegšanas metodikā Velsā, Lielbritānijā, 1998.  

Svešvalodu zināšanas 
 

 Angļu val., krievu val. – pārvaldu brīvi,  
vācu val.  – sarunvalodas līmenī 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

Vārds, uzvārds 
 

Jānis Strautmanis 

Dzimšanas datums 
 

1957.gada 6.oktobrī 

Izglītība Kopš 2001. gada doktorantūras studijas Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā 
1992.–1994. Latvijas Universitāte, iegūta latviešu valodas 
skolotāja cittautu mācībvalodas skolās kvalifikācija 
1976.–1980. Latvijas Valsts konservatorija, iegūta kultūrizglītības 
darba organizatora metodiķa kvalifikācija 

Akadēmiskais amats 
 

Lektors 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

22 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2006. g. Banku augstskola, Uzņēmējdarbības katedras 
vadītājs, lektors 
2005. Banku augstskola, Uzņēmējdarbības katedras vadītāja 
vietnieks 
2002. – 2005. Banku augstskola, Kursu un reklāmas daļas vadītājs 
2001. – 2002. Banku augstskola, Tālākizglītības katedras vadītājs, 
lektors 
1993. – 2001. Banku augstskola (agrāk Latvijas Banku koledža), 
vieslektors sagatavošanas kursos 
1994.-2001. Siguldas dome, domes priekšsēdētāja vietnieks 
1993.-1994. Siguldas 2. vidusskola, direktors 
1991.-2001. Siguldas 2. vidusskolas kultūras vēstures un latviešu 
valodas skolotājs (kopš 1994. g. amatu savienošanas kārtībā) 
1985.-1991. Rīgas rajona Jauno tehniķu stacija, metodiķis 
1985.-1991. Rīgas Kultūrizglītības tehnikuma pasniedzējs (amatu 
savienošanas kārībā) 
1982.-1985. Siguldas 1. vidusskolas skolotājs, 
1978.-1980. Profesionāli tehniskās izglītības komiteja, kultūras 
nama metodiķis 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

 
Baltijas valstu ekonomikas vēsture,  
Politoloģija 

Zinātnisko pētījumu 
virziens 
 

 
Pieaugušo pedagoģija 

Publikācijas    
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Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
1995.-1997. Sorosa fonda –Latvija projekts Efektīva skola 

Svešvalodu zināšanas 
 

Angļu, krievu – sarunvalodas līmenī 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

Vārds, uzvārds 
 

Sniedze Šreibere 

Dzimšanas datums 
 

1956.gada 6.septembrī 

Izglītība 
 

Kopš 2003. studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes doktorantūras studiju programmā 
“Izglītības vadība” 
1977. - 1982. Latvijas Valsts Universitāte, tiesību zinātņu 
specialitāte, iegūta jurista kvalifikācija  
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

12 gadi 

Darba pieredze 
 
 

Kopš 1997. g. Banku augstskola, docente, juriste 
1995.-1996. SIA Felikss, juriste  
1989.-1995. Rīgas Komercbanka, Juridiskās nodaļas vadītāja 
1985.-1989. Rīgas raj. Tautas tiesa, tiesnese 
1983.-1985. Rīgas pils. Proletāriešu raj. prokuratūra, prokurora 
palīgs 
1982.-1983. Ventspils starprajonu prokuratūra, stažiere 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Eiropas Savienības tiesības 
Darba tiesības 
Saimnieciskās tiesības 
Tiesību zinības 
Likumdošana biznesā 
 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Augstskolu autonomija un centralizācija 

Publikācijas    
 

4 

Tālākizglītība   
 

SIA „Finansu Risinājumu Centrs” seminārs „Iestādes vadītāja 
tiesības, rīcība un atbildība administratīvajā procesā”, Rīga, 2005. 
BMDA (Baltijas Menedžmenta attīstības asociācija) – dalība 3. 
ikgadējā konferencē Tallinā, 2005. 
EU Workclimate 1st European Industrial Relations Forum, 
Barselona, 2005. 
Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Seminārs „Valsts un pašvaldību iepirkumi”, Latvijas Universitātes 
Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, Rīga, 2003. 
Semināru cikls par jauno darba likumu, Latvijas Juridiskā centrs, 
Rīga, 2002.  
Banku augstskolas 4. starptautiskā zinātniskā konference 
„Augstskolu kvalitatīva izaugsme un tās ietekme uz 
tautsaimniecības un zinātnes attīstību”, Rīga, 2002. 
Kursi „Tourism Course at the Business”, Business & Technical 
College of Bornholm, Dānija, 2001.– 2002.  
 

Svešvalodu zināšanas Krievu – pārvaldu brīvi, angļu – sarunvalodas līmenī 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija 
 2006.gada 24.aprīlī 
  

Vārds, uzvārds Staņislava Titova 
 

Dzimšanas datums 
 

1951.gada 11.augustā 
 

Izglītība 
 

1972.-1977. Latvijas Valsts universitāte, Tirdzniecības 
ekonomikas fakultāte, iegūta ekonomista kvalifikācija 

Akadēmiskais amats Docente 
 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

22 gadi 

Darba pieredze 
 

 

Kopš 2005.g. Banku augstskola, Finanšu katedras vadītāja, 
docente 

Kopš 2003.g. Banku augstskola, Studiju daļas vadītājas vietniece, 
docente 

Kopš 2001. g. Banku augstskola, docente  

1995. – 2001. Banku augstskola, vieslektore 

1993. - 2001. LR Valsts ieņēmumu dienests, Nodokļu pārvaldes 
Audita daļas Metodikas nodaļa, priekšniece 

1993. – 1993. LR Galvenā finansu inspekcijas Nodokļu kontroles 
pārvaldes Peļņas nodaļa, vadītāja 

1991. – 1993. Rīgas pilsētas Centra rajona Finansu inspekcijas 
Kooperatīvās nodaļas Maksājumu daļa, vadītāja 
1990. – 1991. Rīgas pilsētas Centra rajona Finansu inspekcijas 
Cenu daļa, vecākā inspektore 
1976. – 1990. Republikāniskā tirdzniecības un kulinārijas 
profesionāli tehniskā skola, skolotāja, ražošanas apmācības 
meistare, tirdzniecības metodiskās komisijas vadītāja 
1970. – 1976. Latvijas valsts universitātes Mācību daļa, vecākā 
statistiķe, ekonomiste 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

LR nodokļi un nodevas  
Finanšu sistēma  
Nodokļu audits 
 

Publikācijas    
 

4 

Tālākizglītība   
 

VID Nodokļu pārvaldes seminārs „Fizisko personu nodokļu 
audits”2006.g. 
LU Starptautiskā konference „Grāmatvedība, audits, nodokļi” 
2006.g.10.februāris, ziņojums „Audita loma profesionālajā studiju 
programmā” 
LB Konference „Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga 
attīstība”2005.g.19.09. 
Starptautiskā konference „Bankas un finanses Baltijā”2005.g. 
VID Nodokļu pārvaldes seminārs „Datorizētas audita programmas 
SESAM izmantošana audita procesā” 2005.g.21.10 
BA 7.konference „Uzņēmuma vērtības paaugstināšana, jaunas 
pieejas un metodes” 2005.g.13.-14.10. 
Ziņojums: Higher Professional Education in Latvia in the 
Circumstances of Unified Educational Space of the European 
Union // Business Studies in European Environment / International 



 

Conference of Vilnius College in Higher Education, Business 
Management Faculty. – Lietuva, Viļņa. 15.-16.05.2003. 
Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un 
perspektīvas / Banku augstskolas 5. gadskārtējā starptautiskā 
konference. – Latvija, Rīga. – 11.-12.09.2003. 
Vai jūs apmierina amatpersonu lēmumi? Kā tos apstrīdēt? / 
Laikraksta „Dienas bizness” seminārs. – Latvija, Rīga. – 
24.04.2003. 
Seminārs mācību firmu vadītājiem / Rīgas Menedžeru skolas 
seminārs. – Latvija, Rīga. – 03.04.2003. 
Tālākizglītības programma “Augstskolas didaktika: mūsdienu 
teorijas un prakse”, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 
psiholoģijas institūts, Rīga, 2002. 
Mācību kursi „Baltijas valstu nodokļu politika”, OECD, Tallina, 
2000. 
Semināri par nodokļu administrēšanu, auditu, starpvalstu auditu, 
transfertcenām, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, OECD, 
Dānija, Turcija, Zviedrija, Austrija, 1998. – 2000. 
Lekciju kurss par klientu apkalpošanas psiholoģiju, Valsts 
administrācijas skola, Dānijā, 1999. 
Kursi „Apdrošināšanas sabiedrības aplikšana ar nodokļiem”, 
Budapešta, Ungārija, 1998. 
Seminārs „Banku servisa menedžments”, Bornholmas universitāte, 
Dānija, 1998. 
 

Svešvalodu zināšanas Krievu - pārvaldu brīvi 
 

  



 

 
Radošā un zinātniskā biogrāfija  

2006.gada 24.aprīlī 
 

Vārds, uzvārds 
 

Romāra Valdmane 

Dzimšanas datums 
 

1947.gada 21.augustā 

Izglītība 
 

1995. Latvijas Universitāte, iegūts filoloģijas maģistra grāds angļu 
filoloģijā 
1966. - 1971. P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu 
fakultāte, iegūta angļu valodas un literatūras pasniedzēja 
kvalifikācija 
  

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

23 gadi   

Darba pieredze 
 

Kopš 1993.g. Banku augstskola, docente 
1991. – 1993. Rīgas komercskola, skolotāja 
1993. Portland Senior High School, ASV, angļu valodas skolotāja 
vecākajās klasēs ar Fulbraita stipendiju 
Par sekmīgu darbu Portlandā saņemts atzinības raksts no ASV 
Informācijas aģentūras 
1975. - 1991. Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras 
institūta Zinātnisko vārdnīcu daļa, zinātniskā līdzstrādniece 
1979. – 1988. Rīgas Politehniskā institūta Svešvalodu katedra, 
angļu val. pasniedzēja (amatu savienošanas kārtībā) 
1971. – 1975. Līvānu 1. vidusskola, skolotāja 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursa 
nosaukums 
 

 
Vispārējā angļu valoda 
Lietišķā angļu valoda 

Zinātnisko pētījumu 
virziens 
 

Terminoloģijas problēmas (banku, finansu utt.), vārdnīcu 
sastādīšana 
 

Publikācijas    
 

30, t.sk. 
Latviešu literārās valodas vārdnīca, Zinātne, Rīga, 1986.–1996., 
sējumos 4., 5., 6., 7. un 8., kopumā 30 autorloksnes 
 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Dalība 15 valstu projektā – Interlog 2 – Biznesa terminu tulkošana 
( 2001. – 2003.) 
A Certificate in Teaching English for Business, Great Britain, 
London, 2001. 
Teaching Strategies, Rīga, 2000. 
Teachers Refresher Course, Great Britain Cambridge, 1999. 
Writing using PC, Brookhaven College, Rīga, 1999. 
Writing for Banking Purposes, Brookhaven College, 1996. 
Short Intensive English Language Course, Great Britain, Braitona, 
1995. 
Banking English by T. Morton (USA), Dallasas universitāte, 1995. 
Business Corespondence Course by S. Burton (USA), Brookhaven 
College, 1994. 



 

Business Corespondence Course by S. Burton (USA), Brookhaven 
College, 1992. 
Introdumtion to Business by T. Morton (USA), Dallasas 
universitāte, 1992. 
Business English Course, Niels Brock Copenhagen Business 
School, 1992. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

Angļu, krievu – pārvaldu brīvi, vācu - sarunvalodas līmenī 

 
 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

Vārds, uzvārds 
 

Gita Vērdiņa 

Dzimšanas datums 
 

1955.gada 11.janvārī 

Izglītība 
 

Kopš 1999. Latvijas Universitāte, „Izglītības vadības” 
doktorantūras studiju programma  
1996. – 1998.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas maģistra grāds 
pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozarē 
1973. – 1978. Latvijas Valsts universitāte, iegūta ekonomista 
kvalifikācija 
 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

25 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2005. Banku augstskola, profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura un maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
vadīšana” direktore, docente 
2002. – 2005. Banku augstskola, Uzņēmējdarbības katedras 
vadītāja, docente 
1999. – 2002. Banku augstskola, Uzņēmējdarbības ekonomikas un 
pārvaldes spec. vadītāja, docente 
1998. - 1999. A/S “Latvijas Krājbanka”, Mācību centra vadītāja 
1992. - 1998. Latvijas Banku koledža, Kursu katedras vadītāja, 
docente 
1990. - 1992. LR Finanšu ministrijas Galvenā finanšu inspekcija, 
metodoloģijas un organizācijas pārvaldes speciāliste 
1979. - 1990. Rīgas Uzskaites un kredīta tehnikums,  
pasniedzēja, neklātienes nodaļas vadītāja  
1978. Galvenā Valsts apdrošināšanas pārvalde, ekonomists 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Vadīšanas teorija 
Personāla vadība un darba organizācija 
Projektu vadīšana 
Iekšējais audits 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Iekšējais audits kā augstākās profesionālās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas instruments. 

Publikācijas    
 

7 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, LU Sertifikāts 
Nr.0415 
Semināri: Personāla politikas, darbinieku motivācijas un 
atalgojuma saistība; Personāla budžeta plānošana, Latvijas 
Personāla vadīšanas asociācija, 2004. 
Kursi ” Datu aizsardzība”, Datu valsts inspekcija,2004. 
Kursi „Iekšējā audita padziļināts kurss lietpratējiem”, Valsts 
administrācijas skola, 2004. 
Saņemts iekšējā auditora I un II līmeņa sertifikāts, 2004.   
Studiju programmas izveide tūrismā, Bornholmas tehnoloģiskā 
koledža, Dānijā, 2001. – 2002. 



 

Kursi “Iekšējā audita Vispārējie principi”, Latvijas Universitāte, 
Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, Rīga, 2000. 
Seminārs “Banku stratēģija”, Finanšu ministrija, Rīga, 2000. 
Iekšējā audita struktūrvienības vadītāju seminārs, PHARE projekta 
ietvaros, Rīgā, 2000. 
Kursi “Projektu vadīšana”, LU Pašvaldību un projektu vadības 
valsts mācību centrs, Rīgā, 1999. 
Kursi “Efektīvas tehnoloģijas saskarsmē”, mācību centrs “Arpus”, 
Rīgā, 1998. 
Kursi.” Banku speciālistu - pasniedzēju sagatavošana”, Dānijā, 
1996. 
Kursi “Train the Trainer”, AIB banka un Latvijas Komercbanku 
asociācija, Rīga, 1996. 
Kursi “Pasniegšanas metodika valsts ierēdņiem”, Dānijas 
administrācijas skola, Latvijas Republikas Valsts Administrācijas 
skola, Dānija, 1995. 
Kursi “Nacionālo nodokļu darbinieku apmācības centru direktoru, 
vadītāju sagatavošanas kursi”, OECD Mācību centrs, Dānijā, 1995. 
Kursi “Vadības pamati”, Zviedru konsultatīvās firma OMNIA, LR 
Valsts Administrācijas skola, Rīgā, 1995. 
Dānijas Administrācijas skola sertifikāts un tiesības mācīt valsts 
ierēdņus priekšmetā “Vadības pamati”, Dānija, 1994. 
Ekspertu seminārs pasniegšanas metodikas jautājumos, Zviedrijas 
fonds BITS, Zviedrijā, 1994. 
Kursi “Banku vadīšanas prasme”, FAIRPLAACE, Rīgā, 1993. 
 

Svešvalodu zināšanas 
 

 Krievu – pārvaldu brīvi, vācu – sarunvalodas līmenī 

 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
2006.gada 24.aprīlī 
 
Vārds, uzvārds 
 

Tatjana Volkova 

Dzimšanas datums 
 

1960.gada 11.oktobrī 
 

Izglītība 
 

1992. – Latvijas Universitāte, iegūts ekonomikas doktora grāds 
1982. - 1986. Maskavas Valsts universitāte, aspirantūra  
1978. - 1982. Latvijas Valsts universitāte, Finanšu un tirdzniecības 
fakultāte, iegūta ekonomista kvalifikācija 
 

Zinātniskais grāds  Ekonomikas zinātņu doktore (Dr.oec.) 
 

Akadēmiskais amats 
 

Profesore 

Pedagoģiskā darba stāžs 21 gads 
Darba pieredze 
 

Kopš 2006.g.janvāra Banku augstskola, rektore 
Kopš 2004.g. Banku augstskola, rektora v.i., profesore 
1999. – 2004. Banku augstskola, prorektore, asociētā profesore 
1998. – 2000. Banku augstskola, Tālākizglītības katedras vadītāja, 
docente 
1995. – 1998. Pasaules Krājaizdevu sabiedrību padomes  
pārstāvniecības birojs Latvijā, mācību vadītāja  
1986. – 1998. LU Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultāte, 
docente   
1993. – 1995. SIA Rotterdam Consult Nīderlandes finanšu 
konsultāciju kompānija, vadītāja 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 

Uzņēmējdarbības ekonomika 
Uzņēmumu vadīšana 
ES un uzņēmējdarbība 
Stratēģiskā vadīšana 
 

Zinātnisko pētījumu  
virzieni 

ES un uzņēmējdarbība  
Stratēģiskā vadīšana 
 

Publikācijas    
 

Kopā 51 
 

Tālākizglītība   
 

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. 

Sabiedriskā darbība Kopš 2006.g. Rektoru padomes priekšsēdētāja 
Eiropas kustība Latvijā, valdes locekle 
Baltijas menedžmenta attīstības asociācija (BMDA), valdes 
locekle 
ZA Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijas locekle 

Svešvalodu zināšanas Krievu un angļu pārvaldu brīvi 
 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
  2006.gada 24.aprīlī 
 
  

Vārds, uzvārds 
 

Vilhelmīne Vuškāne 

Dzimšanas datums 
 

2006.gada 13. februārī 
 

Izglītība 
 

2000.-2001. Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāte, iegūts 
izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 
1977.-1982. Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte, 
iegūta filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija 

Akadēmiskais amats 
 

Docente 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

24 gadi 

Darba pieredze 
 

Kopš 2000. g. Banku augstskola 
          2000.-2004. lektore 
          kopš 2004.- docente 
2000. Valodu mācību centrs, direktores vietniece 
1999. – 2000. Valodu mācību centrs, izpilddirektore 
1994. - 2000. Valodu mācību centrs, vecākā pasniedzēja 
1994. – 1994. Britu tūrisma firma Gold Crown Resorts, tulks 
1982. - 1993. Baldones vidusskola, angļu valodas skolotāja 
1992. Odenses(Dānija) Skolotāju koledža, vieslektore 
1985. - 1990. Baldones vidusskola, direktora vietniece 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Lietišķā angļu valoda. 
Vispārējā angļu valoda. 
Angļu valoda speciāliem nolūkiem (ESP). 
Starpkultūru saskarsme 

Zinātnisko pētījumu 
virziens  
 

Starpkultūru aspekti lietišķajās situācijās un tūrismā 

Publikācijas    
 

1. Biznesa kultūra Latvijā- studiju materiāls angļu val. 
  bibliotēkas un elektroniskā versijā, izstrādāts  
  Starptautiska (25 valstis) Eiropas komisijas atbalstītā  
  Minerva projekta EU studies-Intercultural Communication 
  ietvaros, 2004-2005. 
        
2. Metodiskie norādījumi darbam ar I. Jundzes grāmatu ”Latviešu 
valoda lietišķam cilvēkam’’, Zvaigzne ABC, 
1999.(minētās grāmatas ievaddaļa) 

Tālākizglītība   
 

Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība,  
LU Pedagoģijas fak.,2004. 
Starpkultūru saskarsmes vadība, ICPW, Lielbritānija, 2003.  
Tālmācības kurss tūrisma vadībā, Bornholmas (Dānija) Tūrisma 
skola, 2001.-2002. 
Interneta lietošanā mācot angļu valodu, Britu Padome, 2000. 
Angļu valoda diplomātiem, Britu Padome,1999.-2000. 
Angļu val. un metodika, Studio School, Cambridge, 1996. 
-kurss Lietišķās  
Angļu val. pasniegšana, LTS Training and consultancy ,Bath, 
iegūts sertifikāts ar izcilību-Certificate (with distinction) by 
London Chamber of Commerce and industry,1995. 

Svešvalodu zināšanas Angļu, krievu – pārvaldu brīvi , poļu - sarunvalodas līmenī 



 

Radošā un zinātniskā biogrāfija  
  2006.gada 24.aprīlī 
 
  
Vārds, uzvārds 
 

Uģis Zālītis 

Dzimšanas datums 
 

1942.gada 14.septembrī 

Izglītība 
 

1992. Latvijas Universitāte, iegūts ekonomikas doktora grāds 
1979. – 1982. Maskavas Finanšu institūts, aspirantūra 
1971. – 1976. Latvijas Valsts universitāte, Finansu un tirdzniecības 
fakultāte, iegūta ekonomista kvalifikācija 
 

Zinātniskais grāds  
 

Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.)  

Akadēmiskais amats 
 

Asociētais profesors 

Pedagoģiskā darba stāžs 32 gadi  
Darba pieredze 
 

2004. – 2005. Ekonomikas katedras vadītājs, asociētais profesors 
2003. – 2004. Banku augstskola, rektora p.i., asociētais profesors 
2002. – 2002. Banku augstskola, Finanšu katedras vadītājs, asociētais 
profesors 
2001. – 2002. Banku augstskola, Banku katedras vadītājs, docents 
1995. – 2000. a/s “Latvijas Krājbanka”, Filiāļu pārvalde, reģiona vadītājs 
1993. – 1995. a/s ”Banka Baltija”, a/s “Rīgas Starptautiskā banka”, 
filiāles vadītājs 
1985. - 1992. LVU Finansu un tirdzniecības fakultāte, dekāns 
1982. – 1985. LVU Finansu un kredīta katedra, docents 
1977. – 1979. Finansu un tirdzniecības fakultātes Finansu un kredīta 
katedra, vecākais pasniedzējs  
1963.-1977. Valsts Apdrošināšanas pārvalde, kontrolieris-revidents 
 

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi 
 

Banku operācijas  
Banku vadība   
Apdrošināšanas finanses   
Finansu teorija  
 

Zinātnisko pētījumu  
virziens  
 

Latvijas komercbanku aktīvu un pasīvu pārvaldes teorētiskie un praktiskie 
aspekti 
 

Publikācijas    
 

15 

Tālākizglītība   
 

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. 
 

Svešvalodu zināšanas Krievu – pārvaldu brīvi, angļu – sarunvalodas līmenī 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.pielikums 
Studiju kursu apraksti 

 
1. Baltijas valstu ekonomikas vēsture 
2. Civilā un darba aizsardzība 
3. E-komercija 
4. Filozofija 
5. Finanšu grāmatvedība un nodokļi  
6. Finanšu pakalpojumi 
7. Finanšu vadība 
8. Ievads studijās 
9. Informātika 
10. Inovāciju vadīšana 
11. Komerctiesības 
12. Kultūras vēsture 
13. Lietišķā komunikācija 
14. Lietišķā  angļu/vācu valoda 
15. Loģistika 
16. Makroekonomika 
17. Mārketings I 
18. Mārketings II 
19. Matemātika 
20. Mikroekonomika 
21. Angļu/vācu valoda kā otrā svešvaloda 
22. Pārmaiņu vadīšana 
23. Personāla vadīšana 
24. Politika un sabiedriskās attiecības 
25. Projektu vadīšana 
26. Socioloģija 
27. Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 
28. Sabiedriskās aktivitātes un sports 
29. Sociālā politika 
30. Statistika 
31. Tirdzniecības vadīšana 
32. Tūrisma vadīšana 
33. Uzņēmējdarbība 
34. Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana 
35. Vadības psiholoģija 
36. Vadībzinības 
37. Vadības grāmatvedība un audits 
38. Vadības informatīvās sistēmas 
39. Vides pārvaldība 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

Baltijas valstu ekonomikas vēsture 
   

Kursa apjoms: 2 KP (C daļas kurss) 
 Nepieciešamās priekšzināšanas:  - vēsture vidusskolas apjomā, 
     - ekonomikas pamati. 
Kursa mērķis:  

sniegt izpratni par ekonomikas teorijas konkrētām izpausmēm Baltijas valstu 
tautsaimniecību vēsturiskās attīstības gaitā, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas 
ekonomikas attīstībai. 

1. Tautsaimniecības jēdziens, tautsaimniecības nozaru struktūra, tautsaimniecības 
pirmsākumi Baltijā un Latvijā. 

2. Kurzemes hercogiste, 17.gs. Zviedru laiki. 
3. Baltijas zemes Krievijas impērijas sastāvā, 19.gs. otrā puse – 20.gs. sākums. 
4. Krievijas impērijas sabrukums. Neatkarīgo valstu izveidošanās.  
5. Neatkarības periods starp Pasaules kariem. 
6. Padomju laiks – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas PSR, 1940.-1990.gadi. 
7. Baltijas valstu tautsaimniecība atjaunotās neatkarības gados. 

  
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Aktivitāte un pastāvīgais darbs studiju gada laikā 
1 kontroldarbs 
Patstāvīgais pētījums par Baltijas tautsaimniecības vēsturi 
Ieskaite 

Kursā iegūtas zināšanas un prasmes:  
Apgūstot kursu, studentam ir nepieciešams iepazīt vidi, kurā tiks veikta viņa 

saimnieciskā darbība - Latvija un pārējās Baltijas valstis. Pašreizējais students saimniecisko 
darbību veiks nākotnē. Lai varētu paredzēt, kurp process virzīsies nākotnē, ir nepieciešams 
zināt tā iepriekšējo virzību. Tāpēc vēstures zināšanas ir priekšnosacījums nākotnes 
paredzēšanai. Baltijas valstu ekonomikas vēstures zināšanas ir noderīgas arī tāpēc, lai students 
varētu izvērtēt, kā ekonomikas teorijas vispārīgās likumsakarības izpaužas reālajā dzīvē. 
  
Izmantojamā literatūra: 
1. Aizsilnieks A. Latvijas tautsaimniecības vēsture. - Sweden, Daugava, 1968. –  981. 
2. Balabkins N., Šneps M. Kad Latvijā būs labklājības valsts. Tautsaimnieks Kārlis Balodis. - 
Rīga, Zinātne, 1993. - 166. 

3. Balabkins N. Tautsaimnieka piezīmes. Autora izdevumā, 1996. – 266. 
4. Ģērmanis U. Latviešu tautas piedzīvojumi. –  Rīga, Zvaigzne, 1991. 
5. Jurgela G. History of the Lithuanian nation. - New York, 1948. 
6. Latviešu konversācijas vārdnīca. 11.sēj. Galv. red. Švābe A., Būmanis A., Dišlers K. – 
Rīga, A.Gulbja apgāds, 1933. – Faksimilizdevums 2001. – 20475. – 22528.   

7. Latvijas padomju enciklopēdija. 5.2. sēj. – Rīga, Galvenā enciklopēdijas redakcija. – 332.- 
446. 

8. Latvijas vēstures atlants. Galv.red. J.Turlajs. – Rīga, Jāņa sēta, 1998. 
9. Latvijas ekonomikas un finansu vēsture. Materiālu konspekts. Sastādītāja Dz.Kalniņa. – 
Rīga. Latvijas Banku koledža, 1995. – 93 

10. Porietis J. Ekonomika. Vēsture. Metodoloģija: Latvijas ekonomikas vēsture. Pasaules 
ekonomika. Ekonomikas teorijas pielietošanas metodoloģija.: Zinātniskie, metodiskie un 
publicistiskie raksti. Lekciju konspekti. – Rīga, Banku augstskola, Latvijas Universitāte, 
Rēzeknes augstskola, 2001. – 165. 

11. Švābe A. Latvijas vēsture, 1.daļa. – Rīga, 1990. 
12. Švābe A. Latvijas vēsture, 1800-1814. – Rīga, 1991. 
 



 

Civilā un darba aizsardzība 
 

 
Kursa apjoms: 1 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Ievads studijās 
 
Kursa mērķis:  
Noteikt, formulēt un organizēt uzņēmuma vai iestādes civilās un darba aizsardzības stratēģiju, 
misiju un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē īpašnieku un sabiedrības interesēs. 
 
Galvenās tēmas: 
 

1. Valsts civilās aizsardzības sistēma. 
2. Avārijas, ārkārtas situācijas, katastrofas, to risku novērtēšana un bīstamo faktoru 

mazināšana, profilakse. 
3. Darba tiesisko un darba aizsardzības normatīvo aktu sistēma.  
4. Darba aizsardzības organizācija.  
5. Darba vides iekšējā uzraudzība. 
6. Ugunsdrošība, elektrodrošība.  
7. Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, drošības zīmes. 
8. Nelaimes gadījumi darbā. 
9. Arodveselība un darba higiēna. 
10. Pirmā palīdzība aroda un nelaimes gadījumos. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Līdzdalība nodarbībās, praktiskajos darbos, pozitīvi novērtēts patstāvīgais darbs, ieskaite. 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes:  
Studenti spēs pielietot iegūtās civilās un darba aizsardzības teorētiskās un praktiskās zināšanas 
uzņēmuma vai iestādes efektīvai vadībai; efektīvi plānot savu darbu; analizēt, sistematizēt un 
integrēt iegūto informāciju; sadarboties ar augstākstāvošām institūcijām un īpašniekiem 
uzņēmuma vai iestādes civilās un darba aizsardzības mērķu sasniegšanai. 
 
Izmantojamā literatūra: 
 

1. Civilās aizsardzības likums (Saeima 15.12.1992.) 
2. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kartība, 

LR MK30.08.2005. noteikumi Nr.660. 
3. Darba aizsardzības likums (Saeima 20.06.01. lik.) 
4. Darba drošība/ Rīga: Labklājības ministrija., 2003. – 288 lpp 
5. Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība (LR MK 23.08.01. not.379) 
6. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība: raksturlielumi, ietekme uz 

organismu, aizsardzība, profilakse, normatīvi, mērīšanas metodes, riska faktori un arodveselība 
atsevišķās nozarēs/ Rīga: Elpa, 2001.– 500 lpp. 

7. Drošības zīmju lietošana darba vietās LR MK 25.08.98. noteikumi318) 
8. Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 

izveidošanas kārtība LR MK 11.11.2003. noteikumi Nr.639 
9. Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un 

glābšanas darbus LR MK 03.02.2004. noteikumi Nr.61 
10. Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā, LR MK 

14.02.2006. noteikumi Nr.118. 



 

11. Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkcijām un tiesībām LR MK 09.12.2003. noteikumi 
Nr.686. 

12. Noteikumi par rūpniecisku avāriju novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem, LR 
MK 19.07.2005. noteikumi Nr.532 

13. Par kārtību, kādā valsts varas un pārvaldes institūciju augstākās amatpersonas apziņojamas pie 
ārkārtas situācijām, LR MK 05.09.2005. noteikumi Nr.293 

14. Likums par ugunsdrošību (Saeima 24.03.1992.) 
15. Valsts operatīvās komisijas nolikums (LR MK noteikumi, 1998.) 
16. Vides politika plāns Latvijā (LR 25.04.1995.) 

 
 



 

 
E-komercija 

 
 

Kursa apjoms: 2 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: informātika, uzņēmējdarbības vadīšana, projektu vadība, 
mārketings 
 
Kursa mērķis: Kurss studentiem sniedz izpratni par E-komercijas būtību un iespējām, 
iepazīstina ar E-komercijas risinājumu pieredzi, problēmām un attīstības iespējām, kā e-
komercija ietekmē ekonomikas globalizācijas procesu. Kursa laikā studenti tiek iepazīstināti 
ar to kā e-komercijas metožu izmantošana var uzlabot uzņēmuma darba efektivitāti un 
palielināt peļņu, kā e-komerciju var izmantot mārketingā, kas kopīgs uz atšķirīgs e-
mārketingam ar tradicionālajām mārketinga metodēm. Kursā studenti tiek iepazīstināti ar e-
pārvaldes pieredzi un ar to saistītajiem likumdošanas aktiem; e-komercijas riskiem un 
nākotnes attīstības perspektīvām.  
 
Galvenās tēmas: 
 
1. 1. Ievads E-komercijā.      
2. 2. E-komercijas biznesa modeļi.     
3. 3. Interneta bankas.   
4. 4. Reklāma un mārketings e-komercijā.      
5. E-pārvalde un e-komercija  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 
1.Līdzdalība un darba kvalitāte semināros  15%     
2.Projekta izstrāde un prezentācija  40% 
3.Kontroldarbs    15%     
4.Ieskaite     30% 
 
 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: Pēc studiju kursa noklausīšanās students spēs izvērtēt 
e-komercijas iespēju izmantošanu konkrētā uzņēmuma vajadzībām, izstrādāt projektu e-
komercijas risinājumu ieviešanai, izstrādāt uzņēmumam nepieciešamo e-mārketinga plānu, 
noteikt riskus kas varētu apdraudēt veiksmīgu e-risinājumu ieviešanu un izstrādāt ieteikumus 
to novēršanai. 
 
Izmantojamā literatūra: 
 

1. UNCTAD - United nations Conference on Trade and Development, E-commerce and 
development Report, 2002 

2. European Central Bank, Blue Book, 2002 
3. OECD, OECD’s Electronic Commerce Business Impact Project (EBIP), 2000 
4. OECD, The OECD Approach to policy for  e-Commerce, ICTs and the Digital Divide,  

2002  
5. European Commission ePSO – Electronic Payment Systems Observatory, Project 

Background Paper No. 7 –  Building security and consumer trust in Internet payment, 
The potential of "soft" measures, 2002 



 

6. Knud Bohle, European Commission ePSO Project Background Paper No.8  –  
Integration of Electronic Payment Systems into B2C Internet, 2002 

7. EPSO - Electronic Payment System Observatory, The future of on-line banking, a 
Spanish and a European perspective, 2002 

8. UK Office of the e-Envoy, Benchmarking Electronic Service Delivery, 2001 
9. UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law On Electronic 

Commerce, And Guide To Enactment, 1996 
10. LR Satiksmes ministrijas projekts, Koncepcija par elektronisko komerciju, 2000 
11. LR MK, Nacionālās Attīstības Plāns, 2001 
12. LR Tieslietu ministrija „E-pārvaldes koncepcija”, 2003 
13. Ravi Kalakota, Frontiers of Electronic Commerce, 1996 
14. Prahalad C. K. and Hamel G. "The core competence of the corporation” – Harvard 

Business Review, 1990 
15. Par informācijas sabiedrību Latvijā 2002. Statistisko datu krājums. – Rīga: Latvijas 

Republikas Centrālās statistikas pārvalde, 2003 
16. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Ekonomikas ministrija, 2004 
17. Rosena A. E komercija jautājumi un atbildes. – Rīga: Puse Plus, 2002  

 
Interneta resursi 

 
1. E-pasaule „Doing things e-way” mājas lapa: http://www.epasaule.lv/lv  
2. E-commerce business solutions: http://www.ecommerce.lv 
3. Latvijas interneta asociācijas mājas lapa: www.lia.lv 
4. Interneta risinājumu aģentūras Mediaparks mājas lapa: 

 http://www.mediaparks.lv 
5. Nekomerciāls projekts - e-komercija.times.lv - ideju melnraksti: 

 http://www.e-komercija.times.lv/ 
6. E-pasaule žurnālu raksti digitālā formātā: http://www.dtnet.lv 
7. Ekonomikas ministrijas mājas lapa: http://www.em.gov.lv/ 
8. Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas mājas lapa: http://www.liis.lv 
9. http://www.netxs.com.pk/ 
10. http://www.premiersite.com/html/new_e-commerce.htm 
11. http://www.designstop.com/sitemap/sitemap.htm 
12. http://www.mbinteractive.com/ 
13. http://www.microsoft.com/business/ 
14. http://www.ecommercetimes.com/ad_info/ 
15. http://www.businessandlaw.com/ 
16. http://www.trueprofits.com/ 
17. http://www.ecommerce.gov/emerging.htm 



 

 Filozofija 
 
 
Kursa apjoms: 2 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: psiholoģijas pamati, kultūras vēsture. 
 
Kursa mērķis: Veidot harmoniski attīstītu personību akcentējot pašvadību kā personības 
pašpilnveides pamatnosacījumu. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Filozofija, tās būtība un loma sabiedrībā. 
2. Ieskats pasaules un Latvijas filozofijas vēsturē. 
3. Cilvēka problēma filozofijā. 
4. Sociālās filozofijas specifika. 
5. Izziņa un zinātņu metodoloģija. 
6. Filozofijas mūžīgie jautājumi. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Aktīva līdzdalība un darba atbildība semināros un 
praktiskajos darbos (20%). Pozitīvs patstāvīgā darba: argumentētās esejas (patstāvīgā darba ar 
filozofisko tekstu) vērtējums (30%), nokārtots eksāmens (50%).  
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes:  

- Veidot izpratni par filozofijas lomu pasaules, uzskata, kultūras un praktiskās ētikas 
veidošanā, humāno vērtību apzināšanā. 

- Pilnveidot prasmes patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas. 
- Attīstīt vispārējās prasmes un spējas kritiski domāt, analizēt, sistematizēt un integrēt 

iegūto informāciju.  
- Attīstīt komunikatīvās prasmes: prasmes ieklausīties un saprast atšķirīgus viedokļus, 

argumentēti aizstāvēt savu viedokli, diskutēt, veidot dialogu.  
- Prast pielietot filozofiskās zināšanas mūsdienu sabiedrības aktuālo problēmu, attīstības 

tendenču un parādību analīzē, izvērtēšanā.  
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Antīkā un viduslaiku filosofija. R., 1997. 
2. Fuko M. Patiesība. Vara. Patība. R., 1994. 
3. Klīve V. Gudrības ceļos. R., 1996.  
4. Kūle M., Kūlis R. Filosofija., R., 1998. 
5. Mamardašvili M. Domātprieks. R., 1994. 
6. Mūsdienu politiskā filosofija. R., 1989. 

 
 



 

Finanšu grāmatvedība un nodokļi   
Kursa apjoms: 7 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas – uzņēmējdarbības vadīšana, 

finanšu grāmatvedība, 
uzņēmējdarbības ekonomika, 
nodokļi, 
makroekonomika. 

Kursa mērķi : 
  Radīt izpratni grāmatvedības pārskatu datu izmantošanai uzņēmuma  finanšu analīzē un 
lēmumu pieņemšanā uzņēmuma vadīšanas procesā,  par Latvijas nodokļu likumiem un 
nodokļu maksātāju atbildību, par valsts nodokļu politikas ietekmējošiem faktoriem un 
starptautisko organizāciju lomu nodokļu politikas veidošanā, iepazīstināt ar nodokļu 
plānošanas un optimizācijas iespējām. 
 
Galvenās tēmas: 
I sadaļa – Finanšu grāmatvedība  
1. Grāmatvedības uzskaites principi, metodes un organizācija; 
2. Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana un uzskaite; 
3. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite un novērtēšana; 
4. Pašu kapitāla uzskaite; 
5. Uzkrājumu veidošana un saistības; 
6. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite, peļņas vai zaudējumu aprēķins; 
7. Gada pārskata sastādīšana. 

II sadaļa – Nodokļi un Nodokļu politika  
1. Nodokļu maksātāji, viņu tiesības un pienākumi. 
2. Nodokļu maksātāju atbildība. 
3. Nodokļu likumu pamatnormas un šo normu savstarpējā saistība nodokļu sistēmā 

kopumā. 
4. Nodokļu likumu pielietošanas prasme uzņēmumu finansu vadības politikā. 
5. Prasme izvērtēt nodokļus kā uzņēmējdarbības rezultātu ietekmējošu instrumentu. 
6. Nodokļu politikas principi un uzdevumi 
7. Nodokļu politikas ietekmējošie faktori, nodokļu nasta 
8. Nodokļu plānošana, nodokļu manevri – brīvās ekonomiskās zonas 
9. Starptautiskās tirdzniecības ietekme uz valsts nodokļu politiku 
10. Starptautisko organizāciju ietekme uz nodokļu politiku 
11. Nodokļu starptautiskās aplikšanas problēmas, nodokļu konvencijas 
12. Eiropas Savienības nodokļu politika, tās ietekme uz Latvijas nodokļu politiku 
13. Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
I sadaļa – Finanšu grāmatvedība  

Vērtējumu veido: 
1. Kontroldarba vērtējums  40% 
2. Ieskaites, eksāmena vērtējums 60% 
 

II sadaļa – Nodokļi un Nodokļu politika 
Vērtējumu veido: 

1. Kontroldarba vērtējums  40% 
2.  Eksāmena vērtējums 60% 
 



 

Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: prasme pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās 
zināšanas uzņēmuma efektīvai vadīšanai, orientēties uzņēmuma grāmatvedības 
reglamentējošajos dokumentos, likumdošanā un normatīvajos aktos, 
analizēt un salīdzināt Latvijas nodokļu politiku ar Eiropas Savienības un citu ārvalstu 
ekonomisko vidi, lai spētu to pielietot konkrētos apstākļos. 
 
Izmantojamā literatūra : 
1. LR likums “Par grāmatvedību”,1992. 
2. LR likums “Par uzņēmuma gada pārskatiem”, 1992. 
3. Ministru Kabineta noteikumi: 

a) LR MK Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju Nr.585, 2003. 
b) LR MK Kases operāciju uzskaites noteikumi Nr.584, 2003. 

4. J. Benze “Finansu grāmatvedība”, 1998. 
5. M.Grebenko Grāmatvedības uzskaite, 2006. 
6. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
7. Grāmatvežu profesionālās ētikas pamatnostādnes. Latvijas zvērinātu revidentu 

asociācija, Rīgā, 200. 
8. Ieva Kodoliņa-Miglāne „Nodokļi Latvijā pēc iestāšanos Eiropas Savienībā”. Biznesa 

augstskola, Turība, 2005.   
 
9. Cling J.P.,Letilly G., Export Processing Zones: A Threatened Instrument for Global 

Economy Insertion?  Document de travail DIAL/Unite de Recherhe CIPRE, 2001. 
10. Guangwen M. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case Study of 

Tianjin, People’s Republic of China, 2003 
 



 

 Finanšu pakalpojumi 
Kursa apjoms: 4 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: makroekonomika, finanšu grāmatvedība un nodokļi, 
uzņēmējdarbības ekonomika 

Kursa mērķi :  
- sniegt zināšanas par finanšu sistēmas dalībniekiem, finanšu tirgus, finanšu starpnieku būtību 
un lomu ekonomikā, par publiskajām finansēm, valsts budžeta struktūru, veidošanas 
pamatprincipiem. 
- radīt priekšstatu par finanšu pakalpojumiem. 

- veidot prasmes izvēlēties no finanšu pakalpojumiem savam uzņēmumam vispiemērotākos, 
kā arī prasmi novērtēt banku drošumu un stabilitāti, kā arī uzņēmuma iespēju gūt peļņu no 
sniegtajiem pakalpojumiem. 
- radīt studentiem izpratni par apdrošināšanu kā vienu no riska vadības finanšu instrumenta 
vietu kopējā finanšu sistēmā un pielietojumu uzņēmuma konkrētajā risku vidē 
likumsakarībām, apdrošināšanas tirgus uzbūvi un dalībniekiem, apdrošināšanas veidiem. 
- radīt izpratni par ieguldījumu fondu darbību Latvijā 
 

Galvenās tēmas: 

I sadaļa Ievads finansēs 
       1.Finanšu sistēmas būtība un loma ekonomikā. 

2.Finanšu tirgus dalībnieki un to raksturojums. 

3.Finanšu tirgus starpnieku raksturojums. 

4.Rīgas Fondu birža, LCD, FKTK.  

5.Fiskālā politika, tās nozīme tautsaimniecības attīstībā. 

6.Publisko finanšu raksturojums. 

7.Valsts finanšu plānošana un administrēšana. 

8.Budžeta nozīme tautsaimniecības attīstībā. 

9.Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases un Valsts kontroles 
galvenie uzdevumi. 

II sadaļa Finanšu pakalpojumi 

         1.Banku piedāvātie finanšu pakalpojumi uzņēmumiem  
         2.Noguldījumu operācijas.  
         3.Kredīta, kredītlīnijas, overdrafta iespējas uzņēmuma darbības paplašināšanai. 
         4. Līzings un faktorings – uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu papildināšanai. 
         5. Starptautiskās tirdzniecības norēķinu veidi. 
         6. Trasta operācijas. 
 
III sadaļa Apdrošināšana 

1. Apdrošināšanā lietotie pamatjēdzieni; 
2. Apdrošināšanas ekonomiskais pamatojums; 
3. Apdrošināšanas tirgus uzbūve; 
4. Apdrošināšanas tirgus dalībnieki;                           
5. Apdrošināšanas produkta / pakalpojuma veidošanas pamatprincipi; 
6. Apdrošināšanas veidi: nedzīvības apdrošināšana civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana, dzīvības apdrošināšana;  

7. Apdrošināšanas tirgus uzraudzība; 



 

 
IV sadaļa Ieguldījumu fondi 

1. Ievads Ieguldījumu fondu darbībā Latvijā un citās dalībvalstīs, 
2. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība (dibināšana, tās darbības veidi, prasības sabiedrības 

kapitālam, licences saņemšanas kārtība, tiesības un pienākumi), 
3. Turētājbanka (pienākumi, atbildība un Turētājbankas līgums), 
4. Ieguldījumu fonds (dibināšanas kārtība, veidi, likvidācija), 
5. Ieguldītājs (tiesības un pienākumi), 
6. Ieguldījumu fonda ieguldījumu objektu raksturojums un ierobežojumi; Fonda 

nolikuma un Fonda prospekta saturs un to sagatavošanas kārtība,  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

I sadaļa Ievads finansēs 

Aktīva līdzdarbība nodarbībās, semināros, pozitīvs kontroldarba vērtējums un nokārtota 
ieskaite. 
Vērtējumu veido: 
1. Kontroldarba vērtējums  30% 
2. Darba kvalitāte seminārā 20% 
3. Ieskaites vērtējums 50% 
  
II sadaļa Finanšu pakalpojumi 
Noteikto kontroldarbu izpilde, kas paredzēti studiju kursā. 
Piedalīšanās semināros. 
Kursa beigās – ieskaite. 
 
III sadaļa Apdrošināšana 
Sekmīgai kredītpunktu iegūšanai studentam ir jāpiedalās teorētiskā kursa apgūšanā, 
praktiskajās nodarbībās, jākārto klases kontroldarbs, jāprezentē patstāvīgais darbs.  
 Ieskaites vērtējumu pēc desmit ballu sistēmas veido  kontroldarba  vērtējums 50% un 
ieskaites laikā nodemonstrētās zināšanas 50%. 
 
IV sadaļa Ieguldījumu Fondi 
Aktīva līdzdalība lekcijās un praktiskā pētījuma sagatavošana un prezentācija, nokārtota 
ieskaite. 
Vērtējumu veido: 

1. Praktiskā pētījuma sagatavošana – 30% 
2. Sagatavotā pētījuma prezentācija – 20% 
3. Pareizu atbilžu sniegšana un papildus uzdotajiem jautājumiem par praktisko pētījumu 

un papildus uzdotajiem jautājumiem par lekcijās izskatītajiem jautājumiem – 10% 
4. Gala pārbaudījums (Ieskaite) – 40% 

 

Kursā iegūtās zināšanas un prasmes: 

Apgūstot kursu students izprot aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus. 
Spēja pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas  uzņēmuma efektīvai vadīšanai. 
Studenti iegūst iemaņas saistīt konkrēto apdrošināšanas veidu ar kopējo apdrošināšanas 
sistēmu  valsts līmenī, komercdarbības līmenī  un privātajā līmenī, izvērtējot  konkrēto 
apdrošināšanas veidu saistību un sakarības, kā arī   praktisko pielietojumu. Prasme izmantot 
finanšu instrumentus uzņēmuma attīstībā. 

 
 



 

Izmantojamā literatūra: 
I sadaļa Ievads finansēs 

1. Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums - LR Saeima, 2001. 

2. Latvijas Republikas Krājaizdevu sabiedrību likums - LR Saeima, 2002. 

3. Likums “Par budžetu un finansu vadību”. Rīga 1994. 24.03 
4. Grigorijs Oļevskis ”Starptautiskā ekonomika”187. lpp. Firma SIA ”Jānis Roze”, 

2000 
5. M.Kudinska. B.Baltača, E.Kaužēns “Finansu tirgus Latvijā un Eiropas 

Savienībā.’’99lpp.Banku augstskola, Rīga 2001 
6. Peter Howells, Keit Bain. “Financial Markets and Institutions.” 403lpp 

Londona:Financial Times, 2000 
7. Howells Peter “The Economics of Money, Banking and Finance” Prentice Hall, 

2005. 
8. P.Bond. MA,FCIB.”The Monetaru and  Financial Syctem.’’Sixth Edition.Northwick 

PUBLISHERS 1990 
9. Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas attīstības tendences Latvijā un 

pasaulē.79 lpp. Valsts Kanceleja. Rīga 2003 
Informācijas avoti: 

1. www.fktk.lv 
2. www.lcd.lv 
3. www.vkase.lv 
4. www.vid.gov.lv 
5. http://www.csb.lv 

II sadaļa Finanšu pakalpojumi 

1. Likums „Kredītiestāžu likums”Rīga,1995. 
2. Likums „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”Rīga,1998.                                
3. Likums „Noguldījumu garantiju likums” Rīga,1998. 
4. Likums „Ķīlu zīmju likums” Rīga, 2001. 
5. FKTK noteikumi „Uzticības operāciju (trasta) veikšanas  Noteikumi” Rīga,      

2001. 
6. FKTK noteikumi „Likviditātes prasību izpildes noteikumi” Rīga,  

                2005. 
  
III sadaļa Apdrošināšana 

1. Likums “Par apdrošināšanas līgumu”.1998.10.06. 
2. Likums “Apdrošināšanas  sabiedrību un to uzraudzības  likums”1998.10.06. 
3. “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku  darbības likums”2005.01.04. 
4.Likums ”Par  autotransporta  līdzekļu  vadītāju  civiltiesiskās  atbildības obligāto 
apdrošināšanu”.2004.01.05. 
5. Blends, D. “Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse”, (Insurance: Basic 
     Principles      and Practice), Riga 1995. 
6.Gaida Pettere,Irina Voronova”Riski uzņēmējdarbībā un to vadība”,2.pārstrādātais  
     izdevums, apgāds” Rasa ABC”,BA 2004  
7. Harold D.Skipper,Jr. C.V.Starr,” International Risk and Insurance”  
     International Insurance, Georgia State University, Copyright 1998  
     by The McGraw-Hill Companies, Inc. 
8. Williams C.A., Smith M.L.,YongP.C.” Risk Management and Insurance” 
      Copyright 1998 by The McGraw-Hill Companies, Inc. 
 



 

9. Apdrošināšanas sabiedrību  apdrošināšanas noteikumi. 
10. www.cea.assurance.com; 
11. www.laa.la; 
12. www.europa.eu.int;  

IV sadaļa Ieguldījumu fondi 
1.LR „Finanšu instrumentu tirgus likums” no 01.01.2004.   
2.LR „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums” no 01.07.1998. 
3.LR „Ieguldītāju aizsardzības likums” no 23.11.2001. 
4.Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību 
gada pārskatu sagatavošanas noteikumi” no 23.07.2004. 
5.Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi „Noteikumi par prasībām, kuras 
jāievēro, sniedzot ieguldījumu rekomendācijas” no 21.07.2005.  
6.Finanšu un kapitāla tirgus komisijas „Ieteikumi par atsevišķu atvērtā ieguldījumu 
fonda saīsinātā prospekta sadaļu saturu” no 13.05.2005. 
7.Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi „Ieguldījumu fondu pārskatu 
sagatavošanas noteikumi” no 01.01.2003. 
 



 

Finanšu vadība - 7 KP 
Kursa apjoms: 7 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas  Finanšu matemātika 

Finanšu grāmatvedība 1 
Mikroekonomika 
Makroekonomika 
Uzņēmuma vadība un organizācija 
Uzņēmējdarbības ekonomika 
 

Kursa mērķi: sniegt studentiem zināšanas par finanšu vadības pamatiem, tā nodrošinot 
iemaņas un prasmes dažādu finanšu vadības metožu pielietošanā. Kā arī iepazīstināt 
klausītājus ar starptautiskām uzņēmējdarbības (biznesa) vērtēšanas metodēm un Latvijas 
vērtēšanas prakses paraugiem, sniegt informāciju par vērtēšanas darbu reglamentējošiem 
dokumentiem Latvijā un pasaulē; iepazīstināt ar vērtēšanas atskaites saturu un biznesa 
vērtēšanas pielietojumiem. 
 
Kursa galvenās tēmas: 
I sadaļa Finanšu analīze  
1. Finanšu analīzes vieta un nozīme finanšu vadībā. 
2. Saimnieciskā subjekta finanšu stāvokļa novērtējums ar ātrām metodēm. 
3. Uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtēšana ar finanšu koeficientu palīdzību. 
4. Kapitāla struktūra un kapitāla cena. 
5. Leveridžs un tā loma. 
6. Apgrozāmā kapitāla analīze un pārvaldīšana 
7. Naudas plūsmas prognozēšana. 
8. Uzņēmuma tirgus aktivitātes analīze. 
9. Finanšu rādītāju faktoru analīze. 
 
II sadaļa Finanšu vadība  
1. Ievads finanšu vadībā (Introduction to Financial management). 
2. Īstermiņa finanšu vadība (short – term financial management) (darba kapitāla vadīšana 
(Working – capital management), skaidras naudas un apgrozāmo vērtspapīru vadīšana, 
finanšu cikls uzņēmumā, tā vadīšana, Baumola un Millera – Ora modeļi, debitoru parādu 
vadīšana, krājumu vadīšana, īstermiņa finansēšana uzņēmumā). 
3. Ilgtermiņa investīcijas (long – term financial management investments). (Kapitāla 
veidošana un naudas plūsmas principi (capital budgeting and cash flow principles) Investīciju 
projektu novērtēšana. Investīciju projektu vērtēšanas metodes: projekta atmaksāšanās perioda 
metode, neto tagadnes vērtības metode (Net Present value, NPV), peļņas normas vai 
rentabilitātes indeksa metode (Profitability Index, PI), iekšējās rentabilitātes normas metode 
(Internal Rate of Return, IRR), modificētā rentabilitātes normas metode (modified IRR, 
MIRR), investīciju projekta risku veidi. 
4. Kapitāla cena, optimālas kapitāla struktūras lēmumi, dividenžu politika (the cost of capital, 
capital structure, and dividend policy). 
5. Ilgtermiņa finanšu lēmumi (long – term financing decisions: needs and sources) 
(Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole, uzņēmuma darbības plānošana, budžets, to veidi, 
funkcijas. Budžetu izpildes kontrole). 
6. Valūtas risks, procentu risks, tā vadīšanas principi (managing foreign exchange and 
interest risk). 
 
III sadaļa Uzņēmumu novērtēšana  
1. Biznesa novērtēšanas metodes (Business Valuation). 



 

2. Nākotnes ieņēmumu kapitalizācijas un diskontēšanas metodes (Capitalization and 
discountig of future income). 
3. Kapitāla daļu paketes prēmijas un diskonta noteikšana (Share package premium and 
discount).  
 
IV sadaļa Vērtspapīru tirgi  
1. Biržu vēsture. 
2. Latvijas vērtspapīru tirgus pasaulē. 
3. Tirgus pamatrādītāji. 
4. Tirgus modelis. 
5. Vērtspapīru veidi. 
6. Operācijas ar vērtspapīriem. 
7. Norēķinu kārtība. 
8. Investīcijas. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Aktīva līdzdalība nodarbībās, pozitīvs kontroldarba vērtējums un nokārtota ieskaite. 
 
Vērtējumu veido: 
1. Kontroldarba vērtējums 30% 
2. Aktīva līdzdarbība praktiskajās nodarbībās, semināros 20% 
3. Ieskaites vērtējums 50% 
 
Kursā iegūtās zināšanas un prasmes: 

Apgūstot šo kursu, studenti spēs: izprast aktuālos finanšu vadības jautājumus, 
likumsakarības un principus, izprast finanšu sistēmā notiekošos procesus un pieņemt 
lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām, pielietot ekonomiski matemātiskās metodes finanšu 
vadīšanas procesā, pielietot iegūtās un praktiskās zināšanas uzņēmuma efektīvai vadīšanai, 
izprast uzņēmuma grāmatvedības finanšu pārskatus (tai skaitā, naudas plūsmas pārskatus), un 
analizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, analizēt, novērtēt un plānot uzņēmuma finanses, 
izprast uzņēmuma finanšu darbības rādītājus, un pieņemt lēmumus, lai veicinātu uzņēmuma 
vai iestādes darbības optimizāciju, ieviest progresīvus risinājumus un finansu vadības 
metodes uzņēmuma finanšu sfērā, efektīvi pielietot jaunākās finanšu vadības metodes un 
integrēt tās uzņēmuma attīstības stratēģiskajā plānā. 
 
Izmantojamā literatūra: 
I sadaļa. Finanšu analīze 
1. Rurāne M.”Finansu pārvaldība”.Rīga, 2001. 
2. Dūdele A.,Korsaka T. “Finansu vadības pamati”.Rīga, 2001. 
3. James C.Van Horne. Fundamentals of Financial management. New Yersey Prentice 

Hall,1989. 
4. Brealey Richard A. Principles of Corporate Finance. New York,1991. 
5. Баканов М. И. Шеремет, А. Д. Экономический анализ, Москва, 2000. 
6. Ковалев В. В. Финансовый анализ. Москва, 2000. 
7. Freund J. E. Mathematical Statistics, Arizona State University, 1992. 
8. Newbold P. Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall International Editions, 

1988. 
9. Hamburg M. Statistical Analysis for Decision Making, The Wharton School University of 

Pennsylvania, 1987. 
10. Hildebrand D. K., Lyman O. Statistical Thinking for Managers, PWS-KENT Publishing 

Company, 1989. 
 



 

 
II sadaļa. Finanšu vadība 
1.   Finansu vadības pamati. Alīna Dūdele, Terēza Korsaka. Apgāds „Rasa ABC”. Rīga, 2001.  
2.  Finansu vadība. Terēza Korsaka. Apgāds „Rasa ABC”. Rīga, 2003. g. 
3.  Financial Management. Anthony G.Puxty. London - Glasgow - Weinheim - New York - 

Tokyo - Melbourne - Madras. 
4.  Financial Management. Principles and Practice. Timothy J.Galapher, Joseph D.Andrew. 

Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458. 
5.  Financial Markets, Instruments, and Institutions. Santomero Anthony M., David F. Babbel. 

USA, Irwin, 1997. 
6.  Fundamentals of Investments. Corrado C.J., Jordan B.D. McGraw-Hill, 2000, 2002. 
 
III sadaļa. Uzņēmējdarbības vērtēšana 
1. Оценка бизнеса. Под редакцией проф. А.Г.Грязновой, проф.М.А. Федотовой. 
«Финансы и статистика», Москва,  2002. 

2. Тесты и задачи по оценочной деятельности. В.Е.Есипов, Г.А.Маховикова, 
В.В.Терехова. «Питер»б Санкт-Петербург, Москва-Харьков-Минск, 2002. 

3. Рыночная стоимость фирмы: принципы и методы оценки. Е.П.Ушаков, 
С.Е.Охрименко, ЦЭМИ, Москва, 1997. 

 
IV sadaļa. Vērtspapīru tirgi 

1.  Vērtspapīru tirgus zinības, Rīga: “Jumava” 2003, atjaunots izdevums 2005. 
2.  Finanšu un kapitāla tirgus komisija. www.fktk.lv. 
3.  Rīgas Fondu birža un Latvijas centrālais depozitārijs. www.omxgroup.com/riga. 
4.  Finanšu instrumentu tirgus likums. 
5.  Tanja Vernē, Finanšu fitness,Rīga “Nordik” 2005 
6.  Privatizācija Latvijā, Rīga: 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ievads studijās 

 
Kursa apjoms: 2 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: vispārējā vidējā izglītība 
Kursa mērķis: iepazīstināt pirmā kursa studentus ar studiju procesa organizāciju Banku 
augstskolā, ar Uzņēmējdarbības vadības profesionālā bakalaura studiju programmu. Kursa 
mērķis ir sniegt pamatzināšanas par vadībzinību vietu zinātņu sistēmā, kā arī praktiskus 
norādījumus studentu patstāvīgo pētniecisko darbu izstrādei:  
 sniegt zināšanas par pētījumu veikšanu un apgūt pētnieciskā darba iemaņas, sākot ar 
problēmas noteikšanu un darba hipotēžu formulēšanu līdz publikācijas sagatavošanai. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Pārskats par Banku augstskolas struktūru. 
2. Pārskats par profesionālo bakalaura programmu “Uzņēmumu vadīšana”. 
3. Studiju norise, kursu apguves un zināšanu novērtēšanas formas un prasības Banku 

augstskolā. 
4. Darba organizācija bibliotēkā un ar citiem informācijas ieguves avotiem. 
5. Ievads vadībzinībās. 
6. Pētnieciskā darba pamati. 
7. Pētījums, tā veidi un nozīme studiju procesā. 
8. Pētnieciskā darba noformējuma tehniskās prasības. 
9. Pētījuma metodoloģija, teorētiskās literatūras analīze, praktiskais pētījums. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Nodarbību apmeklēšana, līdzdalība semināros, 
kontroldarbs (30%), patstāvīgais darbs (40%), pārbaudījums (30%). 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: Studiju kursā studenti iegūst izpratni par augstskolu, 
tās struktūru, par studiju darba organizāciju, nosacījumiem un prasībām; apgūst iemaņas 
izvirzīt pētījuma problēmu, izmantot zinātnisko literatūru, rakstīt pētnieciskos darbus 
(referātus, kursa darbus, bakalaura darbus utt.), tos atbilstoši noformēt, ievērojot metodiskos 
norādījumus. Kursā studenti apgūst prasmes rakstīt arī anotāciju, tēzes, secinājumus, 
priekšlikumus un kopsavilkumus. Kursa ietvaros studenti iegūst vispārīgas zināšanas par 
informācijas iegūšanas un datu analīzes metodēm un to izvēles nosacījumiem. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Studentu rokasgrāmata. [tiešsaiste] Banku augstskola, 2006. Pieejams: 
http://www.ba.lv/ 

2. Metodiski norādījumi patstāvīgo studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. 
[tiešsaiste] Rīga : Banku augstskola. Pieejams: 
http://www.ba.lv/lat/studentiem/informacija/ 

3. Bryman, A., Bell, E. Business Research methods. New York : Oxford University 
Press, 2003.  

4. Zikmund, W.  Business research methods - 7-th ed.- [B.v.] : Thomson South-Western, 
2003.- 748 p.  

5. Essentials of business research methods/ Hair, J. , Babin, B., Money, A., Samouel, P. 
– Hoboken : Wiley, 2003. - 440 p.Fisher, C. Researching and writing a dissertation for 
business students. – Harlow : Prentice Hall, 2004. 278 p. 

7. Kroplijs, A., Raščevska, M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – R. 
: RaKa, 2004. 158 lpp.Raščevska, M., Kristapsone, S. Statistika psiholoģijas 
pētījumos. – R. : SIA Izglītības soļi, 2000. 356 lpp. 

 



 

 Informātika 
 
Kursa apjoms  4 KP 
   
Nepieciešamās 
priekšzināšanas 

 Informātika vidusskolas programmas apjomā un 
elementārā matemātika. 

   
Kursa mērķis  Kursa mērķis ir nostiprināt vadītājam nepieciešamās informāciju 

tehnoloģiju un komunikāciju prasmes, sniegt pilnvērtīgas zināšanas 
standarta tehnoloģiju izmantošanā. 

   
Galvenās tēmas  • Informācijas tehnoloģijas Banku augstskolā. 

• Komunikāciju vadība. 
• Teksta apstrāde. 
• Prezentāciju sagatavošana. 
• Izklājlapu izmantošana. 
• Datu bāzu vadības sistēmu apgūšana. 

   
Prasības kredītpunktu 
iegūšanai 

 Sekmīgi nokārtoti mājas darbi, kontroldarbi un eksāmens 

   
Kursā iegūtas 
zināšanas un prasmes 

 Prasmes: 
• efektīva komunikācijas līdzekļu izmantošana, pielietojamas 

uzņēmuma vadīšanā; 
• izmantot informācijas tehnoloģijas informācijas iegūšanai, 

sistematizēšanai un analizēšanai; 
• izveidot uz mērķa auditoriju vērstas prezentācija; 
• pielietot atsevišķus finansu un statistikas instrumentus; 
• kopumā efektīvi pielietot pieejamās informāciju 

tehnoloģijas. 
Zināšanas: 

• komunikāciju tehnoloģijās; 
• informāciju tehnoloģiju saistībā ar finansēm, informācijas 

sistēmām, ekonomiski matemātiskām metodēm. 
   
Izmantojamā 
literatūra 

 1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam, 
1.daļa. –  Rīga: Datorzinību centrs, 1999. 

2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam, 
2.daļa. –  Rīga: Datorzinību centrs, 2000. 

3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS 
un Microsoft Excel, - Rīga: Datorzinību centrs, 2003 

4. Ķiņķere A., Narņicka S. Excel 2000 no A līdz Z. 1.grāmata. – 
Rīga: Datorzinību centrs, 2000. 

5. Ķiņķere A. Excel 2000 no A līdz Z. 2.grāmata. – Rīga: 
Datorzinību centrs, 2000. 

6. Ķiņķere A. Microsoft PowerPoint 97 ikvienam. – Rīga: 
Datorzinību centrs, 1999. 

7. Murāne D., Pāvilsone I. Word 2000 no A līdz Z. – Rīga: 
Datorzinību centrs, 2000. 

8. Narņicka S. Microsoft Outlook 2000 no A līdz Z. –  Rīga: 
Datorzinību centrs, 2000. 



 

9. Sataki K., Visipkova J. Windows 2000 Professional no A līdz Z. 
–  Rīga: Datorzinību centrs, 2000. 

10. MS Office un Windows 2000  palīdzības faili.  
11. Nāgelis J. Access 2000 no A līdz Z. – Rīga: Datorzinību centrs, 

2000. 
12. Вейскас Дж. Microsoft Access 2000. – С.-Петербург: Питер, 

2000. 
13. Дженнингс Р. Исполльзование Access 97. – Москва: 

Вильямс, 1998. 
14. Microsft Office apmācības mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejama: 

http://office.microsoft.com/lv-lv/training/default.aspx 
15. Microsft Office mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejama: 

http://www.microsoft.com/latvija/officexp 
16. Microsft Windows XP mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejama: 

http://www.microsoft.com/latvija/windowsxp 
17. Tildes Birojs mājas lapas [tiešsaiste]. Pieejama: 

http://www.tilde.lv/portal/go/tilde/3333/en-
US/DesktopDefault.aspx 

18. Datorzinību pamati [tiešsaiste]. Pieejami: 
http://www.liis.lv/mspamati 

 
 



 

 Inovāciju vadīšana 
 
 

Kursa apjoms: 2 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: uzņēmējdarbības vadīšana, mikroekonomika, 
makroekonomika. 
 
Kursa mērķis: sniegt studentiem zināšanas un izpratni par uzņēmējdarbību un inovāciju, par 
iespējām un izaicinājumiem, ko piedāvā inovācijas, lai palielinātu uzņēmumu konkurētspēju. 
Inovācija tiek aplūkota kā stratēģisks līdzeklis uzņēmējdarbības attīstīšanai, un, kursu 
apgūstot, studenti gūs izpratni par inovācijas procesu vadību. Studenti izvērtēs, tālāk attīstīs, 
un iztirzās reālas uzņēmējdarbības idejas. 

 
Galvenās tēmas: 

1. Inovāciju vadības jēdziens. 
2. Radoša un inovatīva pieeja. 
3. Inovācijas process,t tā vadība. 
4. Inovāciju finansēšanas veidi. 
5. ES finansējuma nozīme inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanā.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: aktīva līdzdalība semināros un praktiskās nodarbībās, 
patstāvīgā darba pozitīvs vērtējums, nokārtots eksāmens. 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: studenti spēs organizēt un vadīt inovāciju procesu; 
analizēt un novērtēt biznesa idejas, izstrādāt un aizstāvēt biznesa plānu uzņēmēju un vadītāju 
komisijā, noteikt uzņēmējdarbības attīstības iespējas un izaicinājumus. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Rolv Petter Amdam (1996). Professional Networks and Introduction of Research in 
the British and the Norwegian Pharmaceutical Industry in the Interwar Years”. History 
and Technology, Vol.13, - pp. 101-111 

2. Firestien, R.L. (1996). “Leading on the Creative Edge”. Colorado Springs, CO: Pinon 
Press, 1996. – pp. 204 

3. R.G. Cooper Winning at New Products. Accelerating the Process From Idea to Lauch, 
2nd ed., 1996. - pp.358  

4. R.D. Hisrich and M.P. Peters (1995). “Entrepreneurship. Starting, developing, and 
managing a new enterprise”, London: Irwin, 3rd ed. 650 s. 

5. Howard W. Olden (1997) Managing corporate culture, innovation, and 
intrapreneurship. Westport, Conn.: Quorum Books, 1997. ISBN: 1-56720-047-8. 279 
s. 

6. Trevor Davis (January 2000). ”Innovation and Growth a global perspective”, 
PriceWaterhouseCoopers. 83 s. 

7. Ollila, S. (2000). Creativity and Innovativeness through Reflective Project Leadership. 
Creativity and Innovation Management, 9, pp. 195-203. 8 s. 

 



 

Komerctiesības 
 

 
Kursa  apjoms: 7 KP   
Nepieciešamās priekšzināšanas: latviešu valoda vidusskolas mācību programmas apjomā, 
uzņēmējdarbības vadīšana,  
Kursa mērķis: sniegt nepieciešamās zināšanas un veidot prasmes, lai varētu gan patstāvīgi 
sagatavot dokumentus, gan novērtēt citu sagatavoto atbilstību spēkā esošiem lietvedību 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un iepazīstināt ar lietvedības darba organizēšanas 
veidiem; sniegt studentam zināšanas uzņēmuma vadīšanai atbilstoši Latvijas Republikas, ES 
un starptautisko tiesību normu prasībām. 
Galvenās kursa tēmas: 
I daļa Lietvedība 

1. Lietvedību reglamentējošie dokumenti.  
2. Lietvedības pamatjēdzieni, pamatuzdevumi un sastāvdaļas. 
3. Dokumentu grupēšana pēc dažādām pazīmēm.  
4. Dokumenta juridiskais spēks. Rekvizīti. 
5. Dokumenta oriģināla atvasinājumi, to juridiskais spēks. 
6. Pārvaldes dokumenti, to grupas.  
7. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas tehniskās prasības. 
8. Pārvaldes dokumentu noformēšana. 
9. Dokumentu teksta sagatavošana. 
10. Arhīvu darbs. 
11. Studiju patstāvīgo darbu noformēšana. 

II daļa Tiesību zinības 
1. Valsts tiesības. 
2. Darba tiesības. 
3. Ģimenes tiesības. 
4. Mantošanas tiesības. 
5. Īpašuma tiesības. 
6. Saistību tiesības. 

III daļa Tiesību zinības 
1. Līgumu projektu sagatavošana. 
2. Dokumentu spēkā esamība. 
3. Komerctiesības. 
4. Finanšu tirgus instrumenti. 
5. Eiropas Savienības tiesības. 
6. Intelektuālā īpašuma aizsardzība.  
7. Civilprocesuālās tiesvedības pamati. 
8. Administratīvais process. 

IV daļa Muitas procedūras 
1. Muitas darbības pamatprincipi. 
2. Preču muitošana 
3. ES preču kombinētā nomenklatūra 
4. ES tirdzniecības politikas pasākumi 
5. Muitas maksājumi un to struktūra 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: līdzdarbība nodarbībās, pozitīvs patstāvīgo darbu un 
ieskaites darba vērtējums.  
Kursā iegūtās zināšanas un prasmes:  
Kursā studenti iepazīstas ar lietvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem; iemācās 
sagatavot un noformēt pārvaldes dokumentus atbilstoši lietvedību reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem, noteikt dokumentu juridisko spēku, izgatavot dokumenta oriģināla 



 

atvasinājumus un apliecināt to pareizību, gūst priekšstatu par lietu glabāšanu arhīvā. Spēja 
oorientēties uzņēmuma vai iestādes darbu reglamentējošajos dokumentos, likumdošanā un 
normatīvajos aktos. 
 
Izmantojamā literatūra: 

I. Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti: 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr. 154 “Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”,  

likumi un citi normatīvie dokumenti: 

Latvijas Republikas 26.03.1991. likums ”Par arhīviem”. 
Latvijas Republikas 27.10.1994. likums “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu 
izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldības institūcijās”. 
Latvijas Republikas 17.10.1996. likums “Par valsts noslēpumu”.  
Latvijas Republikas 19.02.1999. likums “Valsts valodas likums”. 
Latvijas Republikas 18.04.1995. noteikumi Nr. 99 “Iesniegumu, sūdzību un 
priekšlikumu lietvedība valsts un pašvaldību institūcijās”. 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 29.08.1995. noteikumi Nr. 265 “Pasta 
noteikumi”. 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 14.05.1996. noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par 

vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju dokumentos”. 

II. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 10.10.1995. instrukcija “Instrukcija par 
juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu”. 

1. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. – Rīga: Kamene, 2002. 
2. Kalējs J, Ābele M. Lietvedības pamati. – Rīga: KIF, 2000.  
3. Behmane D. Lietvedības dokumenti. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 
4. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 

III. Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti: 
Latvijas Republikas Satversme. 
LR likums Par tiesu varu. 
Civillikums. 
Patērētāju tiesību aizsardzības likums.  
Darba likums. 
Darba aizsardzības likums. 
Par bāriņtiesām un pagasttiesām. 
Par dzīvojamo telpu īri. 
Par dzīvokļa īpašumu. 
Civilprocesa likums. 
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss. 
Kredītiestāžu likums. 
Krimināllikums. 
Zemesgrāmatu likums. 
Patērētāju tiesību aizsardzības likums. 

 
1. Andris Grūtups. Erlens Kalniņš. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. 
Īpašums. Tiesu nama aģentūra. Rīga, 2002. 
2. Jānis Vēbers. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības Rīga, 2000. 
3. Maija Grebenko. Darba likums un grāmatvedība. Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 
2002. 



 

4. Osvalds Joksts un Aivars Janovskis. Personu īpašums un tā aizsardzība. Rīga, 2002. 
5. Komerclikums. Komercķīlas likums. Komerclikums ar V. Beļajeva, A. Strupiša un G. 
Višņakovas skaidrojumiem. Tiesu nama aģentūra. Rīga, 2002. 
6. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par „Eiropas Savienību. Eiropas kustība Latvijā”. 
Apgāds „Rasa ABC”. 2002.  
7. Īres likums un komentāri. Rīga, „Mans īpašums”, 2002. gads. 
 
IV. Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti: 

Patentu likums. 
Likums par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.   
Autortiesību likums. 
Civilprocesa likums. 
Likums Par grāmatvedību. 
Finanšu tirgus instrumentu likums 
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss. 
Kredītiestāžu likums. 
Krimināllikums. 
Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju. 
Komerclikums. 
Konkurences likums. 
Administratīvā procesa likums. 

 

1. Civilprocesa likuma komentāri. Papildinātais izdevums. Sagatavojis autoru 
kolektīvs prof. K. Torgāna un M. Dudela. Vispārīgi zinātniskā redakcijā. Rīga, 
2001. 

2. Komerclikums. Komercķīlas likums. Komerclikums ar V. Beļajeva, A. Strupiša un 
G. Višņakovas skaidrojumiem. Tiesu nama aģentūra. Rīga, 2002. 

3. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par „Eiropas Savienību. Eiropas kustība Latvijā”. 
Apgāds „Rasa ABC”. 2002.  

4. Georgijs Poļakovs. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Biznesa. augstskola 
Turība, SIA, Rīga, 2001. 

5. Autortiesību likums. Konvencijas. Latvijas vēstnesis. Rīga, 2001. 
6. Intelektuālais īpašums kā kvalitatīvas attīstības avots. Latvijas Republikas Patentu 

valde. Rīga, 2002. 
7. I. Alehno, A. Buka, K. Jarinovska, L. Škoba. Ievads Eiropas Kopienas tiesībās 

(tiesu prakse un komentāri). Tiesu namu aģentūra, Rīga, 2001. 
8. Siegbert Gatawis, Edmunds Broks, Zane Bule. Ēiropas tiesības”. Rīga 2002. 
9. Administratīvā procesa likums. Latvijas Vēstneša bibliotēka. Latvijas Vēstnesis 

2003. 
10. Autoru kolektīvs Ivo Alehno zinātniskajā redakcijā. “Eiropas Savienības tiesību 

īstenošana Latvijā”. Latvijas Vēstneša bibliotēka. Latvijas Vēstnesis 2003. 
11. Zin. red. Laila Medin, Māris Brizgo. “Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums 

(izvilkums) un komentāri. Tiesu namu aģentūra 2003.  
12. G. Tritton. Intellectual Property in Europe. Sweet and Maxwell. London, 1996 
13. J.Briede. Administratīvais akts. Rīga, 2003 



 

 

Kultūras vēsture 
 
Kursa apjoms: 2 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kultūras, mākslas vēsture vidusskolas apjomā 
 
Kursa mērķis: iepazīstināt ar kultūras teorijas pamatiem, sniegt ieskatu Latvijas un pasaules 
tēlotājmākslas un arhitektūras attīstībā, pilnveidot priekšstatu par materiālās pasaules 
mākslinieciski estētiskajām vērtībām. Kursā studenti iemācās redzēt un saprast kultūras 
vērtības, to lomu sabiedrības dzīvē, izprast kultūras mantojumu tā daudzveidībā un 
kopsakarībās sākot ar pirmatnējo tautu kultūrām līdz mūsdienu modernai mākslai. 
 
Galvenās tēmas: 
I daļa Pasaules kultūras vēsture: 

1. Ievads kultūras teorijā. 
2. Seno Austrumu sabiedrība un kultūra. 
3. Pirmatnējo tautu kultūra, baltu arheoloģija un etnogrāfija. 
4. Antīkās sabiedrības kultūra un māksla. 
5. Viduslaiku sabiedrības kultūra (romānika un gotika). 
6. Renesanses kultūras īpašā loma Eiropas kultūras attīstībā. 
7. Jauno laiku māksla (baroks un klasicisms). 
8. Kultūras procesu pretrunīgums un dinamiskā attīstība historisma laikmetā. 
9. Modernisma aizsākumi 19./20. gadsimta mijā. 

II daļa Latvijas kultūras vēsture: 
1. Akmens un dzelzs laikmetu materiālā kultūra. 
2. Latvijas kultūra 12. gs. beigās un 13. gadsimtā. 
3. Gotikas perioda māksla. 
4. Renesanses perioda māksla Eiropas kultūrā un Latvijā.  
5. Kurzemes hercogistes un Rīgas galma kultūras attīstība. 
6. Vidzemes un Latgales kultūra  17. – 18.  gadsimtos.  
7. Klasicisma kultūras raksturojums Baltijā. 
8. Romantisms un tā kultūra Latvijā 19. gadsimtā. 
9. XX gadsimta māksla Latvijā. 
10. Latvijas kultūras dzīve pēc 1991. gada. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Aktīva līdzdalība praktiskās nodarbībās (10%), klases 
kontroldarba darbs (40%) un ieskaites darba pozitīvs vērtējums (50%). 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: kurss studentiem palīdzēs labāk izprast kultūratšķirību 
cēloņus globālā vidē, veidos cieņu un toleranci pret atšķirīgo, apgūt zināšanas par pasaules 
kultūras vērtībām, sniegs zināšanas veicinās lepnumu par Latvijas kultūras mantojumu un 
mūsdienu vērtībām. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Bruģis D. Historisma pilis Latvijā. R., 1996.  
2. Gombrihs E. H. Mākslas vēsture. R., 1997. 
3. Grosmane E. Gotika. R., 1995. 
4. Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. 1. d., R., 1976. 
5. Kačalova T. Renesanse. R., 1995. 
6. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. 2. d., R., 1997. 
7. Krastiņš J. u. c. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. R., 1998. 



 

8. Latvijas viduslaiku pilis. sast. I. Ose. R., 1999. 
9. Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. 4 burtnīcās, R., 1986 – 1989. 
10. Ornaments Latvijā. R., 1994. 
11. Romantisms un neoromantisms Latvijas mākslā. R., 1998. 
12. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 1. daļa, R., 1998., 2. daļa, R., 

2000. 
13. Spārītis O. Manierisms. R., 1997. 
14. Власов. В. Г. Стили в искусстве. Спб. 2000. 

 



 

 Lietišķā komunikācija 
Kursa apjoms: 6 KP  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: psiholoģijas pamatzināšanas, latviešu valodas zināšanas 
atbilstoši vidusskolas programmai, svešvalodas prasmes. 
 
Kursa mērķis: sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas sevis un citu cilvēku 
izzināšanai, lai pilnveidotu efektīvas saskarsmes prasmes; veidot prasmi piedalīties lietišķās 
sarunās un publiski uzstāties, komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, partneriem, 
īpašniekiem, plašsaziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām, izprast patērētāja 
uzvedību un īpašnieku intereses; dot zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas savas un 
citu kultūru izzināšanai, veidot padziļinātu izpratni par starpkultūru saskarsmes 
nepieciešamību, būtību un barjerām starptautiskā biznesa kontekstā, kā arī attīstīt spēju 
analizēt, izprast un paredzēt uzvedību un rīcību reālās situācijās starptautiskā biznesa vidē un 
attīstīstot veiksmīgas pielāgošanās un sadarbības stratēģijas. 
 

Galvenās tēmas: 
I daļa Personības psiholoģija 

1. Ievads. Personības būtība. 
2. Personības attīstības un socializācijas procesa būtība. 
3. Personību raksturojošās īpašības, to noteikšana un izvērtēšana. 
4. Temperamenta un rakstura loma saskarsmē. Saskarsme ar smaga rakstura cilvēkiem. 
5. Pašvērtējums. Pašcieņa. Dzīves pozīcija. 
6. Personības garīgā, morālā, sociālā un kulturālā attīstība kā cilvēka individualitātes 

tapšanas pamats. Personības ideāls izglītības aspektā. 
II daļa Lietišķā saskarsme 

1. Saskarsmes būtība. 
2. Komunikāciju veidi un komunikatīvās pamatiemaņas. 
3. Informācijas apmaiņas process un efektivitāte. 
4. Verbālā komunikācija. 
5. Saskarsme ar klientu un klientu tipoloģija. 
6. Neverbālā komunikācija. 
7. Kontaktēšanās tehnoloģijas un kontaktu cikli. 
8. Lietišķās sarunas. 
9. Sarunu vadīšana. 
10. Konflikti saskarsmē un to risināšana. 
11. Publiskā uzstāšanās un prezentēšanas māka. 
12. Lietišķā etiķete un labas uzvedības pamati. 
13. Lietišķa cilvēka ārējais izskats. 

III daļa Lietišķā sarakste 
1. Rakstiska informācijas apmaiņa. 
2. Darījumrakstu valoda. 
3. Lietišķās vēstules. 
4. Ziņojumi un citi organizācijas iekšējās sarakstes dokumenti.  
5. Pārvaldes organizatorisko dokumentu veidošana. 
6. E-pasta izmantošana. 

IV daļa Starpkultūru saskarsme 
1. Starpkultūru saskarsmes nepieciešamība. 
2. Starpkultūru saskarsmes būtība, kultūru veidojošie faktori. 
3. Starpkultūru saskarsmes barjeras. 
4. Ieskats starpkultūru saskarsmes teorijā, kultūru klasifikācija un raksturojums. 
5. Neverbālais saskarsmes stils. 



 

6. Verbālais saskarsmes stils. 
7. Kultūras faktori un to ietekme uz lietišķām situācijām, lietišķo attiecību veidi.: 

a) problēmu risināšanas process 
b) lēmumu pieņemšanas process 
c) sanāksmju stils 
d) attiecības ar klientiem 
e) lietišķās biznesa sarunas 
f) vadītāja stils 
g) komandas stils 
h) vadītāja un padotā attiecības 
i) līgumi 
j) konfliktu risinājumi 
k) prezentāciju veidi 

8. Dažādu kultūru salīdzinājums, analīze. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju un konsultāciju apmeklēšana, līdzdarbība praktiskajos darbos, sekmīgi veikti 
kontroldarbi, izstrādāti un prezentēti patstāvīgie darbi,  
izstrādāšana un sekmīga prezentēšana, eksāmens. 
 
Kursā iegūtās zināšanas un prasmes:  

- pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas par personību uzņēmuma vai 
iestādes struktūrvienību efektīvai vadīšanai; 

- strādāt komandā / grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus, 
būt līderim, vadīt komandas darbu; 

- komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, partneriem, īpašniekiem, masu saziņas 
līdzekļiem, valsts un sabiedriskajam organizācijām, izprast patērētāju uzvedību un 
īpašnieku intereses, sagatavot un sniegt prezentācijas; 

- sagatavot dažādus lietišķos rakstus un izvēlēties pareizo informācijas apmaiņas veidu, 
lai nodrošinātu sekmīgu komunikāciju iekšienē un ar adresātiem ārpus organizācijas, 
t.sk. arī izmantojot e-pastu; 

- izprast savas kultūras vērtības un to ietekmi uz starpkultūru saskarsmi un lietišķo 
attiecību veidošanu; 

- identificēt, analizēt un novērtēt dažādu kultūru vērtības un to ietekmi uz starpkultūru 
saskarsmi , lietišķo attiecību veidošanu; 

- izprast un paredzēt citu kultūru uzvedību, rīcību lietišķās situācijās un attīstīt 
starpkultūru pielāgošanās rīcības un sadarbības stratēģijas, strādājot internacionālā - 
multikulturālā vidē. 
 

Izmantojamā literatūra: 
I daļa 

1. Benešs H. Psiholoģijas atlants. Attēli un teksti 1. un 2.daļa. Zvaigzne ABC, [2001-
2004] - 659 lpp.  
2. Berns, E. Spēles, ko spēlē cilvēki : cilvēku attiecību psiholoģija. Rīga : Birojs 2000 
Plus, [2002].- 203 lpp.  
3. Borns, L., Ruso, N. Psiholoģija : izturēšanās un tās konteksts. Rīga: RaKa, 2001, 4 sej. 
4. Geidžs, N. L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999.- 
662 lpp. 
5. Garleja, R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga : RaKa, 2003. - 200 lpp. 
6. Garleja, R. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā : struktūrloģiskās 
shēmas. Rīga : RaKa, 2001. - 131 lpp.  
7. Karpova, Ā. Ģimenes psiholoģija. Rīga : RaKa, 2006. - 445 lpp.. 



 

8. Kramiņš, E. Runas prasme saziņā : monogrāfija par komunikatīvās kompetences 
veidošanos runas apguves procesā. Rīga: Turība, 2005. - 688 lpp. 
9. Litauere, F. Kas es esmu četri temperamenta tipi : psihologa padomi, kā sadzīvot 
pašam ar sevi un citiem. Rīga: Jumava, 1998. -180 lpp. 
10. Reņģe, V. Psiholoģija : personības psiholoģija : lekciju kurss. (Cits nosaukums 
Personības psiholoģija) Rīga : Zvaigzne ABC, 2000.- 125 lpp.  
11. Reņģe, V. Psiholoģija : savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 
- 116 lpp.  
12. Valbis, J. Skolēna personības attīstība - izglītības virsuzdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 
[2005]. - 200 lpp. 
Periodika: Psiholoģijas Pasaule; Psiholoģija Mums; Psiholoģija Skolai un Ģimenei; 
Bizness/Psiholoģija; Skolotājs 

II daļa 
1. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. - Rīga: Jumava, 2003. 
2. Hanišs H. Galda kultūra. – Rīga: Jumava, 2000. 
3. Hindls T. Prasme uzstāties.-R.,  
4. Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi.-R.,1993. 
5. Kārnegi D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem.-R.,1990. 
6. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās.-Rīga: 

Biznesa Partneri, 2000. 
7. Kincāns V. Lietišķā etiķete un protokols.-R.,1997. 
8. Kupčs J. Saskarsmes būtība.-R.,1997. 
9. Lasila S. Jaunā uzvedības zelta grāmata.-R.,1994. 
10. Latiševs V. Lietišķās sarunas. Lietišķie kontakti.-R.,1995. 
11. Lietišķās informācijas apmaiņa. Rīgā, 1997.  
12. Pizs A. Ķermeņa valoda. - Rīga: Jumava,1995. 

III daļa 
1. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. – Rīga: Kamene, 1999. 
2. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini. Rīgā, 1995. 
3. Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rīgā, 1. – 26. laid. 
4. Lietišķās informācijas apmaiņa. Rīgā, 1997.  

IV daļa 
1. Mols Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. R.: Jāņa Rozes apgāds, 2003. 
2. Mole J. Mind Your Manners, Managing Business Culture in Europe. 

Nicholas Brealey Publishing, London, 2000 
3. Lewis R. The cultural imperatives. London: Nicholas Brealeay Publishing, 2003 
4. Lewis R. When Cultures Collide London: Nicholas Brealeay Publishing, 2001 
5. Gesteland R. Cross cultural business behavior. Marketing, Negotiating and Managing 

across Cultures. Copenhagen: Business School Press, 2001 
6. Gibson R. Intercultural Business Communication. Oxford University Press, 2002 
7. Storti C. Figuring Foreigners Out - Intercultural Press, Inc., 1999 
8. Utley D. The Culture Pack- Intercultural communication resources for training, York 

Associates, 2000  
9. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā, Zvaigzne ABC, 2005 
10. Materiāli par biznesa kultūru 25 valstīs, kas izstrādāti augstskolu sociācijas Space 

starptautiskā Minerva projekta- EU studies Intercultural Communication projekta 
ietvaros- bibliotēkas un online variantos , 2005 

 
 



 

 Lietišķā  angļu/vācu valoda 
 

Kursa apjoms: 4 KP  
           
Nepieciešamās priekšzināšanas:svešvalodas zināšanas atbilstoši zemākajam  
                                                          vidējam līmenim (lower intermediate level) 
Kursa mērķis -  attīstīt prasmi komunicēt dažādās lietišķās situācijās un dot ieskatu biznesa 
terminoloģijā uzņēmējdarbības vadīšanas jomā. 
Kurss aktivizē un paplašina vārdu krājumu, nostiprina un padziļina pamatzināšanas 
gramatikā, uzlabo interaktīvās un diskusiju prasmes. Kurss attīsta un pilnveido nepieciešamo 
leksikas krājumu informācijas apmaiņai par uzņēmējdarbības formām, personāldaļas struktūru 
un darbību. Kurss padziļina starptautiski lietojamo mārketinga terminu izpratni, kā arī attīsta 
lietišķās sarakstes iemaņas un prasmes sniegt prezentācijas saskaņā ar starptautiski 
pieņemtiem principiem. 

 
Galvenās tēmas:    1.    Diskusiju prasmes pamati. 

2.    Telefonsaruna. 
3.    Autobiogrāfija. 
4.    Darbinieku atlase un darba intervija uzņēmumā. 
5.    Biznesa pamatfaktori (zeme, darbs, kapitāls, uzņēmējdarbības  
       vadība). 
6.    Uzņēmējdarbības formas. 
7.    Uzņēmuma struktūra. 
8.    Mārketings. 
9.    Reklāma. 
10.  Ieskats banku pamatpakalpojumos. 
11.  Lietišķās sarakstes pamati. 
12.  Funkcionālā prezentāciju valoda. 
13.  Gramatika. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Līdzdalība nodarbībās, galveno tēmu sekmīga 
                                                         apguve, 4 klases kontroldarbi, mājas darbi,  
                                                          eksāmens.   
 
                                1.   Līdzdalība un darba kvalitāte praktiskās nodarbībās       20% 
                                2.   Kontroldarbu vērtējums                                                   30% 
                                3.   Eksāmena vērtējums                                                        50% 
 
Kursā iegūtas Zināšanas un prasmes: 
             Runāšanas prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina: 
             - spēju iegūt un apmainīties ar informāciju; diskutēt un izteikt savu  
                viedokli par kursa programmā ietvertajām tēmām; 

- prasmi veiksmīgi piedalīties darba intervijās; efektīvas  
  prezentācijas sagatavošanu un sniegšanu. 

Klausīšanās prasme 
Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 
            - saprast autentisku runu svešvalodā; 
            - uztvert un apkopot svarīgāko informāciju; 
            - pārvērst audio informāciju rakstiskā informācijā.              

Lasīšanas prasme 
Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 



 

             - noteikt tekstā izteikto galveno domu (skimming); 
             - novērtēt tekstā minētos faktus; 
             - saprast nepazīstamo vārdu nozīmi kontekstā; 
             - atrast tekstā prasīto informāciju (scanning); 
             - izmantot informācijas ieguvei ārzemju mācību grāmatas.  

Rakstīšanas prasme 
Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju uzrakstīt: 
             - autobiogrāfiju (CV); 
             - motivācijas vēstuli (pavadvēstuli); 
             - teksta plānu; 
             - kopsavilkumu. 
 

Izmantojamā literatūra: 
1. D.Cotton “Market Leader” Course book. Longman, 2000. 
2. J.French “You’re in Business”, Addison-Wesley Publ.comp., 1984. 
3. I.Mackenzie “Financial English”, Language Teaching Publications, 1999. 
4. P.Strutt “Market Leader. Business Grammar and Usage”, Longman, 2000. 
5. P.Emmerson „Business Grammar Builder”, Macmillan, 2002. 
6. M.Vince „Advanced Language Practise”, Macmillian, 2004. 
7. L.Pile „Intelligent Businness”, Longman, 2005. 
8. R.Gairns, S.Redman „Natural English”, Oxford University press, 2005. 
9. C.Colin “Unternehmen Deutsch”, Klett Edition Deutsch, 1995. 
10. I.Schumann “Mittelstufe Deutsch” Verlag fuer Deutsch, 1996. 
11. V.Eismann “Wirtschaftskommunikation Deutsch”, Langenscheidt, 2000. 
12. Helbig/Buscha “Uebungsgrammatik Deutsch”, Langenscheidt, 2002.   
 

 
 



 

Loģistika 
 
 

Kursa apjoms: 3 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: mikroekonomika 
Kursa mērķis: sniegt studentiem zināšanas par loģistikas teoriju un parādīt tās praktisko 
izmantošanu uzņēmējdarbībā, iemācīt klausītājus formulēt loģistikas uzdevumus un pieņemt 
lēmumus par šī procesa optimizāciju, ņemot vērā konkrētas firmas mērķus, kā arī dot 
priekšstatu par to, kā organizēt un izmantot specializēto firmu pakalpojumu šajā jomā. 
Kursā tiks apskatīta un analizēta loģistika kā uzņēmējdarbības apakšsistēma, kuras funkcija ir 
nodrošināt preču piegādi no ražošanas vietas līdz patērēšanas vietai, raksturotas loģistikas 
funkcionālās apakšnozares, iepazīti loģistisko sistēmu veidošanas un vadīšanas procesi, dotas 
iemaņas izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajā uzņēmējdarbībā. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Loģistikas būtība un funkcijas. 
2. Loģistikas funkcionālās nozares. 
3. Loģistikas darbību nodrošināšanas veidi. 
4. Loģistisko operāciju plānošana un vadīšana. 
5. Ekonomisko likumsakarību izpausmes specifika loģistikas pakalpojumu tirgū. 
6. Tarifi un cenu veidošana loģistikā. 
7. Piegādes nosacījumi un transportēšanas laiks. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Pozitīvs klases kontroldarba un patstāvīgā darba 
vērtējums: kontroldarbs 20%, patstāvīgais darbs 15%, eksāmens 65%. 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: Pēc kursa sekmīgas apguves studenti prot noteikt un 
formulēt uzņēmuma loģistikas pamatnosacījumus. Studenti ir ieguvuši zināšanas, kas 
nepieciešamas uzņēmuma piegāžu darbības plānošanai un vadīšanai. Studenti spēj pieņemt 
lēmumus uzņēmumu loģistikas darbības optimizēšanai. 
 
Izmantojamā literatūra: 
1. Praude V., Beļčikovs I. Loģistika. – R.: “Vaidelote”, 2003. – 540 lpp. 
2. Gustsons V., Sēle A., Ūdris Z. Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā. – R.: Jāņa 

sēta, 1994. – 94 lpp. 
3. Benson D., Bugg R., Whitehead G. Transport and Logistics. – Woodhead – Failkner. 
4. Ballou R.H. Business Logistics Management, - Prentice – Hall International, Inc. 
5. Гаджинский А. М. Логистика. M. 2002. – 407 стр. 

 
 



 

 
Makroekonomika 

 
Kursa apjoms: 3 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: mikroekonomika, matemātika 
 
Kursa mērķis: Sniegt studentiem izpratni par tirgus ekonomikas darbības likumsakarībām un 
principiem makrolīmenī, iepazīstināt ar tautsaimniecības attīstības stāvokli Latvijas 
Republikā. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Ievads makroekonomikā.                                               
2. Makroekonomikas pamatrādītāji.                                  
3. Makroekonomikas līdzsvars un stabilitāte.                    
4. Valsts budžets, nodokļi, fiskālā politika.                       
5. Naudas tirgus darbība, monetārā politika.                     
6. Ekonomiskā izaugsme.                                                   
7. Starptautiskie ekonomiskie sakari.                                

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: :  Aktīva līdzdalība semināros, pozitīvs  patstāvīgo darbu, 
kontroldarba  vērtējums  un nokārtots eksāmens.  
Vērtējumu veido: 

1. Patstāvīgo darbu izpilde                                                  20% 
2. Kontroldarba vērtējums     20% 
3. Eksāmena vērtējums                            60% 

 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes:  
i. izpratne par ekonomiskās attīstības vispārējām likumsakarībām, saiknēm; proporcijām 

starp ekonomikas sastāvdaļām; 
ii. izpratne par svarīgāko tirgus veidu darbību; ārējo sakaru lomu; 
iii. izpratne par līdzsvaru un stabilitāti makrolīmenī, par ekonomiskās attīstības un 

izaugsmes iespējām; 
iv. makroekonomisko pamatrādītāju aprēķina un analīzes metožu apguve; 
v. izpratne par valsts lomu ekonomikā; 
vi. ekonomiskās (monetārās, fiskālās) politikas vērtēšanas apguve; 
vii. izpratne par Latvijas tautsaimniecības vidi, ekonomiskajām problēmām. 
 
 Izmantojamā literatūra: 
1. Bikse V. Makroekonomika. – Rīga: SIA Izglītības soļi, 2003.  
2. Bikse V. Makroekonomikas pamati. Teorija, problēmas, politika. – Rīga: LU, 1998.  
3. Gods U. Makroekonomika. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002.  
4. Kassalis E. Makroekonomika. Ievadkurss makroekonomikā. – Rīga: LU, 2000.  
5. McConnel C.B., Brue S.L. Economics Principles, Problems and Policies. – McGrow- 

Hill, inc. – 1996.  
6. Šenfelde M., Ņikitina V., Kullesa I. Ievads makroekonomikā. – Rīga: Kamene, 2000. 

 
 
 
 
 



 

Mārketings I 
 
 
Kursa apjoms: 2 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: vidusskolas līmeņa zināšanas biznesa pamatos, svešvalodā. 
 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar mārketinga pamatkoncepcijām, nozīmi un vietu 
sabiedrībā un uzņēmumā, parādīt virkni faktoru, kas ietekmē mārketinga lēmumu 
pieņemšanas procesu uzņēmumā, dot klausītājiem vispārēju ieskatu mārketinga teorijās un 
parādīt to darbību reālajā vidē, iepazīstināt ar svarīgākajām likumsakarībām un pielietotajiem 
terminiem.  
 
Galvenās tēmas: 

1. Mārketinga būtība. Mārketinga ētika. 
2. Produkts. 
3. Cena. 
4. Vieta un sadale. 
5. Veicināšanas procesi. 
6. Patērētājs un tā izturēšanās tirgū. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: aktīva līdzdalība seminārā un praktiskās nodarbībās, 
klases kontroldarba (10%) un pastāvīgā darba pozitīvs vērtējums (40%) un nokārtota ieskaite 
(50%). 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: izpratīs tirgū valdošās likumsakarības, vides un 
mārketinga tehniku ietekmi uz patērētāja iepirkšanās paradumiem, studenti būs apguvuši 
mārketinga terminoloģiju, kā arī būs ieguvuši izpratni par konkurenci tirgus vidē, par 
metodēm un līdzekļiem konkurences cīņā un pazīs un pratīs novērtēt mārketinga ētiska 
rakstura problēmas un pārzinās to risinājumu iespējas. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. V.Praude, J.Beļčikovs , “Mārketings”  , Rīga, “Vaidelote”, 1999. 
2. Gerijs Džounss, “Mārketinga lēmumi”, Rīga, VIF, 1994. 
3. Autoru kolektīvs , “Tirgzinības pamati”, Rīga, Jumava, 1998. 
4. Dens Denisons, Linda Tobi , “Ievads reklāmā”, Rīga, Kamene, 2000. 
5. Scott M. Cutlip, “Effective Public Relations”, Prentice Hall, 1999. 
6. Philip Kotler & Gary Armstrong , “Principles of Marketing”, Prentice Hall, 2000. 
7. Christopher H. Lovelock & Lauren Wright, “Principles of Service Marketing and 

Management”, Prentice Hall, 2001. 
8. Inta Rogenbuka “Uzņēmējdarbības ētika” , Rīga, Zvaigzne ABC, 1999 

Periodika: laikraksti Diena, Dienas Bizness, žurnāli Kapitāls, Tirgotājs u.c. 

 
 

 



 

Mārketings II 
 

Kursa apjoms: 5 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: mārketinga pamati, vadības pamati, mikroekonomika. 
 
Kursa mērķis: attīstīt studentos analītiskās spējas un spējas noformulēt marketinga 
problēmas. Iepazīstināt studentus ar mārketinga izpētes terminoloģiju un metodēm, 
populārākajām patērētāju rīcības zinātniskajām koncepcijām un to pielietojumu marketinga 
stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesā. Pēc kursa apgūšanas studenti varēs orientēties 
tirgus izpētes terminoloģijā, mācēs praktiski pielietot dažādas izpētes tehnikas, pratīs sadalīt 
tirgu mērķa segmentos, lai pielietotu katram segmentam vispiemērotāko marketinga 
stratēģiju, analizēt tirgus izpētes rezultātā iegūtos datus, izmantojot populārākās datu analīzes 
tehnikas. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Mārketinga stratēģija. 
2. Produkta attīstības stratēģiskie virzieni. 
3. Konkurence produktu un pakalpojumu tirgū. 
4. Cenu politikas stratēģija. 
5. Mārketinga darbības principu īpatnības finanšu tirgū. 
6. Mārketinga izpēte. 
7. Integrēta mārketinga saskarsmes stratēģija. 
8. Mārketinga komunikāciju izstrāde. 
9. Patērētāja rīcība tirgū. 
10. Patērētājs finanšu tirgū. 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: aktīva līdzdalība semināros (30%), kontroldarba un 
pastāvīgā darba pozitīvs vērtējums (40%) un nokārtots eksāmens (30%).  
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: 

- analizēt un novērtēt vietējā un starptautiskā tirgus attīstības tendences un perspektīvas, 
konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes; 

- definēt uzņēmuma mārketinga mērķus; 
- identificēt tirgus situācijas izmaiņas un novērtēt mērķu un plānu maiņas 

nepieciešamību; 
- pārzināt un kontrolēt uzņēmuma mārketinga aktivitāšu organizēšanu, novērtēt 

reklāmas pasākumu efektivitāti; 
- ievērot reklāmas jomu reglamentējošos LR un starptautiskās likumdošanas un 

normatīvo aktu prasības; 
- veidot un attīstīt uzņēmuma korporatīvo tēlu; 
- analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju par mārketinga aktivitāšu 

attīstības tendencēm; 
- izstrādāt un analizēt uzņēmuma mārketinga plānu; 
- izprast pircēja uzvedību; 
- organizēt produkta virzīšanas pasākumus. 



 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Aaker, David A. "Measuring Brand Equity Across Products and Markets."California 
Management Review, 1996. 

2. Aaker, David A. and Erich Joachimsthaler. Brand Leadership. New York: The Free 
Press, 2000. 

3. Aaker, David A. Building Strong Brands. New York: The Free Press, 1995. 
4. Aaker, David A. Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. 

New York: The Free Press, 1991. 
5. Andra Briģe, “Lietišķais mārketings”, Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. 
6. Autoru kolektīvs, “Sabiedriskās attiecības”, Rīga, Avots, 2002. 
7. Autoru kolektīvs, “Tirgzinības pamati”, Rīga, Jumava, 2002.. 
8. Beckwith, Harry. Selling the Invisible: A Field Guide to Modern Marketing. New 

York: Warner Books, 1997. 
9. Bedbury, Scott and Stephen Fenichell. A New Brand World: Ten Principles 

forAchieving Brand Leadership in the Twenty-First Century. New York: Time 
Warner, 2000. 

10. Christopher H. Lovelock & Lauren Wright, “Principles of Service Marketing and 
Management”, Prentice Hall, 2001. 

11. F.Brassington, S.Pettitt , “Principles of Marketing”, 3rd edition, Pearson Education, 
Inc., Inc., 2003, p. 1136 

12. Gerijs Džounss , “Marketinga lēmumi”, Rīga, VIF, 1994. 
13. Harijs Kārters, “Efektīva reklāma” , Rīga, Jumava, 1993. 
14. Inta Rogenbuka “Uzņēmējdarbības ētika” , Rīga, Zvaigzne ABC, 1999 
15. Kerola Hemblina, “Īsi par marketingu”, Rīga, RKS Komercizglītības centrs, 1995 
16. Philip Kotler & Gary Armstrong , “Principles of Marketing”, Prentice Hall, 2000. 
17. Philip Kotler, “Marketing Management”, 11th Edition, New Jersey: Pearson 

Education, Inc., 2003, p.706 
18. Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, “Principles of 

Marketing”, 3rd European Edition, Pearson Education Ltd., 2003, p. 856 
19. Robert Grede, “Naked marketing”, Prentice Hall ,1997 
20. Scott M. Cutlip, “Effective Public Relations”, Prentice Hall, 1999. 
21. Svend Hollensen, “Marketing Management: a Relationship Approach”, Perason 

Education, 2003, p.787 
22. V.Praude, J.Beļčikovs , “Mārketings”  , Rīga, “Vaidelote”, 1999. 
23. V.Praude, J.Šalkovska, “Mākketinga komunikācijas”, Rīga, Vaidelote,2005. 
24. J.E.Niedre, “Mārketings”, Biznesa augstskola”Turība”, Rīga 2005. 
25. Patrick Barwise, Sean Meehan, “Simply better- winning and keeping customers by 

delivering what matters most”, Harvard business school press, Boston, 2004. 
26. 29.Džims Blaits, “Mārketings- rokasgrāmata”, Zvaigzne ABC, Rīga, 2004. 
27. 30.G.Stražnovs, “Reklāma praktiskajā biznesā”, Merkūrijs LAT. Rīga. 



 

Matemātika 

 

Kursa apjoms     5 KP 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: Elementārā matemātika vidusskolas kursa 
apjomā 

Kursa mērķis: 

sniegt studentiem to matemātikas pamatjēdzienu un pamatsakarību izpratni, kuras plaši 
izmanto mūsdienu ekonomikas zinātnē. Studiju procesā studentiem jāapgūst tādas zināšanas, 
prasmes un iemaņas, kas vēlāk – speciālajos ekonomikas kursos ļaus produktīvi un radoši 
izmantot matemātiskās metodes, interpretēt ar matemātisko modeļu palīdzību veikto aprēķinu 
rezultātus. Par orientieri mācību vielas izvēlē un strukturizācijā kalpo mācību literatūra 
matemātikā, mikroekonomikā, makroekonomikā, ekonometrijā un citās ekonomikas zinātnes 
disciplīnās. Matemātikas kursā plaši izmantotas matemātikas jēdzienu un faktu ekonomiskās 
interpretācijas, piemēru veidā aplūkoti ekonomiski matemātiskie modeļi. 

 

Galvenās tēmas:  

1. Ekonomiski – matemātiskā modelēšana 

2. Kopu teorijas elementi 

3. Funkcijas 

4. Robeža un nepārtrauktība 

5. Atvasinājums un elastība 

6. Atvasinājuma lietojums funkcijas izpētē 

7. Vienkāršo procentu shēma. Vienkāršie augļi un vienkāršais diskonts 

8. Salikto procentu shēma. Augļu kapitalizēšana – augļu aprēķināšana 

9. Inflācijas ietekme 

10. Naudas plūsmas 

11. Finanšu rentes jeb anuitātes 

12. Anuitātes finanšu modeļos 

13. Naudas plūsmu analīze ar diskontēšanas palīdzību 

14. Vairākargumentu funkcijas 

15. Integrāļi un to ekonomiskā interpretācija 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. semestra laikā 1 kontroldarbs, 1 individuālais mājas darbs un ieskaite. 

2. semestra laikā 2 kontroldarbi, 1 individuālais mājas darbs. 

Individuālie mājas darbi jāiesniedz noteiktajā laikā. Pēc norādītā termiņa individuālie mājas 
darbi netiek pieņemti.  



 

Iegūtie punkti par kontroldarbiem un individuālajiem mājas darbiem tiek ņemti vērā nosakot 
vērtējumu eksāmenā. 

 

Kursā iegūtās zināšanas un prasmes 

 

Norādīto mērķu sasniegšanai studentiem nepieciešams iepazīties ar iespējām: 

• kvantitatīvi izpētīt ekonomikas problēmas un matemātiski formulēt ekonomiskus 
uzdevumus; 

• matemātiski formalizētu ekonomisku uzdevumu risināšanas paņēmieniem; 

• ar tirgus ekonomikas matemātiskajiem modeļiem; 

• apgūt vienkāršo procentu, vienkāršo diskonta, salikto procentu un saliktā diskonta 
shēmas; 

• ar finansu rentēm, naudas plūsmām un to analīzi. 
 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Matemātika ekonomistiem (teorija + uzdevumi). 
– SIA Izglītības soļi, 2003. 

2. Buiķis M. Finansu matemātika. – R.: RSEBAA, 2002. 

3. Harshbarger R. J., Reynolds J. J. Mathematical Applications for Management: Life and 
Social Sciences. – HMC, 2000. 

4. Hazans M., Jaunzems A. Augstākās matemātikas kursa pamatjēdzienu ekonomiskā 
interpretācija un realizācija. – R.: LU, 1980. 

5. Hazans M., Bāliņa S. Funkcijas un tirgus modeļi. – R.; LU, 1996. 

6. Jaunzeme M. Finanšu matemātika: Definīcijas, formulas, piemēri. – 2.pārstr. izd. – R.: 
Biznesa augstskola Turība, 2001. 

7. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika 1. daļa. – R.: Zvaigzne, 1988. 

8. Kriķis D. Funkcijas atvasinājums. – R.; IZM Augstākās izglītības metodiskais kabinets, 
1990. 

9. Kriķis D. Funkcijas atvasinājums. Uzdevumu krājums. – R.; IZM Augstākās izglītības 
metodiskais kabinets, 1990. 

10. Mizrahi A., Sullivan M. Mathematics for Business and Social Sciences. – Wiley & Sons, 
1988. 

11. Revina I., Gulbe M., Peļņa., Bāliņa S. Uzdevumu krājums ekonomistiem. – R.: Zvaigzne 
ABC, 1997. 

12. Šteiners K. Augstākā matemātika 3. daļa. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 

13. Šteiners K. Augstākā matemātika 4. daļa. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
 
 
 
 
 



 

Mikroekonomika 
   

Kursa apjoms: 4 KP (A daļas kurss) 
Nepieciešamās priekšzināšanas:  - matemātika   

- ekonomikas pamati 
Kursa mērķis: sniegt studentiem izpratni par likumsakarībām, kas nosaka tirgus darbības 
principus un tirgus dalībnieku izturēšanos.  

 
Galvenās tēmas: 
1. Ievads ekonomikas teorijā. 
2. Alternatīvās izmaksas, ražošanas iespēju līkne. Tirdzniecības salīdzinošā un absolūtā 

priekšrocība. 
3. Pieprasījums, piedāvājums un tirgus līdzsvars. 
4. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. 
5. Patērētāja racionāla izturēšanās. 
6. Ražotāja izturēšanās. 
7. Monopols, monopolistiskā konkurence un oligopols. 
  
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
            Aktivitāte un pastāvīgais darbs nodarbību laikā 

3 kontroldarbi 
Eksāmens 

  
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes:  

Apgūstot mikroekonomikas kursu, studentam ir nepieciešams rast sev skaidru izpratni 
par atbildēm uz jautājumiem – kā veidojas preces cena?, kā veidojas pieprasījuma 
funkcija? un kā veidojas piedāvājuma funkcija? 

  
Izmantojamā literatūra: 

1. Gods U. Mikroekonomika. 1.daļa. – R.: Turības mācību centrs, izdošanas gads nav 
norādīts – 134 lpp. 

2. Gods U. Mikroekonomika. 2.daļa. – R.: Turības mācību centrs, 1998. – 222.lpp. 
3. Nešpors V. Mikroekonomika. / V.Nešpors, I.Ruperte, J.Saulītis – R.: Kamene, 2000. 
4. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – R.: Kamene, 2001. 
5. Škapars R. Mikroekonomika. – R.: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 1995. – 260 lpp. 
6. Škapars R. Mikroekonomikas teorijas pamati. – R.: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 

1998. – 390 lpp. 
7. Škapars R. Mikroekonomika. – Rīga, Latvijas Universitāte, 2001. – 379 lpp. 
8. Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā.– Rīga, Latvijas Universitāte, 2002. – 

132 lpp. 
9. Samuelson P.A. Economics. 15th ed. / P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus – New York, 

St.Louis, San Francisco, etc.: McGraw-Hill, inc., 1995. 
10. Varian H.R. Intermediate Microeconomics. 1st ed. – New York, London: W.W.Norton 

& Company, 1993. 



 

Angļu/vācu valoda kā otrā svešvaloda 
 

Kursa apjoms:4 KP  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: pamatzināšanas 
 
Kursa mērķis – attīstīt sarunvalodas prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt 
lietišķās valodas leksiku un prasmi to pielietot biznesa vidē,  spēju komunicēt gramatiski 
pareizā valodā, prast lietot rakstu valodu atbilstoši pamatzināšanu līmenim ( basic 
level/Grundstufe 2,3 ). 
 
Galvenās tēmas      1.   Informācijas sniegšana.  

2.   Informācijas pieprasīšana . 
3.   Plānu saskaņošana: lūgums, uzmanības pievēršana,  
      piekrišana, atteikšanās. 
4.   Dienas režīms, laika plānošana. 
5.   Stāstīšana par notikumiem pagātnē: atcerēšanās, dalīšanās  
      pieredzē. 
6.   Nākotnes plāni: mērķu nospraušana, iespēju analizēšana. 
7.   Viedokļa izteikšana, piekrišana, noliegums, diskusija. 
8.   Ēdieni,, dzērieni. Patika, nepatika. 
9.   Priekšmetu attēlošana: instrukciju došana, norādes,  
      pārjautāšna. 
10. Sarunas par līdzību, atšķirībām, priekšrokas došana. 
11. Vietu un cilvēku raksturošana, ceļa rādīšana.  
12. Ceļošana. Transports, viesnīcas. 
13. Telefona sarunas.  
14. Personāls, pieņemšana darbā. 
15. Firmas struktūra. 
16. Banku pakalpojumi. Bezskaidras naudas norēķinu kartes. 
17. Skaitļi. 
18. Gramatika. 
  

                           Prasības kredītpunktu iegūšanai: Līdzdalība nodarbībās, galveno tēmu sekmīga  
                                                                                     apguve, 4 klases kontroldarbi, mājas darbi,  
                                                                                     eksāmens. 
 

                          1.   Līdzdalība un darba kvalitāte praktiskās nodarbībās                20% 
                          2.   Kontroldarbu vērtējums                                                            30% 
                          3.   Eksāmena vērtējums                                                                 50% 
                                        
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: 
 

Runāšanas prasmes attīstīšana 
Sekmīga kursa apguve nodrošina: 

                    -    spēju iegūt un apmainīties ar informāciju; 
                    -    sarunāties ikdienas situācijās; 
                    -    risināt lietišķu sarunu. 
Klausīšanās prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 
        -    saprast autentisku runu svešvalodā; 
        -    izšķirt dažādu izrunu īpatnības (Britu un amerikāņu); 



 

        -    uztvert un apkopot svarīgāko informāciju. 
Lasīšanas prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 
        -     iegūt vispārēju izpratni par vidējas sarežģītības tekstu; 
        -     atrast tekstā prasīto specifisko informāciju; 
        -     novērtēt tekstā minētos faktus.   

Rakstīšanas prasme 
Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju uzrakstīt:  
        -    tekstu kopsavilkumus; 
        -    teksta plānu; 
        -    lietišķos dokumentus (vēstules). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. C. Oxenden, P. Seligson “English File-2” Oxford University  Press, 1997 
      2.   R. Murphy “Grammar in Use”, Cambridge University Press, 1999 
      3.   H. Aufderstrasse “Themen neu 1, 2, 3”, Max Hueber Verlag, 2005 
      4.   H. Funk “Eurolingua Deutsch 1, 2, 3”, Zvaigzne 1999 
      5.   Ch. Fandrych “Klipp und Klar”, Ernst Klett International, 2000 
 
 



 

 
Pārmaiņu vadīšana 

 
Kursa apjoms: 4 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: uzņēmumu vadīšana, uzņēmējdarbības  
                                                       ekonomika, mārketings, vadībzinības,  
                                                       vadības psiholoģija, lietišķā komunikācija,  
                                                       projektu vadīšana 
Kursa mērķis:  
- veidot studentiem vispārēju izpratni par kvalitātes vadības būtību un procesu, demonstrēt 
problēmas un to risināšanas iespējas, iepazīstināt ar kvalitātes vadības sistēmām, kā arī attīstīt 
iemaņas kvalitātes definēšanai, novērtēšanai un pilnveidošanai nepieciešamo instrumentu 
izstrādāšanai un veiksmīgai izmantošanai. 
- palīdzēt izprast organizācijas darbības kopsakarības, identificēt problēmas, pieņemt 
lēmumus un vadīt komandas darbu pārmaiņu apstākļos 
Galvenās tēmas: 
I. Kvalitātes vadīšana 

1. Kvalitātes jēdziens un teorijas pamati.  
2. Kvalitātes stratēģiskā plānošana. 
3. Kvalitātes procesa dalībnieki. 
4. Kvalitātes mērīšanas instrumenti. 
5. Kvalitātes sistēmas, to ieviešana, vērtēšana un uzturēšana. 
6. Kvalitāte Latvijā un globālā kontekstā 

II. Pārmaiņu vadīšana 
1. Pārmaiņu būtība un process. 
2. Pārmaiņu vadīšanas būtība, metodes. 
3. Pretestība pārmaiņām. 
4. Pārmaiņu stratēģija. 
5. Pārmaiņu plānošanas process. 
6. Organizācijas kultūras loma pārmaiņu vadīšanas procesā. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
I. Piedalīšanās lekcijās, semināros un praktiskās nodarbībās (10%), aktīva līdzdalība 
semināros un praktiskajās nodarbībās (10%), patstāvīgo darbu un pārbaudes darba pozitīvs 
vērtējums (80%). 
II. Aktīva līdzdalība semināros un praktiskās nodarbībās(20%), patstāvīgā darba pozitīvs 
vērtējums (30), nokārtots kontroldarbs (20%) eksāmens (30%). 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: Pēc kursa sekmīgas apguves studenti izprot pārmaiņu 
kā procesa būtību, spēj analizēt un novērtēt organizācijas darbības kopsakarības, identificēt 
problēmas, pieņemt lēmumus, plānot un vadīt komandas darbu pārmaiņu apstākļos. Analizēt 
un novērtēt uzņēmuma vai iestādes kvalitātes vadību, definēt uzņēmuma vai iestādes 
kvalitātes mērķus un politiku, motivēt darbiniekus un izskaidrot  tiem kvalitātes nozīmi, 
identificēt problēmas kvalitātes sistēmas nodrošināšanā un izstrādāt kvalitātes pilnveidošanas 
risinājumus. 
 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Juran Joseph M. Juran on quality by design : the new steps for planning quality into 
goods and services / Joseph M. Juran. - New York : The Free Press, 1992 

2. Goetsch David L. Total quality handbook / David L. Goetsch, Stanley B.Davis. - 



 

Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001 

3. Foster, S. Thomas. Managing Quality: an integrative approach. Prentice Hall, New 
Jersey, 2001 

4. Pildavs Jānis. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati / Jānis Pildavs. - Rīga : Kamene, 
2002 

5. Kvalitāte : žurnāls par kvalitāti un Kvalitātes vadīšanu / red. Anita Franckeviča. - Rīga 
: Latvijas Kvalitātes asociācija, 2003 - Sešas reizes gadā 

6. David Boddy, Robert Paton. Management. Prentice Hall Europe, 2000. 

7. Dukāte I., Vadībzinības rokasgrāmata. – R., Zvaigzne ABC, 2004. 

1. Ieva Kalve. Apseglot pārmaiņu vējus. Biznesa. augstskola Turība, SIA, Rīga, 2005. 
2. Ilgvars Forands. Biznes vadības tehnoloģijas. Latvijas Izglītības fonds, SIA Elpa 2. 
3. Robert Heller. Managing change. Dorling Kindersley, London, 1998. 
4. Stephen P. Robbins, Marry Coulter. Management. Seventh Edition. – Prentice Hall. 
5. T. Volkova, G. Vērdiņa, J. Pildavs Organizāciju vadīšana pārmaiņu apstākļos. R., 

2000. 
 

Periodika: laikraksts Karjeras Diena, žurnāli Kapitāls, The Economist, Baltic Journal 
of Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Personāla vadība 
 

Kursa apjoms: 3 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: sociālā psiholoģija, lietišķā saskarsme, tiesību zinības, 
lietvedība, uzņēmuma vadīšana 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar personāla vadības teoriju un tās jēdzieniem, sniegt 
iespēju praktiski apgūt personāla vadības funkcijas un metodes, lai, izprotot personāla vadības 
nozīmi un iespējamās problēmas, varētu organizācijā īstenot kvalitatīvu personāla vadīšanu. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Personāldarba organizācija: mērķi, funkcijas un uzdevumi. 
2. Organizācijas personāla politika un stratēģija.  
3. Personāla plānošana.  
4. Personāla budžeta veidošana, atalgojuma sistēmas. 
5. Personāla meklēšana un piesaiste.  
6. Personāla atlase. 
7. Personāla iesaiste organizācijas dzīvē. 
8. Personāla lietvedība. 
9. Personāla novērtēšana. 
10. Personāla motivēšana. 
11. Personāla organizēšana: darba un atpūtas laiks, ergonomiskie aspekti, darba 

organizācija. 
12. Personāla attīstības veicināšana. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Aktīva līdzdarbība visās nodarbībās, pozitīvs praktisko 
darbu, patstāvīgā darba/pētījuma un eksāmena darba vērtējums. 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: Studiju kursa laikā studenti izzina teorētiskas 
nostādnes par personāla vadības jautājumiem un salīdzina ar praksē novēroto; sagatavo 
dokumentu projektus, kas nepieciešami personāla vadības organizēšanai; modelē situācijas un 
mēģina rast tām risinājumus; izstrādā darbus par atsevišķu personālvadības jautājumu 
risināšanas iespējām, t.sk. kā izvēlēties, novērtēt un motivēt darbiniekus. 
 
Izmantojamā literatūra:  

1. Saeima. Darba likums, izsludināts 06.07.2001. 
2. Saeima. Darba aizsardzības likums, izsludināts 06. 07. 2001.  
3. Dessler G. Human Resource Management. -  New Jersey: Pearson Education Ltd., 

2003. 
4. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. – Rīga: Merkūrijs LAT, 2004. 
5. Ermsone D., Bleiere S. Darba devēju rokasgrāmata.- Rīga, 2003. 
6. Forands I. Personāla vadība. – Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 
7. Malcom Martin and Tricia Jackson. Personnel Practice. – London: IPD House, 1997. 
8. Pikeringa P.. Personāla vadība. - Rīga: SIA “Jāņa Rozes apgāds”, 2002. 
9. Praude V., J. Beļčikovs. Menedžments. – Rīga: Vaidelote, 2001. 
10. Vorončuka I.. Personāla vadība. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 
11. Torrington R. Human Resource Management. -  Harlow: Pearson Education Ltd., 

2002. 
 
 
 
 
 



 

 Politika un sabiedriskās attiecības 
 
 

Kursa apjoms: 4 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: politikas un tiesību zinību un vēstures zināšanas atbilstoši 
vispārējās vidējās izglītības programmām. 
 
Kursa mērķis: sniegt studentiem priekšstatu par politisko procesu likumsakarībām; veidot 
sistematizētu priekšstatu par sabiedrības sociāli ekonomisko un politisko struktūru un procesu 
norisi valstī, pilnveidot spēju analizēt, izprast un vērtēt sabiedrībā notiekošos procesus. 
 
Galvenās tēmas: 
I daļa Politoloģija 

1. Politika 
2. Valsts un politiskie institūti 
3. Valsts politiskie režīmi. 
4. Sabiedrība un interešu grupas 
5. Politiskās ideoloģijas. 
6. Vara. 

II daļa Sabiedriskās attiecības 
1. Sabiedrisko attiecību vispārīgās koncepcija, stratēģijas, darbinieki. 
2. Uzņēmuma tēls un to apdraudošie riski. 
3. Sabiedrisko attiecību veidošanas un vadīšanas process. 
4. Sabiedrisko attiecību metodes. 
5. Uzņēmējdarbība un sabiedrisko attiecību nozare. 
6. Profesionālā ētika sabiedriskajās attiecībās. 

III daļa Eiropas Savienības integrācija 
1. ES integrācijas modeļi; 
2. ES pārvaldes struktūras; 
3. ES tiesiskā bāze un likumdošana 
4. ES „trīs pīlāru” uzbūve; 
5. ES ekonomiskā integrācija, budžeta veidošanas pamatprincipi; 
6. ES reģionālā struktūrpolitika, struktūrfondu apguve Latvijā; 
7. Latvija Eiropas Savienībā. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: izstrādāt, prezentēt patstāvīgo darbu, aktīva līdzdalība 
diskusijās un nokārtots eksāmens. 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: studenti izpratīs sabiedrības struktūru un uzņēmuma 
vietu tajā; formulējot uzņēmuma darbības mērķus un stratēģiju, pratīs novērtēt un saskaņot 
īpašnieku, darbinieku un sabiedrības vajadzības; spēs efektīvi komunicēt un sadarboties ar 
valsts un sabiedriskajām institūcijām, ar plašsaziņas līdzeļiem. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Apals, G., Catlaks, G. u.c. Politika Latvijā. 1. daļa. – R.: Rasa ABC, 2000. 
2. Apine, I., Ašmanis, M. u.c. Ievads politikā. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
3. Cipeliuss, R. Vispārējā mācība par valsti. – R.: Izdevniecība AGB, 1998. 
4. Starlings, G. Valsts sektora pārvalde. – R.: Valsts administrācijas skola, 1999. 
5. Tansey, S.D. Politics: The Basics. 2nd ed. - London, New York: Routledge, 2000. 
6. Vēbers, M. Politika kā profesija un aicinājums. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
7. Caywood L. Clarke. The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated 

Communications. London, McGraw-Hill, 1997., 580 lpp. 



 

8. Hurst Bernice. The Handbook of Communication Skills. London, Manhatten, Kogan 
Page, 1996., 320 lpp. 

9. Jefkins Frank. Public Relations. London, Pitman Publishing, 1998., 290 lpp. 
10. Mallinson Bill. Public Lies and Private Truths: an Anatomy of Public Realtions. 

London, Cassell, 1996., 172 lpp. 
11. Skots M.Katlips, Alens H.Senters, Glens M.Brūms. Sabiedriskās attiecības., 

Avots.,2002., 763 lpp. 
12. A. Green. Creativity in Public Relation, Kogan Page,1999,2001. – E. Grin. 

Kreativnostj v pablik rileišens, Sanktpeterburg, Ņeva, 2003., 222.str. 
13. Eiropa no A līdz Z. Eiropas integrācijas rokasgrāmata,-Rīga: Alberts XII,2000. 
14. Gatawis S.,Broks E., Bula Z.-Eiropas tiesības; Latvijas Universitāte, Rīga:2002.,416 

lpp. 
15. Latvijas integrācija ES: Jaunās Eiropas aprises, tautsaimniecības plānošana; Latvijas 

Zinātņu akadēmija Ekonomikas institūts, Rīga: 2003. 
16. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību?/ Eiropas kustība Latvijā;Sast. 

T.Volkova.2.papildizd.-Rīga:Rasa ABC,2003. 
17. Dinan D.,Ever Closer Union: An Introduction to European integration, 2end edition, 

London and New York: the Macmillan ress 1999, pp438-529 
18. Leach R. EUROPE. A Concise Encyclopedia of the European Union from Aachen to 

Zollverein. – London, 1998. 



 

Projektu vadīšana 
 

Kursa apjoms: 4 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: uzņēmumu vadība un organizācija, sociālā psiholoģija, 
finanšu analīze. 
 
Kursa mērķis: Studiju kurss ir veidots ar mērķi, lai studenti apgūtu un nostiprinātu projekta 
vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Tāpēc kursā teorētiski un praktiski 
tiek noskaidrota projekta būtība, loma, pazīmes un veidi, kā arī projekta vadīšanas būtība, 
funkcijas, metodes, procesi un līdzekļi. 
Liela vērība kursā tiek pievērsta projekta vadītājam nepieciešamo zināšanu, prasmju un 
iemaņu nostiprināšanai projekta izstrādes, ieviešanas procesa un projekta komandas darba 
organizēšanā, kas nodrošina iespēju stiprināt uzņēmuma vadīšanas vispārējās prasmes.  
 
Galvenās tēmas: 

1. Ievads projektu vadīšanā. 
2. Projekta vadīšana. 
3. Projekta organizācijas pamatprincipi. 
4. Projekta komanda, projekta vadītāja funkcijas un loma projekta izstrādes un ieviešanas 

procesā. 
5. Projekta attīstības fāzes un to norise. 
6. Projekta vadīšanas etapi (fāzes) un to raksturojums. 
7. Projekta finansēšana, budžeta plānošana un investīciju projekta finanšu analīze 

(novērtēšanas metodes). 
8. Projekta vadīšanas instrumenta – datorprogrammas „Microsoft Project” izmantošana. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Aktīva līdzdalība un darba kvalitāte praktiskās nodarbībās, 
pozitīvs kontroldarba vērtējums, izstrādāta, prezentēta un sekmīgi aizstāvēta projekta mape 
(rokasgrāmata), nokārtots eksāmens. 
Eksāmena vērtējumu desmitballu sistēmā veido:  

1.Līdzdalība un darba kvalitāte praktiskās nodarbībās  5% 
2. Kontroldarbs (patstāvīgais darbs mājās)    10% 
3. Projekta mapes (rokasgrāmatas) izstrāde    45% 
4. Projekta mapes (rokasgrāmatas) prezentācija un aizstāvēšana 10% 
5. Eksāmens        30% 

 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: Studenti kursa laikā iegūst zināšanas par projekta 
vadības pamatprincipiem un metodēm, kā arī praktiskās prasmes projekta izstrādei un 
plānošanai, kā arī projekta komandas darba organizācijai. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Ž.Ilmete. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas : (NCB) / Ž.Ilmete. - 
Rīga : Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, 2004.- 75 lpp. 

2. H.Kerzner. Project management – John Wiley Sons LTD, 1997. 
3. Reiters Vilfrīds. Kailā patiesība par projektu menedžmentu / no vācu val. tulk. Ēva 

Fukse. - Rīga : Vaidelote, 2004. - 197 lpp. 
4. Uzulāns Juris. Projektu vadība / Juris Uzulāns. - Rīga : Jumava, 2004. - 244 lpp. : il. - 

(Biroja sērija). - Literatūra: 243.-244.lpp. 
5. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums/ V.kozlovs – Rīga: SIA „Tipogrāfijas 

Cotrons”, Latvijas Hipotēku un zemes banka, 2005 



 

6. Арчибальд Рассел Д. Управление высокотехнологичными программами и 
проектами / Пер. с англ. ; Под общей ред. А.Д.Баженова. - Москва : ДМК Пресс, 
2002. - 464 с. 

7. Litke Hanss D. Projektu vadība : rokasgrāmata / Hanss D. Litke, Ilonka Kunova ; no 
vācu val. tulk. Ineta Dubava. - Rīga : De-Novo, 2003. - 128 lpp. 

8. Lūiss Džeimss P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati / Džeimss P. Lūiss. - Rīga : Puse 
Plus, 2001. - 111 lpp. 

9. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide). - 2000 ed. - 
Pennsylvania : Project Management Institute, 2001. - 216 p. 

10. Projektu vadīšanas rokasgrāmata / sagat. Anna Suhanova, Arturs Šulcs, Lidija 
Rodionova. - Rīga : Dienas bizness, 2003. 

11. Zommers Juris. Datorizēta projekta vadība : programma Microsoft Project / Juris 
Zommers. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2000. - 113 lpp. 

 
Informācijas avoti internetā 

1. Project Management Institute - www.pmi.org 
2. Wideman Comparative Glossary of Project management terms – 

www.maxwideman.com 
3. ECHO Manual Project Cycle Management, June 2005 -  

http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/partnership/guidelines/project_cycle_mngmt
_en.pdf 

4. European Commission, Regional Policy, Inforegio - 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 

5. Success Stories, Profiles of Projects in Europe - 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 

6. Latvijas reģionu attīstības portāls - http://projekti.latreg.lv/home/pub/default.php 
 

 



 

 
Socioloģija 

 
Kursa apjoms: 2 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: socioloģijas un vispārīgās psiholoģijas pamati vidusskolas 
apjomā, saskarsmes psiholoģija. 
 
Kursa mērķis: sniegt zināšanas socioloģijā, attīstīt prasmes šo zināšanu praktiskajā 
pielietošanā specialitātē. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Socioloģijas zinātne. 
2. Socializācijas process un sociālā komunikācija . 
3. Vara, politika valsts. 
4. Sociālā stratifikācija. 
5. Sociālās nevienlīdzības formas sabiedrībā. 
6. Dzimumu vienlīdzība un dzimumu integrētās pieejas jautājums Latvijā un Eiropas 

Savienībā. 
7. Sociālie institūti. 
8. Deviantās uzvedības un to sociālā kontrole. 
9. 21.gadsimta sabiedrības globālās izmaiņas un sabiedrības attīstības socioloģiskās 

prognozes. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Aktīva līdzdalība un darba kvalitāte, semināros, 
patstāvīgos darbos auditorijās, patstāvīgā darba izstrāde un tā pozitīvs vērtējums, nokārtots 
eksāmens. Līdzdalība un darba kvalitāte semināros un patstāvīgajos darbos auditorijā -20%. 
Patstāvīgais darbs-30%. Eksāmenu atzīme -50% 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes:  

- Izprast organizācijas vietu, lomu un sociālo misiju sabiedrības mainīgajā vidē. 
- Analizēt dinamiskā vidē notiekošos procesus un pieņemt atbilstošus lēmumus. 
- Izprast sociālā fona lomu uzņēmuma, iestādes un struktūrvienības vadīšanā. 
- Apzināties socioloģisko pētījumu nozīmi uzņēmuma, iestādes un struktūrvienības 

vadīšanā. 
- Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma vai iestādes un 

struktūrvienības veiksmīgai vadīšanai. 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā.-R., Zvaigzne ABC, 2002. 
2. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca skolām un pašmācībai .Red. Zepa B. un A. Zobena.- 

LU. Socioloģijas katedra, 1997. 
3. Briņķis  K. Socioloģisko pētījumu organizēšana un metodika. – LSPA mācību 

līdzeklis.- R., LSPA, 2002. 
4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.-R., 

Raka, 2003. 
5. James M. Henslin. Sociology. A Down –To-Earth aproach. Sixth edition. – Boston 

2003. 



 

 Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 
 

Kursa apjoms             6 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas  svešvalodu zināšanas atbilstoši vidējam  līmenim 
                                                       (mid-intermediate level) 
 
Kursa mērķis - sekmēt padziļinātu biznesa terminoloģijas apgūšanu un veicināt svešvalodas 
zināšanu un prasmju lietošanu uzņēmējdarbības vadīšanas jomā, tādejādi attīstot studentu 
profesionālo kompetenci. 
Kurss attīsta prasmi strādāt ar autentisko materiālu, pilnveido studentu spēju klausoties 
uztvert un atlasīt nepieciešamo informāciju, pilnveido rakstīšanas iemaņas, par pamatu ņemot 
dažādu ar uzņēmējdarbības vadīšanu saistītu literatūru. Kurss padziļina lingvistikas un stila 
aspektu izpratni, izmantojot autentiskus materiālus un apgūstot specifisku uzņēmējdarbības 
vadīšanas terminoloģiju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta lietišķajai sarakstei. 
 
Galvenās tēmas          1.    Speciālā lietojuma terminoloģija ar uzņēmumu vadību  
                                            saistītās jomās: 

o Vadības līmeņi (jaunākais, vidējais un augstākais). 
o Vadības stili. 
o Valde. 
o Uzņēmuma misija, mērķi un stratēģija. 
o Konkurētspējas stratēģija un priekšrocības. 
o Komandas darbs. 
o Korporatīvā kultūra. 
o Biznesa ētika un korupcija. 
o Profesionāla vadītāja raksturojums (Līderība) 
o Audits. 
o Nodokļu veidi. 
o Starptautiskā tirdzniecība. 
o Inflācija. 

  
     2.    Uzņēmuma finanšu darbības rādītāju raksturošana un  
            analīze. 
     3.    Finanšu pārskati. Bilance. Peļņas un zaudējumu aprēķins. 
       4.    Naudas plūsmas pārskats. 
       5.    Maksātnespēja un bankrots. 
       6.    Uzņēmumu vadība globalizācijas apstākļos  
       7.    Investīciju riska faktori. 
       8.    Preču zīmoli 
       9.    Lietiškā sarakste. Lietišķo vēstuļu veidi. 
      10..    Lietišķās sanāksmes, diskusiju vadīšana. 
      11.   Lietišķās sarunas. 
      12.   Sapulces protokols. 
      13.   Autentisku materiālu satura kopsavilkums. 
      14.   Autentisku tekstu komentēšana. 
      15.   Funkcionālā prezentāciju valoda. 
      16.   Autentiskajos materiālos sastopamo gramatisko  
               konstrukciju analīze.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai :  līdzdalība nodarbībās, galveno tēmu sekmīga apguve, 
uzņēmējdarbības vadīšanas satura tēmas patstāvīga  izstrāde un prezentācija, 6 klases 
kontroldarbi, mājas darbi, nokārtota ieskaite un eksāmens.  



 

 
                                    1. Līdzdalība un darba kvalitāte praktiskās nodarbībās      20% 
                                    2.   Kontroldarbu vērtējums                                                30% 
                                    3.   Ieskaites darba/eksāmena vērtējums                             50%        
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes:     
          Runāšanas prasme 

                Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju:  
- izteikties un diskutēt par autentiskajos materiālos un     
      ārzemju preses izdevumos iegūto informāciju saistībā ar  
      mācību kursā ietvertajām tēmām; 
- interpretēt un analizēt ekonomiskos rādītājus, izmantojot  
      grafisko informāciju; 
- paaugstināt prezentācijas efektivitāti, izmantojot grafisko  

informāciju; 
- piedalīties, uzstāties un vadīt lietišķās sanāksmes; 
- veiksmīgi piedalīties lietišķajās sarunās, izteikt un aizstāvēt savu 

viedokli. 
            Klausīšanās prasme 
                                  Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 

          -  saprast autentisku runu svešvalodā; 
          -  uztvert un apkopot svarīgāko informāciju atbilstoši kursa  
              satura un sarežģītības pakāpei; 

- pārvērst audio informāciju vizuālā un rakstiskā informācijā 
(grafiki, tabulas, līknes u.c.); 

- saprast dažādu nāciju runātāju tekstu. 
           Lasīšanas prasme 

                Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju:  
          -  izmantot informācijas ieguvei autentiskos materiālus; 
          -  noteikt tekstā izteikto galveno domu(skimming); 
          -  novērtēt tekstā minētos faktus; 
          -  saprast nepazīstamo vārdu nozīmi kontekstā; 
          -  atrast tekstā prasīto informāciju (scanning). 

 
           Rakstīšanas prasme 
                                 Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju uzrakstīt lietišķās      
                                 komunikācijas dokumentus: 
                                        -   memo; 
                                        -   faksu; 
                                        -  e-mailu; 
                                        -  iniciatīvas vēstuli; 
                                        - pretenziju vēstuli; 
                                        - atbildi uz pretenziju vēstuli; 
                                        - sanāksmes protokolu; 
                                        - kopsavilkumu autentiskiem tekstiem; 
                                        - atšķirt formālo no neformālā vēstuļu rakstīšanas stila; 
                                       - apkopot un interpretēt informāciju no valsts valodas  
                                          svešvalodā.  
      Literatūras saraksts: 
1. D.Cotton “Market Leader” Upper Intermediate Course book. Longman, 2000. 
2. D.Cotton “Market Leader. Banking and Finance”, Longman, 2000. 
3. P.Emmerson “Business Builder”, Macmillian/Heinemann, 2000. 



 

4. P.Emmerson, „ Business Grammar Builder”. 
5. M.Foley, D.Hall, „Advanced Learners’ Grammar”, Longman, 2003. gada 2. oktobris 

P.Emmerson, „Business English Frameworks”, CUP, 2002. 
6. M.Vince „Advanced Language Practise”, Macmillian, 2004. 
7. L.Pile „Intelligent Businness”, Longman, 2005. 
8. R.Gairns, S.Redman „Natural English”, Oxford University press, 2005. 
9. A.Littlejohn „Company to Company”, Cambridge University Press, 1999. 
10. Grill, Perczynski “Wirtschaftslehre des Kreditwessens”, Verlag Gehlen, 1993. 
11. T.Boetger “Bankbetriebslehre”, Verlag Gehlen, 2000. 
12. W.Rug “Grammatik mit Sinn und Verstand”, Verlag Klett Edition Deutsch, 1997.  
13. A.Hering „Geschaeftskommunikation”, Max Hueber Verlag, 2000. 
14. A.Buscha „Geschaeftskommunikation”, Max Hueber Verlag, 1999. 
 
 
 



 

 Sabiedriskās aktivitātes (sports) 
 
Kursa apjoms: 2 KP (C kurss) 
Nepieciešamās priekšzināšanas: studenta dalība Latvijas Universiādes sacensībās, Latvijas 
čempionātā vai meistarsacīkstēs, valsts mēroga sporta spēļu turnīros iepriekšējos studiju 
gados Banku augstskolā. 
Kursa mērķis: studiju kursa mērķis ir dot studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par 
treniņu metodēm un metodiku, iespēju paaugstināt savu sportisko sasniegumu līmeni treniņu 
grupā, kā arī apgūt treniņu procesa plānošanas un organizēšanas teorētiskos un praktiskos 
pamatus. Praktisko nodarbību laikā tiek pilnveidota vispusīgā un speciālā fiziskā sagatavotība, 
kā arī prasmes un iemaņas treniņa nodarbību vadīšanā un vingrinājumu izpildes izskaidrošanā 
un pamatošanā. Studiju kursā tiek dota informācija par fiziskās slodzes regulēšanas un 
pielietošanas metodēm dažādos treniņu posmos, paškontroli patstāvīgajās nodarbībās un 
medicīnisko kontroli. 
 
Galvenās tēmas:  

1. Veselīgs, fiziski aktīvs dzīvesveids. 
2. Vispusīgā un speciālā fiziskā sagatavošana. Fiziskās īpašības.  
3. Treniņu procesa plānošana 
4. Treniņu metodes un metodika. 
5. Fizisko aktivitāšu organizēšana un vadīšana dažādas fiziskās sagatavotības grupās. 
6. Fiziskās sagatavotības noteikšanas un novērtēšanas testi, to pielietošana. Paškontrole. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

1. Regulāra dalība izvēlētā sporta veida treniņos. 
2. Dalība Latvijas Universiādes sacensībās, Latvijas čempionātā, meistarsacīkstēs, 

dažādos turnīros, pārstāvot Banku augstskolu. 
 
Kursā iegūtās zināšanas un prasmes: 

1. Fizisko aktivitāšu un sacensību plānošana, organizēšana, vadīšana. Sacensību 
nolikuma izstrādāšana 

2. Izprast veselīga, fiziski aktīva dzīvesveida nepieciešamību un labvēlīgo ietekmi uz 
darba spējām ilgstošā periodā. 

3. Izprast sporta treniņa pamatprincipus. 
4. Izprast treniņu procesa organizēšanas un plānošanas principus. 
5. Praktiskā nodarbību vadīšana. 

 
Izmantojamā literatūra:  

1. Graša N. red. Trenera rokasgrāmata. R., Latvijas Sporta federāciju padome. 2003. 
304. lpp. 

2. Ķīsis I. Sporta teorija. 2. daļa. R.,LSPA. 2002, 66 lpp 
3.  Liepiņš I. Sports un sporta treniņš. R., 2000. 232 lpp 
4. Martens R. Successful coaching. 2 nd ed. Human Kinetics., 1997. 219 p. 



 

Sabiedriskās aktivitātes (kora dziedāšana) 
 
Kursa apjoms: 2 KP (C kurss) 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Uzņemšanai muzikālās spējas un dotumi. Darba procesā: 
dalība Rīgas pilsētas un VA „Tautas mākslas centrs” rīkotajās koru skatēs, Banku augstskolas 
un kara diriģentu iniciētos pasākumos. 
Kursa mērķis: dot studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par kora dziedāšanu, 
mūzikas stiliem, iespēju paaugstināt savu un visa kora muzikālo spēju un dotumu līmeni, kā 
arī apgūt mūzikas teorētiskos un praktiskos, izpildīšanas pamatus. Praktisko nodarbību laikā 
tiek pilnveidotas muzikālās spējas un dotumi, kā arī prasmes un iemaņas mūzikas teorijas 
pamatos. Studiju kursā tiek dota informācija par vokālās dziedāšanas pamatprincipiem, 
attīstot vokālās spējas caur dažādu laikmetu mūzikas stiliem un izpildes īpatnībām un kora 
dziedāšanas pamatprincipiem, izpratne par mūzikas stiliem un to interpretāciju. 
Galvenās tēmas:  

1. Kora dziedāšana kā sabiedriski aktīvs dzīvesveids. 
2. Mūzikas teorijas pamatu apgūšana. 

a. Kora partitūras nošu raksts. 
b. Ritma  un tempa apzīmējumi. 
c. Dinamikās gradācijas apzīmējumi. 

3. Vokālās dziedāšanas pamatu apgūšana. 
a. Vokālās elpas nostādīšana un pamati;  
b. Skaņas veidošana;  
c. Vokālie vingrinājumi; 
d. Artikulācija. 

4. Konkrētas balss partijas apguve kora dziesmās. 
5. Mūzikas projekta realizēšanas pamatprincipi. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
1. Regulāra dalība kora „Monēta” mēģinājumos. 
2. Dalība Rīgas pilsētas un VA „Tautas mākslas centrs” rīkotajās koru skatēs, pārstāvot 

Banku augstskolu un Banku augstskolas un kara diriģentu iniciētos pasākumos. 
Kursā iegūtās zināšanas un prasmes: 

1. Izpratne par sabiedriski aktīva dzīvesveida nepieciešamību un labvēlīgo ietekmi uz 
darba spējām ilgstošā periodā. 

2. Izpratne par mūzikas teorijas pamatiem. 
3. Izpratne par ritma, tempa un dinamikas apzīmējumiem. 
4. Izpratne par vokālās dziedāšanas pamatiem. 
5. Konkrētas balss partijas apguve diriģentu noteiktā repertuāra ietvaros. 
6. Praktiska darbība mūzikas projekta veidošanā un realizācijā 

Izmantojamā literatūra:  
1. D. Gailis, Kora dziedātāja rokasgrāmata- Rīga, Liesma, 1965.-178. lpp.  
2. J. Straume, Rokasgrāmata koradziedātājiem- Rīga, Strauts, 1926.- 60.lpp.  
3. L. Brauna, Konspektprogramma balss nostādīšanas metodika- Rīga, LPSR KM. Mācību 
iestāžu metodiskais kabinets, 1986.- 47.lpp.  
4. E. Zvirgzdiņa, Par vokālo mākslu- Rīga, 1990  
5. Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstība- Rīga, 1999  
6. E. Šiliņš, Relatīvā nošu lasīšana kora dziedātājiem- Rīga, Em. Melngaiļa tautas mākslas 
nams, 1967.- 481.lpp. 
Periodika: žurnāls Mūzikas saule  

 
 
 



 

Sociālā politika 
 

Kursa apjoms: 2 KP  
Nepieciešamās priekšzināšanas: makroekonomika, politoloģija, likumdošana,   socioloģija, 
psiholoģija   
Kursa mērķis:  veidot izpratni par svarīgākajiem sociālās politikas aspektiem  
sistēmām un tās veidojošajiem komponentiem, radot izpratni   par sociālajiem  procesiem kā 
vienotiem valsts -  sabiedrības attīstības faktoriem. 
 
Galvenās tēmas:  

1. Ievads sociālā politikā 
2. Sociālā vide – tās veidošanās un ietekme uz sabiedrību.  
3. Ģimenes funkcijas, pienākumi, atbildība. 
4. Mezolīmenis – kopiena -pašvaldība. 
5. Makrolīmenis – valsts.   
6. ANO kritēriji valsts attīstības un labklājības vērtēšanai 
7. Sociālā drošības sistēma Latvijā – sociālās drošības likumdošana 
9.Veselības aprūpes sistēma un pieejamības ietekme uz sabiedrības kvalitāti 
10. Nabadzība - cēloņi un sekas 
11. Valsts sociālekonomiskās attīstības prioritātes  
12. Sociālo un ekonomisko problēmu veidošanās mijiedarbību – mājsaimniecības budžeta 
analīze un sakarības 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: izstrādāt, prezentēt patstāvīgo darbu, aktīva līdzdalība 
diskusijās un nokārtota ieskaite 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: studenti izpratīs sociālās politikas būtību, sociālās 
vides veidošanās pamatprincipus un tās ietekmi uz sabiedrību, kā arī pratīs novērtēt sociālo un 
ekonomisko problēmu veidošanās mijiedarbību un sekas. 
 
Izmantojamā literatūra:  

 
1. Dž. Midglijs. Sociālā attīstība// Attīstības perspektīvas sociālajā labklājībā. Likums 

"Par budžetu un finansu vadību", 2/1. Saeimā pieņemts 24.03.94. 
2. Latvija: Pārskats par tautas attīstību: 1995. - Rīga [UNDP], 19956. 
3. Latvija: Pārskats par tautas attīstību: 1996. - Rīga [UNDP], 1996.  
4. Latvija: Pārskats par tautas attīstību: 1997. - Rīga [UNDP], 1997. 
5. Latvija: Pārskats par tautas attīstību: 1998. - Rīga [UNDP], 1998 
6. Latvija: Pārskats par tautas attīstību: 1999. - Rīga [UNDP], 1999 
7. Kopenhāgenas deklarācija un darbības programma.//Pasaules valstu vadītāji par 

sociālo attīstību: SDSPA "Attīstība'" - Rīga. 1996. 
8. Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca.\\ Dr. paed. L. Šiļnevas virsred. – Rīga. – 

SDSPA ATTĪSTĪBA,  – Rīga: 2000. – 249 lpp. 
9. Eriks H. Ēriksons. Identitāte: Jaunība un krīze: – Rīga. – Jumava, 1998. – 271 lpp. 
10. E. Gidenss. Sabiedrības veidošanās. – Rīga : - Jumava, 1999. – 399 lpp. 
11. Dzīves jautājumi: Zin. met. krāj. I. –V. \ Dr. paed. L. Šiļnevas virsred. – Rīga. – 

SDSPA ATTĪSTĪBA,  
12. Ievads politikā/ politika un tiesības. - Zvaigzne ABC , 
13. Latvijas statistikas gadagrāmatas. Rīga 
14. LR likums “Par sociālo drošību: – Rīga. – 1995.7.09. 
15. LR likums “Par sociālo palīdzību: – Rīga. – 1995.7.09. 
16. LR likums “Par sociālo apdrošināšanu: – Rīga. – 1997.01.10. 



 

17. LR likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu: – Rīga. – 1995.06.11. 
18. LR likums “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un 

arodslimībām: – Rīga. – 1995.02.11. 
19. LR likums “Par sociālo nodokli: – Rīga. – 1995.02.11. spēkā 01.01.1996. 
20. LR likums “Par sociālo drošību: – Rīga. – 1995.7.09. 
21. LR likums “Par valsts pensijām: – Rīga. – 1995.02.11. 
22. LR likums “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā: – Rīga. – 1999.25.11. 
23. LR likums “Par budžetu un finansu vadību: – Rīga. – 1994.24.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Statistika 
  

Kursa apjoms:                        3 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Lai sekmīgi apgūtu kursu, studentiem ir jābūt vispārējām 
zināšanām matemātikā, kuras sniedz vispārējās vidējās izglītības iestādes un augstākā 
matemātikā, kuras sniedz augstākās izglītības ietvaros. Studentam ieteicamas zināšanas 
svešvalodās, lai varētu sekmīgi izmantot pieejamos starptautiskos informācijas resursus. 
Tāpat nepieciešamas datorprasmes un māka strādāt ar globālo datortīklu jeb internetu. Jāprot 
prezentēt savi darbi gan rakstiski, gan mutiski, neizmantojot statistisko terminoloģiju kā arī 
jāspēj pamatoti diskutēt un aizstāvēt savu viedokli semināros. 
 
Kursa mērķis: Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas datu vākšanā, 
apstrādē un analīzē, varbūtību teorijā un analītiskā statistikā, lai sagatavotu pamatu tālāko 
profesionālo kursu apguvei, kā arī sniegt pamatzināšanas risku novērtēšana un analīzē. Kursa 
apguves rezultātā studentam jāgūst skaidrs priekšstats par statistisko datu vākšanas metodēm, 
to sistematizēšanu un grafiskas attēlošanas metodēm; jāprot aprēķināt un interpretēt statistisko 
datu raksturotājlielumus, jāizprot ekonomisko indeksu jēdziens, jāprot noteikt un analizēt 
savstarpējo datu sakarība, kā arī jāprot veikt datu statistisko analīzi un jāvar veiktdažādu 
ekonomisko rādītāju modelēšana un prognozēšana. Studenta patstāvīgajam darbam ir 
jāveicina studenta spēja individuāli, patstāvīgi analizēt un vērtēt situāciju konkrētā 
uzņēmējdarbības nozarē. 
 Galvenās tēmas: 
 1.       Statistisko datu vākšanas metodes: 
            1.1. Ģenerālā kopa un izlase. 
            1.2. Izlases īpašības. 
            1.3. Izlases metode 
            1.3.1. Varbūtīgas un nevarbūtīgas izlases. 
            1.3.2. Nejaušā izlase. 

1.3.3.        Mehāniskā izlase. 
1.3.4.        Stratificētā izlase. 
1.3.5.        Kvotu izlase. 
1.3.6.        Grupu izlase 

2. Aprakstošā statistika viena lieluma gadījumā. 
2.1. Aritmētiskais vidējais. 
2.2. Mediāna, moda.. 
2.3. Svērtais vidējais. 
2.4. Ģeometriskais vidējais. 
2.5. Amplitūda. 
2.6. Vidējā lineārā novirze (no vidējā). 
2.7. Izlases un ģenerālās kopas dispersija un vidējā kvadrātiskā novirze (no vidējā). 
2.8. Asimetrija un ekscess. 
2.9. Variācijas koeficients. 

3. Datu grupēšana un to attēlošana: 
            3.1. Datu grupēšanas pamatprincipi. 
            3.2. Grupētu datu attēlošana. 
            3.2.1. Poligona. 
            3.2.2. Histogramma. 
            3.2.3. Kumulāta. 
            3.2.4. Citi attēlošanas veidi. 
4. Vairāku lielumu savstarpējo sakarību analīze. 
            4.1. Korelācijas koeficients. 
            4.2. Rangu korelācijas koeficients. 



 

            4.3. Konkordances koeficients. 
            4.4. Lineāras sakarības koeficientu aprēķināšana. 
            4.5. Rezidiji un nozīme.  
5. Indeksi. 
            5.1 Individuālie cenu un daudzuma indeksi. 
            5.2. Cenu un daudzuma kopindeksi: 
            5.2.1. Nesvērtais indekss. 
            5.2.2. Vidējais relatīvais kopindekss. 
            5.2.3. Laspeiresa indekss. 
            5.3. Vērtību indekss. 

5.4. Piemērs: GDP deflators. 
            5.5. Indeksu savstarpējās sakarības. 
6. Ievads varbūtību teorijā 

6.1. Notikumu algebra 
6.2. Varbūtība, tās postulāti un likumi 
6.3. Varbūtība atkarīgu un neatkarīgu gadījuma lielumu gadījumā 
6.4. Beiesa teorēma 

7. Diskrēti gadījuma lielumi 
7.1. Gadījuma lielumi 
7.2. Diskrētu gadījuma lielumu varbūtību sadalījumi 
7.3. Diskrētu gadījuma lielumu sagaidāmā vērtība un dispersija 
7.4. Binomiālais sadalījums 
7.5. Puasona sadalījums 

8. Nepārtraukti gadījuma lielumi. 
8.1.  Nepārtraukti gadījuma lielumi. 
8.2. Nepārtrauktu gadījuma lielumu varbūtību sadalījumi. 
8.3. Nepārtrauktu gadījuma lielumu sagaidāmā vērtība un dispersija. 
8.4. Normālais sadalījums. 
8.5. Centrālā robežteorēma. 

9. Empīriskie sadalījumi 
9.1. Ģenerālās kopas iztvērumi. 
9.2. Empīrisko vidējo lielumu empīriskais sadalījums. 
9.3. Empīriskā biežuma empīriskais sadalījums. 
9.4. Empīriskās dispersijas empīriskais sadalījums. 

10. Punkta novērtējums. 
10.1. Jēdziens par novērtēšanu. 
10.2. Nenovirzīti novērtētāji. 
10.3. Punkta novērtējuma izvēle. 

11. Intervālu novērtējums. 
11.1 Ticamības intervāli. 
11.2. Normāli sadalītas ģenerālās kopas ar zināmu dispersiju vidējā lieluma ticamības 
intervāls. 
11.3. Stjudenta sadalījums. 
11.4. Normāli sadalītas ģenerālās kopas ar nezināmu dispersiju vidējā lieluma 
ticamības intervāls. 
11.5. Pārskats par ticamības intervāliem. 
11.6. Iztvēruma apjoma novērtēšana. 

12. Hipotēžu pārbaudes testi. 
12.1. Jēdziens par hipotēžu pārbaudi. 
12.2. Testi par nezināmu parametru. 
12.3. Hī kvadrāta sadalījums 
12.4. Testi par sadalījuma veidu.  



 

13. Risku novērtēšanas metodes 
            13.1. Risku novērtēšanas statistiskās metodes. 
            13.2. Risku novērtēšanas ekspertu metodes un to pārbaude. 
            13.3. Risku novērtēšana izmantojot Beiesa analīzi. 
  
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
 Aktīva līdzdalība lekcijās, semināros un patstāvīgajos klases darbos, pozitīvs divu 
kontroldarbu un gala darba vērtējums.  
 Galīgā atzīme, ko students saņem kursa noslēgumā, veidojas pēc sekojošas atsevišķu darbu 
nozīmes struktūras:  
 1.       Līdzdalība lekcijās un mājas darbu izpilde                                                     10% 
2.       Kontroldarbi                                                                                                    50% 
3.       Eksāmena atzīme                                                                                             40% 
   
 Kursā iegūtas zināšanas un prasmes:  
Kursa apgūšanas rezultātā studentam jābūt spējīgam kvalitatīvi apstrādāt un analizēt dažāda 
veida informāciju, kura nepieciešama uzņēmumam, jāspēj novērtēt ar uzņēmuma darbību 
saistītos riskus.   
  
Izmantojamā literatūra: 
 1.       Arhipova I, Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Datorzinību Centrs, 2003. 
2.       Revina I. Ekonometrija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 
3.       Z. Goša. Statistika. – Rīga: “Latvijas Universitāte”, 2002. 
4.       Koliškins A., Volodko I. Varbūtību teorijas un statistikas elementi. – Rīga: Rīgas 

Tehniskā universitāte, 2000. 
5.       Vērdiņa G, Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga, 1999. 
6.       O. Krastiņš. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. – Rīga: “Zvaigzne”, 1985. 
7.       J. Vītols. Statistikas vispārīgā teorija. – Rīga: “Zvaigzne”, 1988. 
8.       Andrew Adams, Della Bloomfield, Philip Booth, Peter England. Investment 

Mathematics and Statistics. – London: “Graham & Trotman”, 1993. 
9.       Mark L. Berenson, David M. Levine. Statistics for Business & Economics. – “Prentice 

Hall”, 1989. 
10.   A. S. C. Ehrenberg. Data Reduction. London Graduate School of Business Studies. – 

London: “John Wiley & Sons”, 1975. 
11.   N. A. J. Hastings, J.B. Peacock. Statistical Distributions. A Handbook for Students and 

Practitioners. – “London Butterworths”, 1975. 
12.   John A. Ingram, Joseph G. Monks. Statistics for Business and Economics. – “Harcourt 

Bruce Jovanovich, Publishers”, 1989. 
13.   P. Heinz Muller, Peter Neumman, Regina Storm. Tafeln der matematiscen Statistik. 

Verbesserte Auflage. – Leipzig: “VEB Facchbuchverlag”, 1973. 



 

Tirdzniecības vadīšana 
 

Kursa apjoms: 2 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: uzņēmējdarbības vadīšana, mārketings, vadībzinības, 
personāla vadīšana. 
 
Kursa mērķis: rosināt studentus izzināt tirdzniecības uzņēmumu vadību, sniegt praktiskās 
zināšanas par pārdošanas procesa būtību un to efektivitāti ietekmējošiem faktoriem. Kursā 
tiek parādīta tirdzniecības loma ekonomikā, nozares īpatnības, attīstības tendences, 
ietekmējošos faktorus.  
 
Galvenās tēmas: 

1. Ievads tirdzniecības vadībā. 
2. Tirdzniecības uzņēmumu veidi. 
3. Tirdzniecības pētījumi. 
4. Tirdzniecības vide un to ietekmējošie faktori. 
5. Tirdzniecības uzņēmumu stratēģiskā vadība. 
6. Pārdošanas organizācija, pārdošanas organizācijas elementi. 
7. Pārdošanas process.  
8. Pārošanas vadīšanas procesi. 
9. Tirdzniecības personāla vadīšana. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Aktīva līdzdalība semināros un praktiskās nodarbībās 
(10%), patstāvīgo darbu pozitīvs vērtējums (50%), nokārtots eksāmens (40%). 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: Studenti pārzina tirdzniecības uzņēmumu veidus, 
funkcijas, tirdzniecības procesa organizāciju, cenu politikas veidošanos; apzinās tirdzniecības 
pētījumu nepieciešamību, izprot pētījumu procesu, prot analizēt tirdzniecības vidi un to 
ietekmējošos faktorus; izprot cikla likumsakarības, pircēju rīcību tirgū, pircēju tipus, faktorus, 
kuri nosaka pirkumu lielumu un struktūru un iegūst priekšstatu par tirdzniecības vadības 
procesiem, ieskaitot tirgus daļas noteikšanu, realizācijas veicināšanu, personāla vadīšanu. 
 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Ahenbahs J., Beļčikovs V. Uzņēmējdarbība tirdzniecībā. - Rīga, 1999. 
2. Beļčikovs J., Praude V. Mārketings. - Rīga, 1999. 
3. Ievads reklāmā. -  Rīga, 2000. 
4. Straumēns J., Kasatkina L. Pārdošanas vadības rokasgrāmata. –Dienas Bizness., Rīga, 

2003. 
5. Tirgzinības pamati, autoru kolektīvs. – Rīga, 1998 

 



 

 Tūrisma vadīšana 
 
 

Kursa apjoms: 2 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: uzņēmējdarbības ekonomika un vadība, mārketings. 
 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar tūrisma nozares būtību, pamata terminoloģiju un 
jēdzieniem. Dot izpratni par tūrisma vēsturisko attīstību un likumsakarībām mūsdienās. 
Izskaidrot un panākt izpratni par tūrismu kā patstāvīgu un vienotu ekonomikas nozari, un tā 
nozīmīgumu kopējā valsts attīstībā. Iepazīt tūrisma produkta daudzveidību un mainīgo 
raksturu. Dot klausītājiem vispārēju ieskatu par uzņēmējdarbības veidiem nozarē, tūrisma 
uzņēmumu struktūru un vadības principiem, akcentējot tūrisma vadību no uzņēmuma 
viedokļa. 
 
Galvenās tēmas:  

1. Ievads tūrismā, definīcijas un terminoloģija. 
2. Tūrisma vēsture Latvijā un pasaulē. 
3. Mērķi un motivācija tūrismā. 
4. Tūrisms kā vienota industrija un patstāvīga ekonomikas nozare. 
5. Latvijas tūrisma valsts struktūra un vadība. 
6. Tūrisma uzņēmumi Latvijā, to struktūra un vadības principi. 
7. Tūrisma attīstības iespējas Latvijas novados. 
8. Tūrisma produkts un tā attīstība. 
9. Tūrisma mārketings Latvijā un pasaulē. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

1. Līdzdalība un darba kvalitāte praktiskās nodarbībās 10% 
2. Divi pastāvīgie darbi     50% 
3. Eksāmens.      40% 

 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: kurss studentiem palīdzēs izprast tūrisma nozarē 
valdošās likumsakarības, apgūt iemaņas izvērtēt tūrisma attīstībā pozitīvās un negatīvās 
izpausmes, izprast tūrismu kā vienu no visstraujāk attīstošām nozarēm, tuvāk iepazīt Latvijas 
tūrisma resursus un piedāvājumu, un izvērtēt to kvalitāti. Iepazīt tūrisma uzņēmumu vadības 
principus un likumsakarības. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Latvijas Republikas „Tūrisma likums”. – LR Saeima, 1998. 
2. Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.63 ,,Noteikumi par kompleksiem tūrisma 

pakalpojumiem” – Ministru Kabinets, 2000. 
3. Ekonomikas ministrija „Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes”, piel. Nr.1,2005. 
4. Holovejs Dz.K. Tūrisma bizness. – Rīga: Apgāds Jāņa sēta,1999. – 357 lpp. 
5. Statistikas datu krājums, Tūrisms Latvijā 2004. gadā. – Rīga, 2005. – 73 lpp. 
6. Cooper C., Fletcher J., Gilbert D. and Wanhill S. Tourism principles and practice. – 

Harlow, England: Pearson edducation limited, Second edition, 2000. – P. 530. 
7. Goeldner R., Ritchie Bretn J.R. Tourism principles, practices, philosophies. – New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003. – P. 384. 
 
 
 



 

Uzņēmējdarbība 
 

Kursa apjoms:   8 KP 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Lai sekmīgi apgūtu kursu, studentiem ir jābūt vispārējām 
zināšanām biznesa un ekonomikas pamatos, kuras sniedz vispārējās vidējās izglītības iestādes. 
Studentam ieteicamas zināšanas svešvalodās, lai varētu sekmīgi izmantot pieejamos 
starptautiskos informācijas resursus. Tāpat nepieciešamas datorprasmes un māka strādāt ar 
globālo datortīklu jeb internetu. Jāprot prezentēt savi darbi gan rakstiski, gan mutiski, kā arī 
jāspēj pamatoti diskutēt un aizstāvēt savu viedokli semināros. 
 

Kursa mērķis: nodrošināt studentus ar vispārēju izpratni par uzņēmējdarbības būtību, 
procesu, ar to saistītajiem galvenajiem jēdzieniem, to interpretāciju, būtību un nozīmi. Kursa 
apguves rezultātā studentam jāgūst skaidrs priekšstats par uzņēmējdarbības komerciālajām, 
nekomerciālajām formām, uzņēmējdarbības uzsākšanas juridiskajiem aspektiem, biznesa 
plāna nozīmi un izveides kārtību un principiem, kā arī jāapgūst un jāspēj analizēt svarīgākā 
problemātika, ar kuru saskaras uzņēmējs, jau reāli uzsākot un veicot uzņēmējdarbību. Kursa 
apgūšanas rezultātā studentam jābūt spējīgam kvalitatīvi formulēt uzņēmuma darbības 
stratēģiju, misiju un mērķus, plānot uzņēmuma resursu piesaisti, izmantošanu un uzņēmuma 
darbību kopumā, analizēt uzņēmējdarbības vidi, kurā darbojas uzņēmums. Studenta 
patstāvīgajam darbam ir jāveicina studenta spēja individuāli, patstāvīgi analizēt un vērtēt 
situāciju kādā konkrētā uzņēmējdarbības nozarē. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Uzņēmējdarbības būtība. Uzņēmējdarbība un komercdarbība. Uzņēmuma jēdziens, 
mērķi. Uzņēmējdarbības veidi. Uzņēmējdarbības nozares Latvijā.  

2. Uzņēmuma dibināšanas tiesiskie un organizatoriskie jautājumi. Uzņēmējdarbības 
formas. 

3. Uzņēmējdarbības plānošana un funkcijas. Plānošanas būtība, uzdevumi un mērķi. 
Plānošanas principi un metodes. Plānošanas līmeņi. Biznesa plāns. Tā būtība, 
nepieciešamība. Biznesa plāna uzbūve, struktūra, sastādīšanas metodika un 
izmantojamība. Uzņēmējdarbības funkcijas. 

4. Uzņēmējdarbības vide. Iekšējā un ārējā vide. Mikrovide. Makrovide. 
5. Uzņēmuma līdzekļu vadīšanas ekonomiskie jautājumi. 
6. Uzņēmuma finanšu vadības jautājumi. Uzņēmuma finansēšanas avoti, veidi, formas. 

Iekšējā un ārējā finansēšana, tās avoti, priekšrocības un trūkumi. Finansēšana ar pašu 
kapitālu un aizņemto kapitālu, avoti, priekšrocības un trūkumi. 

7. Ražošanas un realizācijas izmaksas. Pašizmaksa. Izmaksu veidi, pašizmaksas 
kalkulācija. 

8. Produkts, prece, pakalpojums – jēdzieni, veidi, klasifikācija. Produkta dzīves cikls. 
9. Cenu jēdziens. Cenu veidi, politika uzņēmumā. Cenu veidošanas principi un 

kalkulācijas metodes. 
10. Uzņēmuma lielums. Mazie un vidējie uzņēmumi. MVU klasifikācija, priekšrocības. 

valsts atbalsts MVU. Lielie uzņēmumi. To organizatoriskā struktūra, priekšrocības un 
trūkumi. 

11. Uzņēmuma izaugsmes stratēģijas. Iekšēja un ārēja izaugsme. Horizontāla, vertikāla 
rakstura izaugsme. Diversifikācijas stratēģija. Uzņēmumu apvienošanās un 
pārņemšanas process. 

12. Transnacionālās korporācijas. Jēdziens, iezīmes, darbības stratēģijas. 
13. Kooperācija uzņēmējdarbībā. Horizontāla un vertikāla kooperācija. Karteļi, to darbība. 



 

14. Uzņēmējdarbības faktors „darbs”. Darbu veidi, klasifikācija uzņēmumā. Darba 
samaksa. Darba samaksas formas, darba samaksas lielums un to ietekmējošie faktori. 
Personāla vadīšanas pamatjautājumi uzņēmumā. 

15. Pārdošana. Pārdošanas politika.  Pārdošana kā uzņēmējdarbības funkcija. Pārdošanas 
politikas instrumenti. Pārdošanas plānošana. Tirgus izpēte un analīze. Uzņēmuma 
priekšrocību politika. 

16. Uzņēmuma lēmumu vispārējā teorija. Lēmumu pieņemšanas process, tā sastāvdaļas.  
17. Materiāli tehniskās sagādes vadīšana uzņēmumā. Sagādes tirgus pētīšana un sagādes 

politikas instrumenti. Sagādes organizācija. Sagādes lēmumi. 
18. Riski uzņēmējdarbībā. Risku veidi, klasifikācija. Risku apzināšana, analīze un 

instrumenti riska kontrolei un ierobežošanai.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Aktīva līdzdalība lekcijās, semināros un patstāvīgajos klases darbos, pozitīvs triju 
kontroldarbu vērtējums, iesniegts un pozitīvi novērtēts individuālais patstāvīgais mājas darbs 
saistībā ar izstrādājamo biznesa plānu. 
Galīgā atzīme, ko students saņem kursa noslēgumā, veidojas pēc sekojošas atsevišķu darbu 
nozīmes struktūras:  
1. Līdzdalība lekcijās          5% 
2. Līdzdalība un darba kvalitāte semināros     15% 
3. Kontroldarbi        15% 
4. Patstāvīgais mājas darbs        15% 
5. Eksāmena atzīme        50% 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes:  
Kursa apgūšanas rezultātā studentam jābūt spējīgam kvalitatīvi formulēt uzņēmuma darbības 
stratēģiju, misiju un mērķus, plānot uzņēmuma resursu piesaisti, izmantošanu un uzņēmuma 
darbību kopumā īpašnieku, darbinieku un sabiedrības interesēs, analizēt uzņēmējdarbības 
vidi, kurā darbojas uzņēmums, jāorientējas pastāvošajos uzņēmējdarbības dibināšanas 
tiesiskajos un organizatoriskajos jautājumos, jāspēj identificēt un kontrolēt ar uzņēmuma 
darbību saistītos riskus.   
 
Izmantojamā literatūra: 
 
1. LR Komerclikums. 
2. Diderihs H. Uzņēmumu ekonomika. R., Zinātne, 2000 
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. R., Jāņa Rozes apgāds, 2002 
4. Sloman J., Sutcliffe M. Economics for Business. Harlow, Prentice Hall, 2004 
5. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. R., 2000 
6. Biznesa plāns kā investīciju projekta veids . Uzņēmēja biļetens, 2004.gada augusts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana 

 
Kursa apjoms: 5 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: makroekonomika, mikroekonomika, mārketings, 
uzņēmumu vadīšana, uzņēmējdarbības ekonomika, angļu valoda, personāla vadība. 
Kursa mērķis: veidot studentos vispārēju izpratni par stratēģiskās vadīšanas būtību un 
procesu, demonstrēt problēmas un to risināšanas iespējas, iepazīstināt ar informācijas 
avotiem, kas ļauj labāk pārzināt un izprast stratēģijas analīzes metodes un to lietošanu, kā arī 
attīstīt nepieciešamās iemaņas stratēģiju izstrādāšanai un veiksmīgai izmantošanai. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Stratēģiskā vadīšanas būtība, process un līmeņi.  
2. Vides analīze. 
3. Uzņēmumu funkcionālās stratēģijas. 
4. Uzņēmumu biznesa līmeņa stratēģijas.  
5. Uzņēmumu korporatīvā līmeņa stratēģijas. 
6. Biznesa vienību portfeļa plānošana.  
7. Stratēģiju novērtēšana un izvēles nosacījumi.  
8. Pārskats par uzņēmumu reorganizācijas veidiem. Uzņēmumu apvienošanās. 

Uzņēmuma sadalīšana. Uzņēmuma pārveidošana. 
9. Iekšējā audita būtība, mērķi un loma modernā valsts pārvaldē. 
10. Iekšējā audita standarti, riski un riska novērtēšanas metodika. 
11. Iekšējā audita plānošana, iekšējā audita process.  
12. Iekšējā audita daļas vadītāja funkcijas. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: aktīva līdzdalība semināros un praktiskās nodarbībās, 
patstāvīgā darba pozitīvs vērtējums, nokārtots eksāmens. 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: Pēc kursa sekmīgas apguves studenti prot noteikt un 
formulēt uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus. Studenti spēj analizēt un novērtēt 
vidi, kurā uzņēmums darbojas, spēj prognozēt tirgus attīstības tendences un perspektīvas, 
analizēt konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes. Studenti ir ieguvuši 
zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmuma darbības plānošanai un vadīšanai kopumā, kā arī 
uzņēmuma struktūrvienību racionālas un saskaņotas darbības organizēšanai. Studenti spēj 
pieņemt lēmumus uzņēmumu stratēģiskās darbības optimizēšanai. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Charles W. L. Hill Gareth R. Jones Strategic management Thoery 5th Edition, 
Houghton Mifflin Company, Boston, New York, 2001 

2. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. Kamene, 1999. 
3. Ralph D Stacey Strategic management and Organisational Dynamics. The challenge 

of Complexity. England, Prentice Hall, 2000 
4. Alan M Rugamn &Richard M Hodgetts International Business a strategic 

management approach. England, Prentice Hall, 2000 
5. Iekšējā audita likums.2002.31.10. 
6. Kārtība, kādā iestādē tiek veikts iekšējais audits. LR Ministru kabineta noteikumi. Nr. 

306., Rīga, 10.06.2003. 
7. Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.307., Rīga, 

10.06.2003. 
8. Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas prasībām. LR Ministru 

kabineta noteikumi Nr.466., Rīga, 19.08.2003. 



 

9. Iekšējā audita profesionālās prakses standarti. Ētikas kodekss, 2002.- Rīga: Iekšējo 
auditoru institūts, 2000.- 40 lpp. 

10. Iekšējā audita rokasgrāmata. LR Finanšu ministrija. Nr. 994, Rīga, 8.11.1999.  
11. LR Finanšu ministrijas ieteikumi "Salīdzinošās pārbaudes veikšana", Rīga, 

30.03.2004. 
 
Periodiskie izdevumi: Wall  Street Journal, Financial Times, The Economist, Business 

Central Europe, žurnāls Kapitāls, laikraksts Dienas Bizness, laikraksts Diena, žurnāls 

Bizness un partneri, žurnāls Ekonomists, u.c. Latvijas periodiskie izdevumi. 

 



 

 Vadības psiholoģija 
 

Kursa apjoms: 2 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: socioloģijas un vispārīgās psiholoģijas pamati vidusskolas 
apjomā, saskarsmes psiholoģija. 
Kursa mērķis: sniegt zināšanas socioloģijā un vadības psiholoģijā, attīstīt prasmes šo 
zināšanu praktiskajā pielietošanā specialitātē. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Organizāciju psiholoģija un vadības psiholoģija. 
2. Vadība, Līderība, autoritāte. 
3. Līderības stili. 
4. Sociālpsiholoģiskie procesi grupās, to vadīšana. 
5. Komandas vadības psiholoģija. 
6. Organizācijas kultūra, organizāciju pilnveidošana. 
7. Pārmaiņu vadības sociālpsiholoģiskie aspekti. 
8. Profesionālais stress, tā vadība. 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Aktīva līdzdalība un darba kvalitāte, semināros, 
patstāvīgos darbos auditorijās, patstāvīgā darba izstāde un tā pozitīvs vērtējums, nokārtots 
eksāmens. Līdzdalība un darba kvalitāte semināros un patstāvīgajos darbos auditorijā -20%. 
Patstāvīgais darbs-30%. Eksāmenu atzīme -50% 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes:  

- Izprast organizācijas vietu, lomu un sociālo misiju sabiedrības mainīgajā vidē. 
- Analizēt dinamiskā vidē notiekošos procesus un pieņemt atbilstošus lēmumus. 
- Organizēt un vadīt struktūrvienības un personāla darbu. 
- Būt līderim un vadīt komandas, uzņēmuma kolektīva darbu. 
- Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma vai iestādes un 

struktūrvienības veiksmīgai vadīšanai. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija.-R., Kamene,2000. 
2. Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un uzvedību aspekti ekonomikā.-R.,Raka,2000. 
3. Garleja R., Darbs, organizācija un psiholoģija.-R., Raka, 2003 
4. Lasmane A. Organizāciju psiholoģija 2.-R., Latvijas uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmija, 2005. 
5. Edeirs Dž. Efektīvas vadības skola.- R., Asja, 1999 
6. Vadības psiholoģija. Autoru kolektīvs.-R., Zvaigzne ABC,1999. 
7. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence –R., Jumava,2000. 
8. Gross R. Psychology. The science of mind and behaviour-London,1996. 
9. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete.-R., Jumava,2003. 

Periodika: žurnāli Psiholoģijas pasaule, Kapitāls, The Economist. 
 



 

 Vadībzinības 
 

Kursa apjoms: 5 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: prasme orientēties klasiskās ētikas galvenajās problēmās; 
uzņēmējdarbības vadība, angļu valoda, prasmes darbā ar datoru un internetu, prasmes 
prezentēt, pamatoti diskutēt. 
Kursa mērķis: Organizēt uzņēmuma vai iestādes racionālu un ētisku darbību dinamiskā 
ekonomiskā vidē atbilstoši noteiktajiem mērķiem un plānam īpašnieku, darbinieku un 
sabiedrības interesēs. 
Apgūt un pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma vai iestādes un 
struktūrvienības efektīvai vadīšanai, kā arī veidot spējas risināt ētiskas problēmas saskaņā ar 
klasiskās un komercdarbības ētikas pamatziņām un principiem. 
 
Galvenās tēmas:  
I daļa Komercdarbības ētika 

1. Ētika - filozofiska mācība par morāli un tikumību. 
2. Personības attīstības līmeņi un tikumība. 
3. Personības attīstības līmeņu atbildības pakāpju raksturojums. 
4. Morālā regulācija. 
5. Ētikas dilemmas un to risināšanas iespējas. 
6. Ētiskie vadības stili un to risināšanas iespējas. 
7. Vadītāja ētikas pamatprincipi. 
8. Darbinieka ētikas aspekti (morālās saistības). 
9. Organizācijas ētiskā klimata tipi. 
10.  Ētiska darba organizēšana organizācijā (iestādē). 
11.  Ekoloģiskā ētika. 
12.  Sociālā ētika un jaunas sociālās ētikas meklējumos. 
13.  Ekonomika un morāle. 
14. Profesionālās ētikas vadlīnijas mūsdienās. 

II daļa Vadības teorija 
1. Organizācijas un vadīšana. 
2. Organizāciju iekšējā vide. 
3. Organizāciju ārējā vide. 
4. Vadības līmeņi. 
5. Vadītāja funkcijas un lomas. 
6. Motivēšana un motivēšanas teorija. 
7. Komandas vadība. 
8. Vadības stili. 
9. Komunikācija organizācijā. 
10. Pārmaiņu vadīšana. 
11. Laika vadīšana. 
12. Kultūru atšķirību vadīšanas loma.  
13. Pašvadība. 
14. Vadības teorijas.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana, līdzdarbība 
praktiskajos darbos, patstāvīgā darba Aristoteļa Nikomaha ētika (analīze un secinājumi) 
savlaicīga, veiksmīga izstrāde un sekmīga prezentēšana, kontroldarbs, pārbaudījums. 
Aktīva līdzdalība un darba atbildība semināros (20%), patstāvīgajos darbos auditorijās, 
patstāvīgā darba izstrāde, tā prezentācija un pozitīvs novērtējums (30%), nokārtots eksāmens 
(50%). 
 



 

Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: Pēc kursa sekmīgas apguves studenti prot pielietot 
iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma vai iestādes un struktūrvienības 
efektīvai un ētiskai vadīšanai, ir apguvuši prasmi analizēt uzņēmuma vai iestādes darbību, 
identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus, izprast uzņēmuma vai iestādes darbības 
kopsakarības, efektīvi plānot un organizēt savu darbu – apgūt pārvaldības prasmes , vadīt un 
strādāt komandā, motivēt darbiniekus, rīkoties atbilstoši likumam un ētikas normām. 
 
Izmantojamā literatūra  

1. Aristotelis, 384-322 p.m.ē.  Nikomaha ētika / Rīga : Zvaigzne, 1985, 227 lpp. 
2. Ētikas vārdnīca / I. Kona red. ; [tulk. no kr. val.]. Rīga : Avots, 1987, 275 lpp.  
3. Kuzņecova, A. Profesionālās ētikas pamati : ievads sporta ētikā. Rīga : RaKa, 2003, 

201 lpp. 
4. Lasmane, S. 20. gadsimta ētikas pavērsieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004, 250 lpp. 
5. Lasmane, S., Milts, A., Rubenis, A. Ētika [Rīga] : Zvaigzne ABC, [1995] -252 lpp. 
6. Milts, A. Ētika : saskarsmes ētika : lekciju kurss. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004, 153, 

lpp. 
7. Milts, A. Ētika : personības un sabiedrības ētika : lekciju kurss. Rīga : Zvaigzne ABC, 

2000  86 lpp.  
8. Steinbergs, Š. Valdība, ētika un vadītāji : ceļvedis sabiedriskā sektora ētisko problēmu 

risināšanai : Šeldons S. Steinbergs, Dāvids T. Osterns. Rīga : Pētergailis, 1994, 171 
lpp.  
Periodika: žurnāli Psiholoģijas Pasaule, Psiholoģija Mums, Psiholoģija Skolai un 
Ģimenei, Bizness/Psiholoģija, Skolotājs. 

9. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. - R. Vaidelote, 2001. 
10. Bisofa A., Bisofs K.Sevis menedžments. – R., Balta eko, 2002. 
11. Krīgers V., Komandas vadība. – R., Balta eko, 2003. 
12. Ruskule S., Muška A. Vadīšana un vadītājs. – R., SIA KIF „Biznesa komplekss”, 

2001. 
13. Forands I. Personāla vadība. – R., Latvijas izglītības fonds, 2001. 
14. Kalve I. Apgūt pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. – R., Biznesa 

augstskola „Turība”, 2005. 
15. Tafinders P. Intensīvais līdervadības kurss. – R., Pētergailis, 2004. 
16. Bakingems M., Kofmans K. Vispirms pārkāpj visus likumus. Ko pasaules izcilākie 

menedžeri dara citādāk. – R., Trīs, 2005. 
17. Klauss A., Zinības vadītājam. – R., 2002.  
18. Dukāte I., Vadībzinības rokasgrāmata. – R., Zvaigzne ABC, 2004. 
19. Stephen P. Robbins, Marry Coulter. Management. Seventh Edition. – Prentice Hall. 

Periodika: laikraksts Karjeras Diena, žurnāli Kapitāls, The Economist, Baltic Journal 
of Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vadības grāmatvedība un audits  
 

Kursa apjoms: 3 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas - finanšu grāmatvedībā,  

finanšu analīzē,  
uzņēmējdarbības vadīšanā,  
mikroekonomikā,  
vadības teorijā,  
auditā. 

Kursa mērķi: 
Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par, ar uzņēmējdarbību saistītu 

lēmumu pieņemšanai nepieciešamās informācijas avotiem un tās izmantošanas metodēm.  
Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmuma finansu pārskatu revīzijā, students apgūst 
prasmi sniegt informāciju par uzņēmuma vai iestādes darba rezultātiem augstākstāvošiem 
vadītājiem un organizācijām, valsts institūcijām un īpašniekiem. 
 
Kursa galvenās tēmas: 

I sadaļa - Vadības grāmatvedība 
1. Ievads vadības grāmatvedībā.(Introduction to Management accounting) 
2. Vadības grāmatvedības mērķi, metodes, pielietojamie pamatprincipi. Finanšu un 

vadības grāmatvedības salīdzinošais raksturojums. 
3. Izmaksu uzskaite krājumu pašizmaksas noteikšanai un finansu rezultāta (peļņas un 

zaudējumu) novērtēšanai. (Cost Accumulation for Stock Valuation and Profit 
Measurement) 

4. Izmaksas uzņēmumā, to veidi un klasifikācija, uzskaite vadības grāmatvedības mērķu 
un uzdevumu sasniegšanai. Tiešās un netiešās, pastāvīgās un mainīgās, perioda un 
produkta aizmaksas. Dažādu pašizmaksas kalkulāciju metožu pielietošana krājumu 
pašizmaksas noteikšanai. 

5. Pašizmaksas kalkulācijas metodes izmantošana budžetu plānošanā – Activity Based 
Costing jeb izmaksu sadale pa darbības veidiem. Kopējais budžets: plānotā bilance, 
peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas plāns, investīciju plāns. Budžeta 
kontrole un noviržu analīze 

6. Informācija lēmumu pieņemšanai.(Information for Decision- making) 
7. Lēmumu veidi, tos ietekmējošie faktori, pieņemšanas vide un process, lēmumi 

nenoteiktības apstākļos. Lēmumi, kas saistīti ar pārdošanas apjomu un cenu. Izmaksu-
apjoma-peļņas analīze (Cost-volume-profit analysis). Uzņēmuma cenu politika. 

8. Plānošana un kontrole. (Planning and Control) 
9. Budžetu veidi un izstrādāšanas secība. Budžeta plānošanas process. Pārdošanas 

prognozēšana un pārdošanas budžets. Ražošanas budžets. Resursu iegādes un 
izlietojuma budžets. 

II sadaļa - Audits 
1. Starptautisko revīzijas standartu pamatnostādnes 
2. Auditora darbu reglamentējošie normatīvi LR 
3. Audita process uzņēmumā 
4. Audita dokumentācija un darba kvalitātes kontrole 
5. Audita plānošana 
6. Audita pierādījumi 
7. Auditora ziņojums 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
I sadaļa - Vadības grāmatvedība 

Mācību vielas apguve tiks vērtēta, pamatojoties uz: 

• līdzdalību lekcijās; līdzdalību, aktivitāti un atbilžu vērtējumu semināros; 



 

• sagatavoto patstāvīgo darbu (8 – 10 lpp. A4); 
• kontroldarba vērtējumu; 
• eksāmena darba vērtējumu. 

II sadaļa - Audits 
Līdzdalība nodarbībās 
Pozitīvi novērtēts, ieskaitīts patstāvīgais darbs 
Ieskaite 

Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: 
Izpratne par uzņēmuma vai iestādes darbības kopsakarībām, spēja analizēt uzņēmuma 
vai iestādes darbību; spēja analizēt un novērtēt uzņēmuma finanses, izpratne par 
uzņēmuma finansu darbības rādītājiem; prasme analizēt, sistematizēt, klasificēt iegūto 
informāciju, formulēt viedokli. 
Prast izstrādāt un novērtēt uzņēmējdarbības plānus, kontrolēt uzņēmējdarbības 

rezultātus, vērtēt pieņemto lēmumu īstenošanas gaitu. 
 
Izmantojamā literatūra: 
1. Введение в управленческий и производственный учет Друри К, Москва, Аудит, 

1998 
2.Finansu vadības pamati. A.Dūdele, T.Korsaka. Apgāds “Rasa ABC”, Rīga, 2001. 
3.Management Acvcounting for Business. Colin Drury. ISBN 1-84480-152-7. 3rd edition, 

Thomson Learning, 2005. 
4.Management and Cost Accounting, Fourth edition. Colin Drury. ISBN 0-412-73360-

9.International Thomson Business press. 
5.Основы коммерческого бюджетирования, Джайл К, Санкт –Петербургб, 1998 
6.Vadības grāmatvedība. 1-4.daļa. Ernst&Young, Londona, 1995. 
7.Vadības grāmatvedības pamati. R.Alsiņa,  K.Zolotuhina,  J.Bojarenko. “RaKa”, Rīga, 

2000. 
8.Vadības grāmatvedība, 1.un 2.daļa, A.Pelšs, KIF “Biznesa Komplekss” Rīga, 2001. 

http.//www.drury-online.com 
9.D. Daņēviča. Finansu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti. - Rīga: BA 

„Turība”, 2003.-123.lpp. 
10. “Grāmatvedība un revīzija”, LZRA izdevums Grāmatvedības un audita pamati 

starptautisko standartu skatījumā. Lielbritānijas auditorfirma „Moore Stephen”. - Rīga: 
Latvijas Universitāte, 1998. - 143. lpp. 

11. LR likums „Par zvērinātiem revidentiem”. - R.: NAIS, 2001. - 30. lpp. 
12. LR MK noteikumi Nr. 116 „Par zvērināta revidenta civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas minimālas summas noteikšanu”. - R.: NAIS, 2000. - 14. lpp. 
13. LR MK noteikumi Nr. 243 „Noteikumi par uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju”. - R.: NAIS, 2001. - 36. lpp. 
14. Starptautiskie revīzijas standarti. - R.: „LZRA Izglītības centrs” SIA BO. - 1998. - 

470. lpp. 
15. Starptautiskie revīzijas standarti. - R.: Zvērināto revidentu konsultāciju birojs. - 1994. 

- 69. lpp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Vadības informatīvās sistēmas 

 
Kursa apjoms: 2 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas:  Informātika, uzņēmējdarbības pamati, stratēgiskā 

vadība, projektu vadība  
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar informāciju tehnoloģiju, to lomu globālās 
ekonomiskās un finansiālās sadarbības veicināšanā, kā arī raksturot to galvenās attīstības 
tendences. Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar vadības informācijas sistēmām, kā arī to 
izmantošanu lēmumu pieņemšanas procesā. Studentiem jāgūst sapratne par vadības 
informācijas sistēmu pielietojumu uzņēmumos to operāciju un vadības nodrošināšanai, 
informācijas nodrošinājumu vadības lēmumu pieņemšanai, par riskiem, kas apdraud 
informācijas sistēmu lietošanu un kā šos risku ietekmi mazināt. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Informāciju tehnoloģiju izmantošana uzņēmumos 
2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūra 
3. Informatīvo sistēmu izmantošana uzņēmumu vadībā  
4. Informatīvo sistēmu izveide 
5. Uzņēmuma informatīvo sistēmu vadība. 
6. Informācijas tehnoloģijas kā uzņēmuma stratēģiskais resurss 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
1.Līdzdalība un darba kvalitāte semināros  10%     
2.Patstāvīgie darbi     30% 
3.Kontroldarbs    20%     
4.Eksāmens     40% 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: Pēc kursa beigšanas students spēj izanalizēt un noteikt 
uzņēmumam vispiemērotākās informāciju tehnoloģijas; spēj ieteikt risinājumus, kā modernos 
informāciju tehnoloģiju līdzekļus var izmantot uzņēmuma vadībā; spēj metodoloģiski pareizi 
izstrādāt jaunas informatīvās sistēmas izstrādes un ieviešanas projektu. Students spēj formulēt 
uzņēmuma informatīvo tehnoloģiju stratēģiju un sakņot to ar uzņēmuma vadības stratēģiju; 
spēj noteikt uzņēmuma informatīvo sistēmu riskus un izstrādāt plānu šo risku novēršanai. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Uzulāns J. Projektu vadība. - Rīga : Jumava, 2004 
2. Ilmete Ž. Projektu vadīšana. – Rīga: LU PMC, 1999. 
3. Oz  Effy. Management Information Systems, Fourth edition, 2004 
4. Burke R. Project management. – John Wiley  Sons LTD, 1999. 
5. ISO 10006 Quality management. Guidelines to quality in project management. 1997. 
6. Kenneth  C.  Laudon,  Jane  P. Laudon.  Management   Information Systems. Sixth   

Edition.  Organization  and   Technology  in  the  Networked  Enterprise. – N.J.:  
Prentice  Hall, 2004. 

7. Kerzner H. Project management Workbook – John Wiley  Sons LTD, 1997. 
8. O. Brein James A. Introduction to Information Systems: a Internetworked  Enterprise  

Perspective. –  Boston, 1998. 
Žurnāla e-pasaule publikācijas 
 
 
 
 



 

 
Vides pārvaldība 

 
Kursa apjoms: 2 KP 
Nepieciešamās priekšzināšanas: makroekonomika, civilā un darba aizsardzība, vadībzinības, 
statistika 
Kursa mērķis: iemācīt studentus organizēt uzņēmuma vai iestādes racionālu darbību 
dinamiskā ekonomiskā vidē, veicināt studentu vides apziņas veidošanu ar vides izglītības 
līdzekļu palīdzību, palielināt sabiedrības interesi un zināšanas par vides saglabāšanas un 
atveseļošanas problēmām, veicināt vides izglītību. 
 
Galvenās tēmas: 

1. Vides terminu raksturojums, juridiskais pamatojums, ietekmes uz vidi novērtējuma 
vēsturisks pārskats. Vides problēmu cēloņi. Starptautiskie normatīvie akti. 

2. Ilgtspējīgas attīstības jēdziens un kritēriji. ES un vides politika. Vides pārvaldības 
ieviešanas ieguvumi un izmaksas. 

3. Ietekme uz vidi un novērtējums. Vides riski. Ekonomiskās metodes vides aizsardzībā. 
4. Ietekmes un piesārņojuma raksturojums, novērtējuma izpratne un nepieciešamība. 

Piesārņojuma rašanās novēršana.  
5. Atkritumu apsaimniekošanas hierarhija. Iepakojuma apsaimniekošana. 
6. Ietekmes uz vidi novērtējuma raksturojums un veidi – (metodikas, ekonomiskais 

novērtējums, alternatīvas, vides monitorings, ietekmes uz vidi novērtējuma audits....) 
7. „Videi draudzīga” uzņēmuma veidošana. Vides pārskati. 
8. Vides pārvaldība (VP sistēma, standarti, saistība ar citām vadības sistēmām) 
9. Vides pārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 14001 prasībām. VP attīstības 

tendences. 
10. Vides aizsardzības jautājumu izvērtēšana finanšu pārskatu revīzijā. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, pastāvīgi 
izstrādāts studiju darbs par vides politiku konkrētā organizācijā, iegūtās zināšanas pielietojot 
praktiskā darbībā, ziņojums par pētījuma rezultātiem, eksāmens. 
 
Kursā iegūtas zināšanas un prasmes: studenti pratīs pielietot iegūtās zināšanas vides 
pārvaldībā; izmantot ekonomiski matemātiskās metodes un ekonomiskos instrumentus, 
efektīvi vadot un plānojot organizācijas darbu; izprast uzņēmuma vai iestādes darbības 
kopsakarības; analizēt uzņēmuma vai iestādes darbību, identificēt vides problēmas un 
formulēt risinājumu priekšlikumus, ieviest progresīvus risinājumus un metodes; sagatavot un 
sniegt prezentāciju par vides problēmām organizācijā vai nozarē. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Belmane, I., Dalhammars, K. Rokasgrāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai 
atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām, praktiski padomi un standarta prasību 
skaidrojumi. ISBN 91-88902-25-080. KFS AB Lunda, Zviedrija, 2002. -197.lpp. 

2. Strautmanis, J. Vides ētika un vides tiesības / cikls „tiesību zinības” ISBN 9984-22-
461-9 Rīga, Apgāds „Zvaigzne ABC”, 2003, 188.lpp. 

3. Vircavs, M. Vide, ietekmes un novērtējums: principi un analīze / Uzņēmējdarbības 
bibliotēka ISBN 9984-766-56-X Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2005., 248.lpp. 

4. Tietenberg, T. Environmental and Natural Resource Economics. Sixth edition. ISBN: 
0-321-18536-6, ADDISON - WESLEY, 2003.p.646 

5. Rīgas vides centra „Agenda 21” publiskie pārskati. 
6. ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
7. Nacionālais vides aizsardzības plāns. 



 

8. Vides rādītāji Latvijā 2004.gadā. Statistisko datu krājums. ISBN 9984-06-263-5, ISSN 
1407-0766 Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2005 – 72 lpp. 

9. Valsts vides dienesta mājas lapa [Elektroniskais resurss] 
http://www.vvd.gov.lv/dokumenti.pdp?sid=met 

10. Reģionālā vides pārvalde [Elektroniskais resurss]  http://www.vrvp.gov.lv 
11. Resursu patēriņa novērtējums. LR Vides Ministrija, Latvijas Vides aģentūra. ISBN 

9984-9557-5-3. Jelgavas tipogrāfija, 2004. – 110.lpp. 
12. Rīgas attīstības ilgtspējība. Iespējas un izaicinājumi/ Rīgas dome, Rīgas vides centrs 

„Agenda 21”, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte/ ISBN 
9984-9486-7-6 Rīgas vides centrs „Agenda 21”, 2005 – 68 lpp 

13. Rīga. Skats no malas. Pilsētu starptautiskie salīdzinājumi 2000-2004: Rīga, 
Ziemeļeiropas un Baltijas galvaspilsētas. IBSN 9984-9486-6-8 Rīgas vides centrs 
„Agenda 21”, 2004., 42 lpp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Papildus informācija pašnovērtējuma ziņojumam 

 
1. Banku augstskolas Akreditācijas lapa 

LR IZM 1997. gada 19.jūnijā izsniegtā Akreditācijas lapa atrodas augstskolas Lietvedības 
daļā, kopija iesniegta AIKNC. 

2. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība 

1999.gadā izsniegtā reģistrācijas apliecība atrodas augstskolas Lietvedības daļā, kopija 
iesniegta AIKNC. 

3. Studiju programmas akreditācijas lapa 

Studiju programmas akreditācijas lapa atrodas pie dtudiju prorektora, kopija iesniegta 
AIKNC. 

4. Profesijas standarts 

Profesiju standarts PS 0070 „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” skatāms: mājas lapā 
www.izmpic.lv/standartu_reg/uznemuna_vaditajs.pdf 

5. Reklāmas materiāli 

Pievienoti trīs bukleti par augstskolu un studiju programmas saturu un iestāšanās kārtību. 
Kopijas iesniegtas AIKNC. 

6. Diploma un tā pielikuma paraugs 

Kopijas iesniegtas AIKNC. 

 

7. Saraksts ar pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu atrašanās vietu 
Banku augstskolā 

Nr.p.k. Dokumenta nosaukums Atrašanās vieta Atbildīgais 
1.  Reģistrācijas apliecība 

 
 

Lietvedības daļa I.Zaltāne 

2.  Studiju kursu programmas 
 
 

Katedrās Katedru 
vadītāji 

3.  Docētāju radošās un 
zinātniskās biogrāfijas 
 

Personāla daļa L.Peiseniece 

4.  Konferenču materiāli 
 
 

Studiju prorektora kabinets D.Auziņa 

5.  Prakses dokumenti 
 
 

Karjeras centrs Dz.Atstāja 

6.  Kvalifikācijas eksāmenu 
uzdevumi un diplomdarbu 
tēmas 

Studiju programmas 
direktora kabinets 

G.Vērdiņa 

7.  Pašnovērtējuma ziņojums 
 
 

Bibliotēka un mājas lapa 
www.ba.lv  

E.Jurjāne 



 

8.  Metodiskie materiāli 
 
 

Katedrās Katedru 
vadītāji 

9.  Banku augstskolas 
normatīvie dokumenti 
 

Lietvedības daļa I.Zaltāne 

10.  Studentu patstāvīgie darbi 
 

Studiju programmas 
direktora kabinets 

G.Vērdiņa 
 
 

 


