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1. PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS 

Daugavpils Universitāte (turpmāk – DU) ir vienīgā valsts universitāte Latvijas 

dienvidaustrumos, kas Sociālo zinātĦu fakultātes maăistra studiju programmā „Ekonomika” 

nodrošina padziĜinātu teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības iemaĦu un prasmju 

attīstīšanu ekonomikas zinātniskās pētniecības jomā. 

Maăistra studiju programmā tiek sagatavoti augstas kvalifikācijas ekonomikas 

speciālisti gan Latgales reăiona, gan Latvijas, gan arī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 

zinātniskajai telpai un darba tirgum. Studējot maăistrantūrā jaunie pētnieki var izstrādāt 

dažādas zinātniskās. Palielinoties valsts un Eiropas Savienības finansējumam zinātnei, 

parādās jaunas iespējas piedalīties dažādos zinātniskajos projektos. Attīstoties tehniskajam 

progresam, ieviešot inovācijas dažādās nozarēs, paaugstinās darba tirgus prasības, un arvien 

vairāk valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī privātajos uzĦēmumos tiek pieprasīti 

ekonomikas speciālisti ar maăistra grādu.  

Latvijā joprojām nepietiek zinātnisko pētījumu ekonomikā un trūkst kvalificētu 

speciālistu, kas analizētu mūsu valsts būtiskas ekonomiskās un sociālās problēmas, kā arī 

piedāvātu efektīvus šo problēmu risinājumus. Arī sabiedrības pārvaldes institūcijās 

nepieciešami kvalificēti ekonomikas speciālisti, kas spētu nodrošināt kvalitatīvu ekonomisko 

lēmumu izstrādāšanu un realizēšanu, kā arī finanšu pārvaldību. Īpaši izteikts šādu speciālistu 

trūkums vērojams Latgales reăionā.  

2000. gadā Daugavpils Universitātē tika piešėirta licence akadēmiskajai maăistra 

studiju programmai „Ekonomika”, lai sagatavotu augstas kvalifikācijas jaunos zinātniekus un 

speciālistus, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. 2002. gadā programma tika 

akreditēta uz 6 gadiem, un tās realizācija astoĦu gadu laikā ir pierādījusi šādas programmas 

nepieciešamību gan Latgales reăionā, gan arī Latvijā. 



  

2. MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS M ĒRĖIS UN UZDEVUMI, 

IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN 

ATTIEKSMJU FORMĀ 

 
Akadēmiskās maăistra studiju programmas “Ekonomika” mērėis ir sagatavot 

studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai ekonomikā, kā arī nodrošināt 

ekonomikas speciālistu sagatavošanu mūsdienu darba tirgus prasībām.  

Maăistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko 

zināšanu, izziĦas un pētniecisko prasmju individuālu lietošanu noteiktas ekonomiskās 

problēmas risināšanai.  

Programmas uzdevumi ir: 

• veicināt studējošajiem ekonomikas nozares teorētisko atziĦu izpēti un teorētisko 

atziĦu aprobāciju zinātĦu nozares aktuālo problēmu aspektā; 

• attīstīt studējošajiem mūsdienīgu ekonomisko domāšanu, kas ietver gan ekonomikas 

teorijas, gan arī praktisko jautājumu risināšanu; 

• veicināt studējošo patstāvīgu ekonomisko zinātnisko pētījumu veikšanu; 

• nodrošināt programmas zinātnisko, informatīvo un materiāli tehnisko bāzi;  

• dot iespēju bakalaura grādu ieguvušajiem turpināt savu izglītību un paaugstināt 

kvalifikāciju, iegūstot maăistra grādu; 

• iesaistīt programmas īstenošanā kvalificētu DU akadēmisko personālu, kā arī citu 

Latvijas un ārvalstu augstskolu docētājus. 

Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā maăistra 

studiju programmā: 

• jaunāko sasniegumu apguve ekonomikas teorijā; 

• pētniecisko, jaunrades un zinātnisko metožu padziĜināta apguve; 

• spēja izvirzīt un risināt mikro- un makroekonomiskās, kā arī finanšu analīzes 

problēmas;  

• prasme patstāvīgi vai sadarbībā ar citiem veikt zinātniskus pētījumus; 

• aktivitāte un produktivitāte zinātniskajā darbā: darbs bibliotēkās, uzstāšanās 

konferencēs, sagatavoto referātu, rakstu un zinātniskā darba kvalitāte; 

• jaunāko informācijas tehnoloăiju, datu ieguves, apstrādes un analīzes paĦēmienu 

apguve. 



  

3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZ ĀCIJA 

 
Akadēmiskās maăistra programmas „Ekonomika” studiju process ir organizēts 

saskaĦā ar Daugavpils Universitātes Satversmi, Augstskolu likumu, Akadēmiskās izglītības 

standartu u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī atbilstoši 

DU Senātā pieĦemtajiem studijas reglamentējošajiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek 

saskaĦā ar DU UzĦemšanas noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts. 

Akadēmiskās maăistra studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju 

padome, konkrēto jautājumu risināšana ir Sociālo zinātĦu fakultātes (turpmāk – SZF) 

dekanāta un Ekonomikas katedras pārraudzībā, kura programmas realizācijai pieaicina 

nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas tiek realizētas SZF auditorijās un citu DU 

struktūrvienību telpās.  

 

3.1.Studiju programmas atbilst ība akadēmisk ās izgl ītības standartam 

Akadēmiskā maăistra studiju programma „Ekonomika” ir veidota saskaĦā ar Latvijas 

Augstskolu likuma prasībām un nodrošina ekonomiskās akadēmiskās izglītības pilnveidošanu 

saskaĦā ar Latvijas valsts akadēmiskās izglītības standartu, DU Satversmes un citu normatīvo 

aktu prasībām. 

3.1. tabula 

Studiju programmas atbilstība LR MK  01.03.2002. „Noteikumiem par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu” Nr.2 

 

Salīdzinājuma krit ērijs 
LR MK Noteikumi par 

Valsts akadēmiskās 
izglītības standartu 

DU maăistra 
studiju programma 

„Ekonomika” 
ZinātĦu nozares vai 
apakšnozares teorētisko atziĦu izpēte 

ne mazāk kā 30 KP 32 KP 

Teorētisko atziĦu aprobācija zinātĦu nozares 
vai 
apakšnozares aktuālo problēmu aspektā 

ne mazāk kā 15 KP 28 KP 

Maăistra darba izstrāde ne mazāk kā 20 KP 20 KP 
Studiju programmas kopējais apjoms 80 KP 80 KP 
 

Salīdzinot DU akadēmisko maăistra studiju programmu „Ekonomika” ar MK 

„Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (skat. 3.1. tabulā), var secināt, ka 

pēc kopējā kredītpunktu skaita (tālāk – KP) programma pilnībā atbilst standartam. Izvērtējot 

atsevišėas sadaĜas, var secināt, ka DU programma vairāk piedāvā teorētisko atziĦu aprobācijas 

zinātĦu nozares vai apakšnozares aktuālo problēmu aspektā (DU ir 28 KP standartā norādīto 



  

15 KP vietā). Tas ir saistīts ar tādu studiju kursu iekĜaušanu programmā, kas nepieciešami 

mūsdienu ekonomiskajai situācijai Latvijā un pasaulē. 

 

3.2. Studiju programmas strukt ūra 

Akadēmiskās maăistra programmas „Ekonomika” struktūra ir veidota ar mērėi sniegt 

studējošajiem augstāka līmeĦa teorētiskās, pētnieciskās un praktiskās zināšanas, kas balstās uz 

bakalaura programmā apgūtajām pamatzināšanām. 3.1. attēlā parādītas trīs daĜas, kas veido 

maăistra studiju programmu . 

3.1. attēls 

Akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” strukt ūra 

 
 

 

Maăistra studiju programmas pirmā daĜa ietver ekonomikas teorētisko zināšanu 

apguvi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ekonomikas teorijas padziĜinātai apguvei mikro- un 

makro līmenī. Svarīga loma ir arī teorētiskajiem jautājumiem par finanšu lomu ekonomikā, 

kreditēšanu, kā arī nodokĜiem un auditu. 

Studiju programmas otrā daĜa ietver ar teorētisko atziĦu aprobāciju saistīto kursu 

apguvi, kas ir balstīti uz mūsdienu ekonomikas problēmu dziĜāku izpēti finanšu sfērā, 

reăionālajā attīstībā, personālvadībā un citās jomās. Lai motivētu studējošos pievērsties 

zinātniskajai darbībai, programmā paredzēts, ka maăistrantam ir jāpiedalās konferencē ar savu 

ziĦojumu, kā arī jāpublicē zinātniskais raksts.  

Studiju programmas trešās daĜas saturs ietver patstāvīgu zinātniskā darba izstrādi. 

Vienlaikus ir paredzētas konsultācijas ar zinātniskā darba vadītāju. Uzsvars ir likts uz 

studējošo patstāvīgu pētniecisko darbu, kas saistīts ar ekonomikas un finanšu teorijas un  

1. TEORĒTISKO ATZIĥU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI 
32 KP 

2. TEORĒTISKO ATZIĥU APROBĀCIJA 
28 KP 

3. MAĂISTRA DARBS 
20 KP 



  

atsevišėu jautājumu dziĜāku izpēti un izpratni. Lai novērtētu maăistrantu darbu, svarīgs 

nosacījums ir dalība maăistra darba izstrādes seminārā pirmā studiju gada nobeigumā. 

3.3. Studiju programmas saturs un izmai Ħas kopš p ēdējās akredit ācijas 

Akadēmiskajā maăistra studiju programmā „Ekonomika” apgūstamie studiju kursi, to 

apjoms, pārbaudes forma un docētāji atspoguĜoti 3.2. tabulā.  

3.2. tabula 

Akadēmiskā maăistra studiju programma „Ekonomika” 

N
.p

.k
. 

Studiju kursa nosaukums KP 
Kursa 

pārbaudes 
forma 

Docētājs 

1. TEORĒTISKO ATZI ĥU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI (32 KP) 

•  Makroekonomiskā analīze 6 eksāmens 
Dr.oec., asoc.prof. A.Nikolajevs 
Dr.oec., asoc.prof. U.Gods 

•  Mikroekonomiskā analīze 6 eksāmens Dr. oec., prof. J.Saulītis 
•  Kreditēšana 4 eksāmens Mg.oec., lekt. A.Zelčs 
•  NodokĜi un audits 4 eksāmens Mg.oec., lekt. R.Baltere 
•  Finanšu vadība 4 eksāmens Dr.oec., asoc.prof. G.Gončarovs 

•  UzĦēmējdarbības resursu organizēšana 4 eksāmens 
Dr.oec., prof. N.Baranovskis 
Mg.oec., lekt. S.Zelča 

•  Ekonomiskā matemātika 4 eksāmens Mg.paed., lekt. A.Sannikova 

2. TEORĒTISKO ATZI ĥU APROBĀCIJA (28 KP) 

2.1. Teorētisko atziĦu aprobācijas izvēles kursi (jāiegūst vismaz 18 KP) 

8. Finanšu socioloăija 4 dif. ieskaite Dr.sc.soc., prof. V.MeĦšikovs 
9. Finanšu tiesības 2 dif. ieskaite Mg.oec., lekt. J.Radionovs 
10. Finanšu tirgi 2 dif. ieskaite Mg.oec., asist. R.Zelčs 
11. Informācijas sistēmas biznesā 4 dif. ieskaite Dr.math., doc. S.Ignatjeva 
12. Loăistika 2 dif. ieskaite Mg.oec., lekt. J.Radionovs 
13. Personālvadība 2 dif. ieskaite Dr.phil., doc. L.Gorbaceviča 
14. 

Reăionālā attīstība 2 dif. ieskaite 
Dr.habil.oec.,prof.V.Kosiedovskis 
Dr.oec., asoc.prof. E.Jermolajeva 

15. Zinātniskā darba izstrāde 2 dif. ieskaite 
Dr.hist. prof. A.Ivanovs 
Mg.hist. lekt. D.OĜehnovičs 

16. Lietišėā saskarsme 2 dif. ieskaite Dr.oec., doc. J.Stašāne 
17. Projektu vadība 2 dif.ieskaite Dr.oec., asoc.prof. E.Jermolajeva 
18. Vadības psiholoăija 2 dif. ieskaite Dr.psych., doc. A.Ruža 
19. Pārejas ekonomikas problēmas 2 dif. ieskaite Dr.oec., asoc.prof. J.Eglītis 

2.2. Pētījuma rezultātu aprobācija (10 KP) 

20. 
Zinātniskā raksta sagatavošana 
publicēšanai 

5  maăistra darbu zinātniskie vadītāji 

21. Piedalīšanās zinātniskajā konferencē 5  maăistra darbu zinātniskie vadītāji 
3. MAĂISTRA DARBS(20 KP) 

 KOPĀ 80   

 
Kopš pēdējās akreditācijas 2002. gadā, maăistra studiju programmā ir notikušas 

vairākas izmaiĦas. Būtiskākās izmaiĦas saistītas ar studējošo zinātniski pētnieciskās darbības 

lomas palielināšanu un izvēles studiju kursu kontaktstundu skaita samazināšanu. Lai uzlabotu 



  

maăistra studiju programmu, lielāka uzmanība tiek veltīta aktuālo mūsdienu ekonomisko 

problēmu izpētei un analīzei, tāpēc mainīti vairāki izvēles kursi (skat. 3.3. tab.). 

3.3. tabula 

IzmaiĦas akadēmiskajā maăistra studiju programm ā „Ekonomika” 
kopš pēdējās akreditācijas 

Studiju kurss  2002.gadā 
akreditētajā programmā 

IzmaiĦas 

Vadības grāmatvedība (6KP) Pēc studējošo lūguma 2004./2005.st.g. nomainīts uz studiju 
kursu - „UzĦēmējdarbības resursu organizēšana” (6KP) 

 
Banku vadība (4KP) 
Finansu tirgi (4KP) 
Starptautiskās finanses (4KP) 
Biznesa stratēăijas (4KP) 
Personālvadība (4KP) 
Finansu matemātika (4KP) 
Vadības psiholoăija (4KP) 
Nauda un bankas (4KP) 
Biznesa plānošana (4KP) 
SIA un A/S finanses (4KP) 
Finansu tiesības (4KP) 
Reăionālā attīstība (4KP) 
Didaktika (4KP) 
Tautsaimniecības pedagoăija (4KP) 
Zinātniskā raksta sagatavošana 
publicēšanai  
Piedalīšanās zinātniskajā konferencē 

IzmaiĦas studiju satura kvalitātes uzlabošanai 2005./2006.st.g.: 
Banku vadība (2KP) 
Finanšu tirgi (2KP) 
Starptautiskās finanses (2KP) 
Biznesa stratēăijas (2KP) 
Personālvadība (2KP) 
Finanšu matemātika (2KP) 
Vadības psiholoăija (2KP) 
Nauda un bankas (2KP) 
Biznesa plānošana (2KP) 
SIA un A/S finanses (2KP) 
Finanšu tiesības (2KP) 
Reăionālā attīstība (2KP) 
Zinātniskā raksta sagatavošana publicēšanai (5KP) 
Piedalīšanās zinātniskajā konferencē (5KP) 

 
Kreditēšana (6KP) 
NodokĜi un audits (KP) 

IzmaiĦas studiju satura kvalitātes uzlabošanai 2006./2007.st.g.: 
Kreditēšana (4KP) 
NodokĜi un audits (4KP) 
Loăistika (2KP) 
Zinātniskā darba izstrāde (2KP) 

Banku vadība (2KP) 
Starptautiskās finanses (2KP) 
Biznesa stratēăijas (2KP) 
Finansu matemātika (2KP) 
Naudas un bankas (2KP) 
Biznesa plānošana (2KP) 
SIA un A/S finanses (2KP) 
 

IzmaiĦas studiju satura kvalitātes uzlabošanai 2007./2008. st.g.: 
Finanšu vadība (4KP) 
UzĦēmējdarbības resursu organizēšana (4KP) 
Lietišėā saskarsme (2KP) 
Projektu vadība (2KP) 
Finanšu tirgi (2KP) 
Pārejas ekonomikas problēmas (2KP) 
Matemātiskā ekonomika (4KP) 
 

3.4 Studiju programmas organiz ācija 

Akadēmiskā maăistra studiju programma „Ekonomika” paredzēta: 

• pilna laika klātienē (2 studiju gadi); 

• nepilna laika neklātienē (2,5 studiju gadi). 

2007./2008. studiju gadā programma tiek realizēta tikai pilna laika studijās, studiju plānus 

skatīt 4.un 5. pielikumā.  



  

3.5. Studiju metodes un formas 

Studiju programmas praktiskajā īstenošanā tiek izmantotas dažādas studiju metodes, 

no kurām svarīgākās ir sistēmu pieeja un problēmu orientēta pieeja.  

Studiju programmas apguves formas ir lekcijas, studejošo patstāvīgais darbs, semināri, 

diskusijas, grupu darbs, individuālie pētniecības projekti, veikto pētniecības darbu 

prezentācija. Lekcijās ir koncentrēts studiju kursu satura problēmu apskats: dažādu autoru 

teorijas, teorētisko virzienu koncepcijas, klasifikācija. Semināros studējošie iegūst prasmi 

apliecināt savu izpratni par konkrētu tēmu, diskutēt par problēmām, vērtēt studiju biedru 

hipotēzes. Tādējādi docētājiem ir iespējams objektīvāk novērtēt studējošo patstāvīgā darba 

kvalitāti. Diskusijas un sagatavoto tēmu publiskas prezentācijas ir laba motivācija 

studējošajiem nopietni un patstāvīgi apgūt studiju procesu. 

Grupu darba priekšrocības ietver iespējas apspriest apgūtos jautājumus šaurākā lokā, 

respektīvi, studējošie, kas nav guvuši pieredzi uzstāties publiski un diskutēt lielas auditorijas 

priekšā, grupu darbā gūst nepieciešamās iemaĦas, uzlabojas arī savstarpējās komunikācijas 

prasmes. 

Studiju programmas realizācijā liela uzmanība tiek pievērsta studejošo patstāvīgajam 

darbam, kurš vērsts uz zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, empīriskā materiāla ieguvi 

un analīzi, referātu un individuālo projektu sagatavošanu. Docētāju uzdevums ir palīdzēt 

organizēt studējošo patstāvīgo darbu, sniegt konsultācijas un padomus. 

Studiju kursu apguvē ir sabalansēts studējošo un docētāju kontaktstundu skaits un 

studējošo patstāvīgā darba daudzums. Kontaktstundu ietvaros notiek teorētiskās lekcijas, 

semināri un praktiskās nodarbības, kas paredz aktīvu studējošo līdzdalību, diskusijas un 

problēmu analīzi. Patstāvīgā darba ietvaros studējošie apgūst docētāju norādīto literatūru, 

gatavo tematiskos kopsavilkumus un referātus. 

3.6. Studiju programmas iekš ējās kvalit ātes meh ānisma darb ība 

Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota un uzlabota, 

balstoties uz demokrātijas principiem. To paredz programmas docētāju un studējošo 

iesaistīšanās nepārtrauktā informācijas apmaiĦas, studiju procesa izvērtējuma un 

atgriezeniskās saites nodrošināšanas procesā. 

Studiju kursu satura izvērtēšanu veic studiju programmas realizācijā iesaistītās 

katedras, kas, salīdzinot programmas studiju kursus ar atbilstošiem studiju kursiem Latvijas 

Republikas un ES augstskolās, lemj par kursu satura atbilstību jaunākajiem zinātniskajiem 

sasniegumiem. Par katra studiju kursa programmas izstrādi ir atbildīgs katedras izvirzītais 



  

docētājs. Studiju kursu docētāju metodiskā un zinātniskā darba kvalitātes novērtēšana notiek 

trīs līmeĦos: 

• studiju programmas procesa analīze un kontrole, analizējot studiju programmas 

saturu, ko regulāri veic DU SZF domes un Ekonomikas katedras sēdēs,  

• tiek analizēti programmas direktora organizēto studējošo aptauju (pēc studiju 

kursa noklausīšanās un zināšanu līmeĦa pārbaudes maăistranti tiek aptaujāti) un 

darba devēju aptauju rezultāti; 

• DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centra aptaujas rezultātus apkopo DU 

Socioloăisko pētījumu institūts. 

 

Lai noskaidrotu darba devēju viedokli par studiju programmas absolventu zināšanu 

līmeni un sagatavotību darbam, tika veikta darba devēju aptauja (anketu skatīt 10. pielikumā). 

Apkopojot aptaujas datus, var secināt, ka 50% no DU maăistra studiju programmas 

„Ekonomika” absolventiem strādā privātajā sektorā, 40% - valsts sektorā, bet pašvaldībās 

nodarbināti 10% studējošo. Darbam nepieciešamās zināšanas 80% aptaujāto darba devēju 

vērtē kā atbilstošas.  

Salīdzinot DU maăistra studiju programmas „Ekonomika” absolventu profesionālās 

sagatavotības līmeni ar citu augstskolu sagatavotajiem speciālistiem, 60% aptaujāto darba 

devēju uzskata, ka DU sagatavotības līmenis ir labāks, 20% to vērtē kā līdzīgu. Ja būtu 

jāizvēlas no DU maăistra studiju programmas „Ekonomikas” absolventiem vai citu 

augstskolu absolventiem, 30% izvēlētos DU absolventus, 30% citu augstskolu absolventus, 

bet 40% darbinieka izvēlē kā svarīgāko vērtē viĦa profesionālo sagatavotību. Darba devēju 

skatījumā DU maăistra studiju programmas „Ekonomika” absolventiem būtu nepieciešams 

vairāk apgūt profesijai nepieciešamās praktiskās zināšanas (70%), kā arī ar darbības jomu 

saistītās teorētiskās zināšanas (30%).  Trūkumi DU maăistra studiju programmas 

„Ekonomikas” absolventu profesionālajā sagatavotībā saistīti ar profesionālajām zināšanām 

un iemaĦām (30%), kā arī ar komunikācijas prasmēm (30%). Vidējais vērtējums par DU 

maăistra studiju programmas „Ekonomikas” absolventiem 10 ballu sistēmā ir 8 balles, kas 

uzskatāms kā Ĝoti labs novērtējums. 

Studiju programmas saturu un programmas realizāciju vērtē DU studiju kvalitātes 

novērtēšanas centrs (SKNC), DU Studiju padome un DU maăistra studiju programmas 

„Ekonomika” padome. Studiju programmas ikgadējais pašnovērtējuma ziĦojums, ko katra 

studiju gada beigās sagatavo programmas direktors un iesniedz SKNC, tiek publicēts DU 

mājas lapā (http://dau.lv/post/sknc.php). 



  

3.8. Zināšanu un prasmju v ērtēšanas sist ēma 

Studējošo zināšanu un prasmju novērtēšana ir ilgstošs process: semestra laikā tiek 

izmantotas patstāvīgā studiju darba kontroles formas (zinātniskie referāti, kolokviji, 

kontroldarbi, testi, semināri utt.), bet semestri noslēdz sesija, kuras laikā studenti kārto 

eksāmenus un diferencētās ieskaites, kas norit mutvārdu vai rakstveida formā. Eksāmenu un 

diferencēto ieskaišu skaitu semestrī nosaka studiju plāns. SaskaĦā ar 2002. gada 3. janvāra 

MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu studējošo zināšanas tiek 

vērtētas 10 ballu skalā. Programmas realizēšanas gaitā docētāji ir izstrādājuši dažādas 

zināšanu un prasmju novērtēšanas formas, kas tiek izmantotas semestra laikā: 

• kontroldarbi un testi palīdz vērtēt studējošo sistemātisko darbu ar literatūras 

sarakstā norādītajiem teorētiskajiem avotiem; 

• kolokviji par dažādām studiju kursā apskatītajām tēmām atklāj studējošo prasmi 

pielietot teorētiskās zināšanas praksē; 

• semināri atklāj studējošo kritiskās domāšanas attīstību, spriedumu patstāvību un 

prasmi argumentēt; 

• zinātnisko referātu prezentācija liecina par studējošo prasmi strādāt ar vairākiem 

avotiem, izvirzīt hipotēzes un tās kritiski analizēt. 

Šīs formas nodrošina individuālu, objektīvu un sistemātisku zināšanu un prasmju 

novērtēšanu, kas notiek atklāti: tajās piedalās paši studējošie, kas vērtē viens otra 

sasniegumus. Tādējādi tiek panākts objektīvāks docētāja vērtējums, kā arī tiek attīstīta 

studējošo pašnovērtēšanas pieredze. 

Studiju programmas apguves laikā studējošajiem ir jāuzstājas ar referātu zinātniskajā 

konferencē, kā arī jāpublicē vismaz viens zinātniskais raksts. Lai sekmētu studentu zinātnisko 

aktivitāti, ik gadus DU tiek rīkota konference, kas sniedz iespēju prezentēt savus pētījumus. 

 

 



  

4. STUDIJU PROGRAMMAS SATURA SAL ĪDZINĀJUMS AR 

LATVIJAS UN EIROPAS VALSTU UNIVERSIT ĀŠU STUDIJU 

PROGRAMMĀM 

4.1. Programmas satura sal īdzinājums ar l īdzīgām studiju programm ām 

Latvij ā 

Akadēmisko maăistra studiju programmu „Ekonomika” piedāvā vairākas Latvijas 

augstākās izglītības iestādes, piemēram, Latvijas Universitāte (LU), Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte u.c. Tomēr šajās programmā ir arī atšėirības. Lai salīdzinātu 

DU akadēmiskā maăistra studiju programmu „Ekonomika” ar analogu LU piedāvāto 

programmu, 4.1. tabulā tika veikt salīdzinājums. 

4.1. tabula 
Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes piedāvāto maăistra studiju 

programmu „Ekonomika” sal īdzinājums 
 

Latvijas Universitātes maăistra 
studiju programma „Ekonomika”, 
II specializācijas modulis Finanses 

un kredīts 

KP  
(ECTS) 

Daugavpils Universitātes maăistra 
studiju programma „Ekonomika” 

KP  
(ECTS) 

Studiju programmas kopējais apjoms 80 
(120) 

Studiju programmas kopējais apjoms 80 
(120) 

Studiju ilgums 2 gadi Studiju ilgums 2 gadi 
A daĜa (kopā ar maăistra darbu) 

36  
1. Teorētisko atziĦu izpētes obligātie 
kursi 

32  

Studiju kursi, kas sakrīt 
Mikroekonomikas analīze 4  Makroekonomiskā analīze 6  

Makroekonomikas analīze 4  Mikroekonomiskā analīze  6  

Statistiskā analīze 2  Matemātiskā ekonomika 4  

Lietišėā ekonometrija 2    

Atšėir īgie studiju kursi 
Iedzīvotāji un attīstība 2  Kreditēšana 4  

Pasaules ekonomikas attīstība 2  NodokĜi un audits 4  

  Finanšu vadība 4  

  UzĦēmējdarbības resursu organizēšana 4  



  

4.1. tabulas turpinājums 
Latvijas Universitātes maăistra 

studiju programma „Ekonomika”, 
II specializācijas modulis Finanses 

un kredīts 

KP 
(ECTS) 

Daugavpils Universitātes maăistra 
studiju programma „Ekonomika” 

KP 
(ECTS) 

B daĜa 44  2. Teorētisko atziĦu aprobācija 28 
 

 
2.1. Izvēles kursi  jāiegūst 

18 KP 
Studiju kursi, kas sakrīt 

Pētnieciskā darba problemātika un 
metodoloăija 

2 Zinātniskā darba izstrāde 2 

Ekonomikas psiholoăija 2 Vadības psiholoăija 2 
Starptautiskie finanšu tirgi 4 Finanšu tirgi 2 

Atšėir īgie studiju kursi 
Finanšu teorija un politika 4 Finanšu tiesības 2 
Naudas teorija un politika 4 Informācijas sistēmas  4 
Cenu teorija un prakse 4 Loăistika 2 
Sociālā ekonomika 2 Reăionālā attīstība 2 
Finanšu un banku statistika 2 Lietišėā saskarsme 2 
UzĦēmējdarbības finanšu vadība 4 Projektu vadība 2 
Vērtspapīru tirgus 4 Finanšu socioloăija 4 
Laika rindu ekonometrija  4 Pārejas ekonomikas problēmas 2 
Vides ekonomika 4 Personālvadība 2 
Komercbanku risku analīze 4   

 2.2. Pētījuma rezultātu aprobācija 10 
  
Zinātniskā raksta sagatavošana 
publicēšanai 

5 

 

 

Piedalīšanās zinātniskajā konferencē 5  
Maăistra darbs (ietilpst A daĜā) 20 3. Maăistra darbs 20 
 

Ja salīdzina Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes piedāvātās maăistra 

studiju programmas, ir vērojamas gan kopīgas, gan arī atšėirīgas iezīmes. Kopējais iegūstamo 

kredītpunktu daudzums abās programmās ir vienāds (80KP jeb 120 ECTS), arī studiju ilgums 

ir vienāds.  

Salīdzinot LU maăistra studiju programmas A daĜu ar DU programmas 1. daĜu, ir 

vērojami gan līdzīgi studiju kursi, gan atšėirīgi. Kopējais kredītpunktu skaits arī nedaudz 

atšėiras: LU piedāvātajā maăistra programmā tas ir 36 KP (ieskaitot maăistra darbu un tā 

izstrādi), bet DU piedāvātajā studiju programmā tas ir 32 KP (bez maăistra darba). DU studiju 

programmas gandrīz visos 1. daĜas studiju kursos kredītpunktu skaits ir lielāks nekā LU 

piedāvātās studiju programmā A daĜā.  

Apskatot teorētisko atziĦu aprobācijas daĜu, var secināt, ka studiju programmas B daĜā 

LU piedāvātajā programmā visi studiju kursi ir obligāti, bet DU piedāvātajā programmā 2. 

daĜas kursos iespējama izvēles, kur jāiegūst vismaz 18 KP. Atšėirība ir arī studentu 

zinātniskajā darbā.  



  

4.2. Programmas satura sal īdzinājums ar l īdzīgām studiju programm ām 

ārvalst īs 

Lai salīdzinātu maăistra studiju programmu ar kādu no ārvalstu augstskolu 

piedāvātajām maăistra studiju programmām, tika izvēlēta Līdsas Universitāte [Leeds 

University] (Lielbritānijā) piedāvātā maăistra studiju programma „Ekonomika un finanses” 

[Economics and Finance] (http://lubswww.leeds.ac.uk/masters/index.php?id=136) un ViĜĦas 

Universitātes [Vilnius University] programma „Biznesa ekonomika un vadība” [MA Business 

Economics and Management] (http://www.vu.lt/site_files/TPRS/english/IBEM_2008_2009.pdf.). 

Līdsas Universitāte ir viena no lielākajām Anglijas mācību iestādēm un tās vēsture 

ilgst jau vairāk nekā 100 gadus. Līdsas Universitātes piedāvātā maăistra studiju programma 

iekĜauj ekonomisko un finanšu teoriju apguvi, balstot to uz akadēmiskajām un arī 

praktiskajām zināšanām. Programma nodrošina augsti kvalificētus speciālistus ekonomikā. 

Salīdzinājums ar Daugavpils Universitātes akadēmiskā maăistra studiju programmu 

atspoguĜots 4.2. tabulā. 

4.2. tabula 

Daugavpils Universitātes un Leeds University (Lielbrit ānij ā) piedāvāto maăistra 
studiju programmu salīdzinājums  

 
L īdsas Universitātes 

„ Ekonomika un Finanses” 
Daugavpils Universitātes 

Maăistra studiju programma „Ekonomika”  
Studiju ilgums 

Full time (pilna laika) – 1 gads 
Part time (nepilna laika) - 2 gadi 

Pilna laika studijas- 2 gadi 
Nepilna laika studijas – 2,5 gadi 

Kopējais kredītpunktu skaits  
180 ECTS 80 KP/ 120 ECTS 

Studiju programmas struktūra 
Compulsory modules (obligātā daĜa) 90 ECTS 
 

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi  
32KP/ 48 ECTS 

Optional modules (izvēles daĜa) 45 ECTS 
 

Teorētisko atziĦu aprobācija 28 KP/ 42 ECTS  (tai 
skaitā izvēles kursi 18KP/ 27 ECTS) 

Dissertation (maăistra darbs) 45 ECTS Maăistra darbs 20KP/ 30 ECTS 

Studiju kursi, kuri ir l īdzīgi 
Macroeconomics (Makroekonomika) Makroekonomiskā analīze 
Microeconomics (Mikroekonomika) Mikroekonomiskā analīze 
Quantitativa Research Methods  
(Kvantitatīvās pētījuma metodes) 

Zinātniskā darba izstrāde 

Corporate Finance (UzĦēmuma finanses) UzĦēmējdarbības resursu organizēšana 
Finanšu vadība 

International Banking and Finance  
(Starptautiskās finanses un bankas) 

Kreditēšana 

Financial Derivatives (Finanšu vērtspapīri) Finanšu tirgi 
 

 
 



  

Salīdzinot abās universitātēs piedāvātās programmas, redzams, ka tās ir līdzīgas: gan 

vienā, gan otrā programmā obligāto priekšmetu īpatsvars ir apmēram 40 - 50%, izvēles 

priekšmeti veido 25 - 35% un maăistra darbs – 25%. Līdsas Universitātes programma paredz, 

ka studentam no B daĜas sešiem kursiem ir jāizvēlas trīs. Daugavpils Universitātes 

programma paredz, ka students pēc saviem ieskatiem izvēlas studiju kursus 18 KP (27 ECTS) 

apjomā. Abās piedāvātajās programmās ir līdzīgi studiju kursi, kuri atšėiras tikai pēc 

kredītpunktu skaita. Lielbritānijas Universitāte piedāvā arī tādus studiju kursus kā 

Globalizācija un starptautiskā ekonomika [Economics of Globalisation & International 

Economy], UzĦēmuma vadība [Corporate Governance], Lietišėā ekonometrija [Applied 

Econometric]. Ja salīdzina studiju ilgumu, tad Līdsas Universitāte piedāvātajā maăistra 

studiju programmā tas ir 1 gads pilna laika studijās un 2 gadi nepilna laika studijās atšėirībā 

no Daugavpils Universitātes - 2 gadi pilna laika un 2,5 gadi nepilna laika studijās. 

2006. gada februārī Vi ĜĦas Universitātē tika izveidota maăistra studiju programma 

„Biznesa ekonomika un vadība” [Business Economics and Management]. Programma sastāv 

no 2 apakšnozarēm: Starptautiskā biznesa ekonomika un Starptautiskais menedžments. 

Salīdzināšanai ar DU maăistra studiju programmu tika izvēlēta Starptautiskā biznesa 

ekonomikas apakšnozare (skatīt 4.3. tabulu) 

4.3. tabula  
Daugavpils Universitātes un ViĜĦas Universitātes piedāvāto maăistra studiju 

programmu salīdzinājums  
 

Vi ĜĦas Universitātes maăistra studiju 
„Biznesa ekonomika un vadība”  

Daugavpils Universitātes maăistra studiju 
programma „Ekonomika”  

Studiju ilgums 
Full time (pilna laika) – 1,5 gadi Pilna laika studijas- 2 gadi 

Nepilna laika studijas – 2,5 gadi 
Kopējais kredītpunktu skaits  

90 ECTS 80KP/ 120 ECTS 
Studiju programmas struktūra 

Compulsory Course (obligātie kursi)  
42 ECTS 

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi  
32 KP/ 48 ECTS 

Elective Courses (izvēles kursi) 24 ECTS Teorētisko atziĦu aprobācija 28 KP/ 42 ECTS  
(t.sk. izvēles kursi 18 KP/ 27 ECTS) 

Thesis (maăistra darbs) 24 ECTS Maăistra darbs 20 KP/ 30 ECTS 
Studiju kursi, kuri ir l īdzīgi  

Macroeconomic Policy (Makroekonomiskā 
politika) 

Makroekonomiskā analīze 

EU Economic Law( ES ekonomiskās tiesības) Finanšu tiesības 
Research Methods (Pētījumu metodes) Zinātniskā darba izstrāde 
Development Economics (Attīstības ekonomika) Reăionālā attīstība 
Financial Markets and Derivatives (Finanšu tirgi 
un vērtspapīri) 

Finanšu tirgi 



  

Ja salīdzina ViĜĦas Universitātes piedāvāto maăistra studiju programmu un DU 

maăistra studiju programmu, ir vērojamas dažas atšėirības. Viena no galvenajām atšėirībām ir 

tā, ka ViĜĦas Universitātes piedāvātajā studiju programmā studiju ilgums pilna laika studijās ir 

1,5 gadi, bet DU- 2 gadi. Atšėirības ir vērojamas arī apgūstamo studiju kursu kredītpunktu 

daudzumā un studiju programmas struktūrā. ViĜĦas Universitātes studiju programmā tāpat kā 

Daugavpils Universitātes studiju programmā ir trīs daĜas, no kurām viena ir maăistra darbs.  

Atšėirīgie studiju kursi, kurus piedāvā Vi ĜĦas Universitāte ir: Globalizācija [Globalization], 

Eiropas Savienības ekonomiskā integrācija [Economic of European Integration], 

Starptaustiskā biznesa stratēăija [International Business Strategy] u.c. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 

5.1. Akadēmisk ā person āla skaits un kvalifik ācija 

Daugavpils Universitātes akadēmiskajā maăistra studiju programmā „Ekonomika” 

nodarbināts 21 docētājs. Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas 

Augstskolu likuma prasībām. Doktora zinātniskais grāds ir 67% (14 docētāji) no akadēmiskā 

personāla, bet maăistra grāds - 33% (7 docētāji).  

5.1. attēls 
Akadēmiskā maăistra studiju programm ā „Ekonomika”  

iesaistīto docētāju zinātniskā kvalifik ācija 

Ar doktora gr ādu 
(67 %)

Bez doktora gr āda 
(33 %)

 
 

Kopumā programmas realizācijā ir iesaistīts 21 docētājs no dažādām DU katedrām, 

citām augstskolām, kā arī ārvalstu augstskolām. Docētāju sadalījums pēc darba vietas 

atspoguĜots 5.1. tabulā. 

5.1. tabula 

Akadēmiskā personāla saraksts 
 

N
.p

.k
. 

Vārds, Uzvārds Zinātniskais 
grāds 

Akadēmiskā 
kvalifik ācija 

Pamata ievēlēšanas vieta 
vai darba vieta 

1 2 3 4 5 
1. Rita Baltere Mg.oec. lektore DU Finanšu un uzskaites daĜas vad. 
2. Nikolajs Baranovskis Dr.habil. oec. profesors RTU Inženierekonomikas fakultāte  
3. Jānis Eglītis Dr.oec. asoc. profesors DU Sociālo pētījumu institūts 
4. Uăis Gods Dr.oec. asoc. profesors LLU Ekonomikas fakultāte 
5. Genādijs Gončarovs Dr.oec. asoc. profesors DU SZF Ekonomikas katedra 
6. Lilija Gorbaceviča Dr.phil. docente DU SZF Socioloăijas katedra 
7. Svetlana Ignatjeva Dr.math. docente DU DMF Informātikas katedra 
8. Aleksandrs Ivanovs Dr.hist. profesors DU Latgales pētniecības institūts 
9. Elita Jermolajeva Dr.oec. asoc. profesore DU SZF Ekonomikas katedra 

 
 



  

5.1. tabulas turpinājums 
1 2 3 4 5 

10. 
Voicehs 
Kosiedovskis 

Dr.habil. oec. profesors 
ToruĦas Universitāte (Polija), 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

11. Vladimirs MeĦšikovs Dr.sc.soc. profesors DU SZF Sociālo pētījumu institūts 
12. Andrejs Nikolajevs  Dr.oec. asoc. profesors RSEBAA 
13. Dmitrijs OĜehnovičs Mg.hist. lektors DU SZF Socioloăijas katedra 
14. Jānis Radionovs Mg.oec. lektors DU jurists, DU SZF Tiesību katedra 

15. Aija Sannikova Mg.oec. lektore 
RPVA Kreativitātes zinātniskais 
institūts 

16. Juris Saulītis Dr.oec. profesors Dr.oec., Rīgas Tehniskā universitāte 
17. Aleksejs Ruža Dr. psych. docents DU psiholoăijas katedra 
18. Janīna Stašāne Dr.oec. docente DU Ekonomikas katedra 
19. Sandra Zelča Mg.oec. lektore DU Ekonomikas katedra 
20. Andrejs Zelčs Mg.oec lektors VAS Hipotēku un zemes banka 

21. Renārs Zelčs 
Mg.oec., 
Mg.paed. 

asistents SIA “ LatRosTrans” 

 
57% studiju programmas docētāju pamata ievēlēšanas vieta ir Daugavpils Universitāte. 

Programmas realizācijā ir iesaistīti docētāji arī no RTU, LLU, citām augstskolām un 

institūcijām. 

5.2. Akadēmisk ā person āla zinātniskais darbs un organizatorisk ā darb ība 

Studiju programmā iesaistītie docētāji veic patstāvīgus pētījumus, piedalās DU un citu 

Latvijas augstskolu, kā arī ārvalstu institūciju rīkotajās konferencēs. Docētāju dalība 

konferencēs atspoguĜota viĦu Curriculum Vitae (7. pielikums). 

Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ir piedalījušies ar programmas 

saturu saistītos LZP, IZM finansētajos un starptautiskajos projektos (skat. 9. pielikumu). 

Būtisks atbalsts akadēmiskā personāla pētniecības aktivitātēm ir bijis DU pētniecības projektu 

konkurss, kurš DU notika no 2004.gada līdz 2008. gadam. Vairāki programmā iesaistītie 

docētāji strādā DU Sociālo pētījumu institūtā (turpmāk – SPI) (prof. V.MeĦšikovs, asoc.prof. 

J.Eglītis u.c.). DU SPI pētījumu rezultāti tiek izmantoti daudzās publikācijās, kā arī 

starptautisko semināru un konferenču materiālos. 

5.3. Akadēmisk ā person āla atlases, atjaunošanas, apm ācības un att īst ības 

politika 

Studiju programmas personāla atjaunošanas un piesaistes plānu īstenošana balstās uz 

Sociālo zinātĦu fakultātes un Ekonomikas katedras ilgtermiĦa stratēăiju, kurā ievērotas 

kopējās Daugavpils Universitātes studiju programmu attīstības perspektīvas. Personāla 

attīstība saistīta ar dažādu zinātnisko projektu realizācijas iespējām, kuros paredzēts plašāk 

iesaistīt arī jaunos zinātniekus. Lielāks akcents personāla izaugsmē jāliek uz stažēšanās 

iespējām vai pieredzes apguvi ārzemēs.  



  

Sociālo zinātĦu fakultātē, tapāt kā DU kopumā, ir visai izteikta mācībspēku motivācija, 

lai iegūtu atbilstošu akadēmisko kvalifikāciju un varētu pretendēt uz attiecīgo katedru 

izsludinātajām akadēmiskā personāla konkursa vietām. SZF tiek plānota docētāju akadēmiskā 

potenciāla attīstība, palielinot pamatdarbā strādājošo profesoru un doktoru īpatsvaru studiju 

programmu īstenošanā, aktivizējot docētāju līdzdalību starptautiskos projektos un pētījumu 

rezultātu publicēšanu starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos. Perspektīvā plašāk un dziĜāk 

jāpievēršas reăionālās ekonomikas un attīstības jautājumu pētīšanai, kā arī valsts un 

pašvaldību iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ekonomisko un finanšu problēmu 

apzināšanai un iespējamo risinājumu piedāvāšanai. Paredzēts paaugstināt docētāju 

kvalifikāciju, veicinot viĦu piedalīšanos dažādu metodisko ieteikumu un mācību materiālu 

izstrādāšanā. Lai palielinātu savu zinātnisko kvalifikāciju, gandrīz visi studiju programmā 

strādājošie docētāji – maăistri (5 no 7) turpina studijas doktorantūrā (skat. 5.2. tabulā) un 

viens docētājs (Jānis Radionovs) aizstāvējis doktora grādu tiesību zinātnē. 

5.2. tabula 

Docētāju studijas doktorantūrā 
N.p.k. Vārds Uzvārds Studiju programma 

1. Rita Baltere DU doktora studiju programma „Ekonomika” 
2. Andrejs Zelčs DU doktora studiju programma „Ekonomika” 
3. Dmitrijs OĜehnovičs LU doktora studiju programma “Vēsture” 
4. Aija Sannikova LLU doktora studiju programma „Ekonomika” 
5. Sandra Zelča DU doktora studiju programma „Ekonomika” 

 
Svarīga loma arī turpmāk būs personāla atjaunošanas politikai, un tā būs vērsta uz 

doktora studiju programmā „Ekonomika” studējošo iesaisti maăistra studiju programmā. Tiks 

piesaistīti arī jauni mācībspēki no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām. 



  

6. STUDĒJOŠIE 

6.1. Imatrikul ācijas noteikumi 

Par Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes akadēmiskās maăistra studiju 

programmas „Ekonomika” studējošajiem var kĜūt personas, kas ieguvušas bakalaura grādu 

ekonomikā, uzĦēmējdarbībā vai vadībzinātnēs vai kam ir augstākā profesionālā izglītība 

ekonomikā, uzĦēmējdarbības vai vadībzinātĦu jomā  

Maăistrantūras studentu imatrikulācija notiek konkursa kārtībā, Ħemot vērā gala/valsts 

pārbaudījumu vidējo atzīmi. Stājoties šajā programmā, uzĦemšanas komisijai ir jāiesniedz 

dokumentu par augstāko akadēmisko izglītību (oriăinālu vai kopiju), 6 fotokartītes (3 cm x 4 

cm), pasi (jāuzrāda personīgi). Sīkāk ar uzĦemšanas noteikumiem var iepazīties reklāmas 

bukletos, kā arī DU interneta mājas lapā: http://dau.lv/dokumenti/st_pr/1_3_2_30_SZF 

MAG_ekon.pdf. 

Informāciju par studiju ievirzi un tālākām iespējām studenti iegūst uzĦemšanas periodā, 

kā arī pirmajā nodarbībā, kad tiek iepazīstināti ar augstskolu un mācībspēkiem, studiju 

programmas mērėiem, uzdevumiem, saturu, ar programmas struktūru, akadēmiskā gada 

plānojumu, studiju organizāciju konkrētajā gadā un perspektīvu turpmākajos studiju gados. 

6.2. Studējošo skaits 

Studijām maăistrantūrā tiek uzĦemti LR pilsoĦi un LR pastāvīgie iedzīvotāji neatkarīgi 

no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokĜa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem 

uzskatiem un reliăiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Citu valstu pilsoĦi studiju 

programmu var apgūt uz īpaša līguma pamata. 

2007./2008. studiju gadā maăistra studiju programmā „Ekonomika” studē 52 cilvēki, tai 

skaitā: 1. kursā 28 studējošie, bet 2. kursā 24 studējošie. Imatrikulēto studentu skaita 

dinamika laika posmā no 2002./2003. st.g. līdz 2007./2008. studiju gadam atspoguĜota 6.1. 

attēlā. 

Maăistra studiju programmā tiek piedāvātas arī valsts finansētās budžeta vietas. 2007./2008. 

st.g. budžeta vietu skaits kopā bija 15 vietas, tai skaitā 1.kursā -12 budžeta vietas, 2. kursā - 3 

budžeta vietas.  

 

 



  

6.1. attēls  

Akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika”  
studējošo skaits no 2002./2003. līdz 2007./2008. studiju gadam 

 

6.1. attēlā redzams, ka studējošo skaits pēdējos sešus gadus ir bijis svārstīgs. Lielākais 

studējošo skaits bija 2003./2004. st.g. un 2005./2006.st.g. - 78. Jāatzīmē arī tas, ka šajos gados 

tika īstenotas gan pilna, gan nepilna laika studijas. 2007./2008. studiju gadā studentu skaits ir 

samazinājies līdz 52 studentiem, un tas ir izskaidrojams ar to, ka no 2006./2007.st.g. tiek 

realizētas tikai pilna laika studijas.  

Svarīgs rādītājs ir arī maăistra studiju programmas absolventu skaits (skat. 6.2. attēlu). 

Maăistra studiju programmas absolventu skaits apskatāmajā periodā ir bijis diezgan svārstīgs. 

2006./2007. studiju gadā lielais absolventu skaits izskaidrojams ar to, ka šajā studiju gadā 

maăistra grādu ieguva arī nepilna laika maăistra studiju programmas studenti. Tomēr 

vērojama pozitīva tendence, ka ar katru gadu palielinās maăistra programmu beigušo skaits. 
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6.2. attēls 

Akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
absolventu skaits no 2002./2003. līdz 2007./2008. studiju gadam 

  

6.3. Studējošo l īdzdal ība studiju procesa pilnveidošan ā 

Lai uzlabotu studiju programmas kvalitāti, katru gadu tiek rīkota maăistrantūrā 

studējošo anketēšana, kas palīdz veikt korekcijas studiju programmā, pielāgojot to atbilstoši 

gan studentu interesēm un prasībām, gan arī darba tirgus prasībām. Aptaujas parāda studiju 

programmas kvalitāti un arī izmaiĦas, kas jāveic kvalitātes uzlabošanai pēc studējošo viedokĜa 

(anketas paraugs un rezultāti 10. pielikumā).  

6.1. tabulā redzams, ka kopumā studiju kursa svarīgums un pasniegšanas līmenis ir 

vērtēts pozitīvi (vidēji 4 balles). Ja aplūko studējošo norādītās izmaiĦas kursu apjomā, kas 

apzīmētas ar „+” (jāpalielina apjoms), „-” (jāsamazina apjoms) vai „=” (jāatstāj bez 

izmaiĦām), tad kopumā nekādas nozīmīgas izmaiĦas kursa apjomos nevajadzētu veikt, jo 

lielākā daĜa aptaujāto ir atzīmējusi, ka visu kursu apjomi jāatstāj bez izmaiĦām. 
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6.1. tabula 
 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” 2007./2008. st.g. –  
1.studiju gadā studējošo atbilžu apkopojums pēc 3 kritērijiem 

Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 
(max 5) 

Pasniegšanas 
līmenis (max 5) 

IzmaiĦas kursa 
apjomā (%) 

Finanšu tiesības 4,2 4,2 
„+”  16% 
„-„   16% 
„=”  68% 

Informācijas sistēmas biznesā 4,3 4,2 
„+”  28% 
„-„   24% 
„=”  48% 

Personālvadība 4 4,3 
„+”  16% 
„-„   28% 
„=”  56% 

Reăionālā attīstība 4 4,3 
„+”  12% 
„-„   32% 
„=”  56% 

Finansu vadība 4,4 4 
„+”    8% 
„-„   33% 
„=”  58% 

NodokĜi un audits 4,7 4,6 
„+”   24% 
„-„   16% 
„=”  60% 

Loăistika 4 4 
„+”  20% 
„-„   12% 
„=”  68% 

Zinātniskā darba izstrāde 4,2 4 
„+”  20% 
„-„   12% 
„=”  68% 

 
Ja apskata kopējo 1. gada studējošo apmierinātību ar maăistra studiju programmu (skat. 

10. pielikumā), tad var secināt, ka 44% studējošo esošā maăistra studiju programma pilnībā 

apmierina, 44% tā pamatā apmierina. Arī apskatot pārējās atbildes, var secināt, ka viss, kas 

saistīts ar apmācību maăistra studiju programmā, tiek vērtēts pozitīvi. 

6.2. tabula 
Maăistra studiju programmas „Ekonomika” 2007./2008. st.g. – 
2.studiju gadā studējošo atbilžu apkopojums par 2 kritērijiem  

Studiju kursa 
nosaukums 

Studiju kursa 
svarīgums 

(max 5) 

Pasniegšanas 
līmenis 
(max 5) 

IzmaiĦas 
kursa apjomā 

(%) 

Kreditēšana 4,1 4,2 
„+”   10% 
 „=”  90% 

Finanšu socioloăija 3,4 4 
„-„    20% 
„=”   80% 

UzĦēmējdarbības resursu 
organizēšana 

4,2 3,4 
 „-„   10% 
„=”   90% 

Mikroekonomiskā analīze 4,5 3,9 
„+”   40% 
 „=”  60% 

Makroekonomiskā analīze 4,7 4,3 
„+”   20% 
 „=”  80% 

 



  

Ja analizē maăistra studiju programmas 2. gada studējošo vērtējumu par studiju kursu 

svarīgumu un pasniegšanas līmeni (skat. 6.2. tabulu), tad vidējais kursu svarīgums ir ap 4,2%, 

bet pasniegšanas līmenis vidēji 4 balles. Pēc aptaujas rezultātiem uzmanība būtu jāpievērš 

studiju kursu „UzĦēmējdarbības resursu organizēšana” un „Mikroekonomiskā analīze” 

pasniegšanas līmeĦa paaugstināšanai, kas arī tiks darīts, piesaistot jaunus docētājus šajos 

studiju kursos 2008./2009. studiju gadā. Ja kopumā apskata izmaiĦas studiju kursu apjomos, 

tad var secināt, ka nekādas citas izmaiĦas nevajadzētu veikt, jo lielākā daĜa aptaujāto ir 

atzīmējusi, ka kursa apjoms būtu jāatstāj nemainīgs. Individuālās pārrunās ar maăistrantiem 

noskaidrots, ka papildus būtu jāievieš studiju kurss „Matemātiskā ekonomika”, kas 

padziĜinātu studējošo zināšanas un prasmes dažādu matemātisko metožu pielietošana 

zinātniskās pētniecības darbā un maăistra darba izstrādē. 

Ja apskata kopējo studentu apmierinātību ar studiju programmu (skat. 10. pielikumā), 

redzams, ka studiju programma kopumā apmierina vai nu „daĜēji” vai „pamatā”. 

6.4. Studējošo p ētniecisk ā darb ība 

Atbilstoši studiju raksturam (akadēmiskā programma), īpaša uzmanība tiek veltīta 

maăistrantu iesaistīšanai zinātniskajā darbā. Obligāta prasība maăistrantūras beidzējam ir 

vismaz viena zinātniskā publikācija. Lielākā daĜa maăistrantu studiju laikā maăistrantūrā DU 

piedalās ar ziĦojumiem zinātniskajās konferencēs, kas, savukārt, nodrošina papildus 

atgriezenisko saikni ar mācību procesu.  

Lai veicinātu pētniecības attīstību, DU darbojas Daugavpils Universitātes Jauno 

zinātnieku asociācija (turpmāk – DUJZA), kas ik gadus rīko jauno zinātnieku konferences vai 

zinātniskos lasījumus. Šajās konferencēs piedalās arī studiju programmas „Ekonomika” 

studenti, kas uzstājas ar ziĦojumiem par saviem veiktajiem pētījumiem. Tā kā DUJZA 

organizētās konference vai zinātniskie lasījumi notiek vēl pirms maăistra darbu aizstāvēšanas, 

studējošajiem rodas iespēja uzklausīt citu pētnieku aizrādījumus, ieteikumus un 

ierosinājumus, kas uzlabo tālākās maăistra darba izstrādes kvalitāti. Programmas studentiem 

tiek piedāvātas iespējas uzstāties arī citu augstskolu rīkotajās konferencēs un semināros gan 

Latvijā, gan ārvalstīs. 

Maăistra studiju programmā studējošie var arī iesaistīties DU SZF Sociālo pētījumu 

institūta realizētajos pētījumos un projektos docētāju vadībā. 



  

7. ĀRĒJIE SAKARI 

7.1. Sadarb ība ar cit ām augstskol ām 

Akadēmiskā maăistra studiju programma „Ekonomika” tiek īstenota sadarbībā ar citām 

Latvijas augstskolām, piemēram, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko 

universitāti, Banku augstskolu, kā arī ar Nikolaja Kopernika Universitāti Polijā, kuru 

akadēmiskais personāls iesaistīts šīs programmas realizācijā.  

Paplašinoties starptautiskajiem sakariem, ir vairāk iespēju apgūt Eiropas valstu pieredzi. 

Nostiprinās SZF esošie zinātniskie sakari, tiek apgūtas jaunas metodes un  tehnoloăijas 

studiju kvalitātes pilnveidei. Notiek regulāra informācijas apmaiĦa starp DU un ārvalstu 

mācībspēkiem, tiek veikti kopīgi pētījumi, pieredzes apmaiĦas vizītes, profesionālās 

pilnveides braucieni. DU SZF ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairākām augstākās 

izglītības iestādēm ārzemēs. Sadarbības rezultāts ir starptautisku projektu izstrāde, konferenču 

un semināru organizēšana, kā arī studējošo apmaiĦas programmu īstenošana, kas veicina 

pozitīvas pieredzes ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un nodrošinās programmas kvalitāti. 

 

7.1. tabula 

Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes sadarbības partneri 
Augstskola Docētāja vārds, uzvārds 

Nikolaja Kopernika Universitāte (ToruĦa, Polija)  Dr.habil.oec., prof. Vojcehs Kosiedovskis  
JāĦa Pavila II vārda nosauktā katoĜu universitāte (ěublina, Polija)  Dr. sc.soc., prof. Slavomirs Partickis 
Norvēăijas reăionu un pilsētas pētniecības institūts (Oslo, 
Norvēăija ) 

Dr. Jørn Holm-Hansen  

Šveices Banku Institūts Cīrihes Universitātē (Cīrihe, Šveice) Dr.oec., prof. Kristine Herovice 
Lietuvas Lauksaimniecības Universitāte (KauĦa, Lietuva) Dr.hist., asoc.prof. Romualdas Povilaitis 
Baltkrievijas Valsts ekonomikas institūts (Minska, Baltkrievija) Dr.oec. prof. Antons Slonimskis 
Vitebskas Valsts tehnoloăiskā universitāte (Vtebska, Baltkrievija) Dr.oec., prof. JeĜena Vankeviča 
Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (Rīga, 
Latvija) Dr.sc.soc., prof. Tālis Tisenkopfs 

Rīgas StradiĦa Universitāte, Eiropas studiju fakultāte, 
Komunikācijas fakultāte (Rīga, Latvija) Mg.art. TaĦa Lāce 

Ventspils augstskola (Ventspils, Latvija) Dr.math., prof. Jānis Vucāns 
Vidzemes augstskola (Valmiera, Latvija) Dr.sc.pol., prof. Feliciana Rajevska, 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava, Latvija) 
Dr.habil. sc.ing., prof. Pēteris Rivža; 
Dr.psych., asoc.prof. Voldemārs Bariss 

  

7.2. Sadarb ība ar darba dev ējiem 

Praktiski visi maăistrantūrā studējošie strādā atbilstoši savai specialitātei un 

apgūstamajai maăistra programmai, piemēram, augstskolās, bankās, valsts institūcijās u.c. 

Maăistranti, kas strādā citās augstskolās, izmanto studiju programmā apgūtās zināšanas un 

iesaka priekšlikumus programmas uzlabošanai. Sadarbība ar darba devējiem izpaužas gan 



  

organizējot darba devēju aptaujas (skatīt 10. pielikumu), gan arī tādējādi, ka Latgales reăionā 

notiekošajos semināros vai konferencēs tiek uzklausīti organizāciju, iestāžu un privāto 

uzĦēmumu vadītāju vai speciālistu priekšlikumi par jaunu studiju kursu iekĜaušanu 

programmā un satura kvalitātes uzlabošanu.  

DaĜa studējošo jau paši ir darba devēji vai strādā vadošos amatos, tāpēc aktīvi interesējas 

un iekārto darbā savos uzĦēmumos vai iestādēs gan ekonomikas bakalaura, gan maăistra 

programmas absolventus. Īpaši savu palīdzību DU Ekonomikas katedrai darba devēji piedāvā, 

organizējot praksi topošajiem bakalauriem ar mērėi piesaistīt viĦus darbā un pēc tam motivēt 

apgūt arī maăistra programmu.  



  

8. STUDIJU FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKT ŪRAS 

NODROŠINĀJUMS 

8.1. Materi āli tehnisk ā bāze 

Akadēmiskās maăistra studiju programmas “Ekonomika” realizēšanai tiek izmantotas 

Sociālo zinātĦu fakultātes mācību auditorijas un administratīvās telpas, 2 datorklases, 

Socioloăisko pētījumu institūta bāze. Maăistranti var izmantot DU bibliotēkas abonementu un 

lasītavu fondus, Informātikas katedras mācību kabinetus, Multimediju Centra iespējas 

multimediju tehnoloăijās, svešvalodu (angĜu un vācu) mācību kabinetus, Sporta kompleksu ar 

baseinu. 

Visi Sociālo zinātĦu fakultātes rīcībā esošie datori ir pievienoti kopējam Universitātes 

datortīklam un Interneta pieslēgumam. Datortīklā tiek izmantotas standarta biroja 

programmas, programmas darbam Internetā, specializētas programmas socioloăisko pētījumu 

veikšanai, statistisko datu apstrādes SPSS programma. 

Datoru un orgtehnikas skaits Sociālo zinātĦu fakultātē 2008. gadā: 

datorklašu skaits    2 
datoru skaits:           
 t. sk. datorklasēs      

49 
26 

          katedrās   12 
         Sociālo pētījumu institūtā      11 
printeru skaits      10 
kopējamās tehnikas skaits     7 
vizuālās prezentācijas tehnika  
(OHP-projektori) 

4 

multimediju video projektori 7 
video aparatūra 2 
audio tehnika 1 

 

8.2. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru 

Studentiem un docētājiem ir iespēja izmantot 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 lietotāju 

vietām, informācijas zāli ar 24 lietotāju vietām, 4 mājas abonementus un 2 kopētājus. DU 

bibliotēkas fonds ir 321898 vienības, to veido: grāmatas – 291755, periodiskie izdevumi – 

30143, pārējie izdevumi – 298. No tām sociālajās zinātnēs ir 40238 grāmatu, t.sk. ekonomikā, 

finansēs, mārketingā - 2 868, vadības zinībās - 484 grāmatas. Ir zināmas problēmas ar 

specializēto ārzemēs izdoto literatūru ekonomikas zinātnē, taču doktora studiju programma ar 

katru gadu meklē iespējas rast vairāk līdzekĜu jaunu ārvalstīs (Rietumeiropā, ASV) izdoto 

grāmatu un periodikas iegādei.  



  

Gan DU bibliotēkā un lasītavās, gan katedru bibliotēkās u.c. ir pieejami grāmatu un 

žurnālu fondi, ko studējošie var lietderīgi izmantot studiju procesā. Pateicoties dažādiem 

zinātniskās darbības projektiem, citām aktivitātēm, regulāri tiek papildinātas katedrās esošās 

bibliotēkas, kas kopumā palīdz īstenot studiju programmas mērėus un uzdevumus. 

DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloăijas:  

• interneta pieslēgums; 

• elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service); 

• automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas 

kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reăiona publisko bibliotēku 

un DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies 

„Vienotas lasītāja kartes” sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13 

Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus; 

• Pilna elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes: 

Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper 

Source, ERIC, Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, 

Agrikola, Oxford Journals Online, OCLC, Trial of Education, Management, 

Psychology). Bāzes izmantošanai no mājas datoriem ir jāreăistrē sava pastāvīga IP 

adrese DU bibliotēkas informatīvajā zālē. 

8.1. tabula 

2007./2008. studiju gadā DU bibliotēkas 
piedāvātās publiskās lietošanās datu bāzes 

N
.p

.k
. 

Nosaukums Raksturojums Pieejamības vieta 

1. Letonika UzziĦu un tulkošanas sistēma internetā Informācijas zāle, lasītavas 

2. NAIS Latvijas normatīvo aktu datu bāze 
Informācijas zāle, lasītavas, 
SZF 

3. EBSCO Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 
4. Kembridge Journal on Line Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 
5. Science Direct Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 

6. WESTLAW International 
ES un ārvalstu juridisko dokumentu un 
žurnālu datu bāze 

Informācijas zāle 

7. HeinOnline 
Juridiskie žurnāli, ASV līgumi un 
vienošanās, ASV augstākās tiesas 
dokumenti 

Visā DU Net datortīklā 

8. RUBRICON Universāla uzziĦu izdevumu datu bāze Informācijas zāle, lasītavas 
9. SpringerLink Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 
10. Lursoft Laikrakstu pilnu tekstu datu bāze Informācijas zāle 
11. www.likumi.lid.lv LR un ES normatīvie dokumenti Informācijas zāle, lasītavas 

12.  World Bank e-library 
Pasaules Bankas dokumenti un 
publikācijas 

Informācijas zāle, lasītavas 

 



  

DU bibliotēka cenšas iegādāties jaunākos izdevumus studiju programmā docētajos 

kursos. Trūkums ir tas, ka liela daĜa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros, un šīs grāmatas 

maăistranti var izmantot tikai lasītavās. Taču 3394 grāmatas ir pieejamas DU elektroniskajā 

katalogā. Bez tam, studiju darbā tiek izmantotas programmā iesaistīto docētāju monogrāfijas 

un publikācijas. 

Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos gados 

bibliotēkas fonds ir papildinājies ar dažādu zinātnisko konferenču izdevumiem, kas apkopo un 

interpretē dažādu ārzemju autoru avotus, analizē tos, salīdzina un padara pieejamus 

studējošajiem, nodrošinot kultūrkontekstu un materiālu izmantojamību.  

Studējošajiem ir iespēja izmantot pašvaldību bibliotēku fondus. DU studenta apliecība 

vienlaicīgi ir arī LR Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija vienotā lasītāja karte, kas dod 

tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu fondus. Nepieciešamības 

gadījumos papildus iespējas nodrošina Interneta pieslēgums, kas Ĝauj izmantot Universitātes 

abonētās datu bāzes. 

8.3. Studiju programmas finans ēšana 

Studiju programma tiek finansēta gan no valsts, gan no mācību maksas, ko maksā 

maăistranti. 2007./2008. studiju gadā valsts finansēto budžeta vietu skaits ir 15, bet maksas 

vietu skaits ir 37. Studiju programmas mācību maksa ir 850 Ls – 1. kursā un 605 Ls – 2. 

kursā. 

Izmantojot šos finanšu līdzekĜus, tiek apmaksāts docētāju darbs studiju programmā, pirkta 

mācību literatūra un datortehnika. No šiem līdzekĜiem tiek segti arī katedras kancelejas 

izdevumi, kā arī komandējumu izdevumi. Ārpusbudžeta līdzekĜi dod iespēju pieaicināt augsti 

kvalificētus speciālistus no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām. 

Studiju programmas izmaksas skatīt 11. pielikumā. 



  

9. PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBAS PLĀNS 

9.1. SVID anal īze 

Lai izvērtētu DU akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” saturu, 

organizāciju un attīstības perspektīvas, tika veikta SVID analīze. 

9.1. tabula 
Akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” SVID anal īze 

Stiprās puses: Vājās puses: 

• Skaidrs studiju programmas mērėis un uzdevumi, 
kā arī atbilstoša materiāli tehniskā bāze;  
• Studiju programmas realizācijā piedalās liels 
docētāju īpatsvars ar doktora grādu; 
• Ir nodrošinājums ar augsti kvalificētiem 
mācībspēkiem no citām Latvijas augstākajām 
mācību iestādēm, kā arī vieslektoriem; 
• Studiju programmā iesaistīto mācībspēku 
zinātniskā kvalifikācija, pieredze un profesionalitāte 
tiek nepārtraukta pilnveidota; 
• Sadarbība starp mācībspēkiem un studējošajiem, 
regulāra studiju programmas attīstības izvērtēšana; 
• Pastāvīga studiju satura pilnveidošana, jaunu 
formu meklēšana un ieviešana; 
• Plašas iespējas izmantot Internetu, bibliotēku 
elektronisko datu bāzi „ALISE” u.c.; 
• Iespējas studēt līdzīgās ārvalstu studiju 
programmās 
• Plašas iespējas studējošajiem iesaistīties 
zinātniskajā darbā. 

• DU bibliotēkas samērā vājais nodrošinājums ar 
mūsdienu zinātnisko literatūru un periodiku 
svešvalodās; 
• Akadēmiskā personālā sliktās svešvalodas 
zināšanas; 
• Nepietiekamais atalgojums, kas kavē augsti 
kvalificētu docētāju piesaisti no Rīgas un ārvalstu 
augstskolām 

Iespējas: Draudi: 
• Sadarbības līgumi un kopēji projekti ar ārvalstu 
augstskolām; 
• Vieslektoru piesaistīšana, kā arī studentu apmaiĦas 
programmu attīstīšana; 
• Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu 
literatūru, kā arī tehniskā aprīkojuma pilnveidošana; 
• Akadēmiskā personāla lielāka iesaiste 
pētnieciskajos projektos; 
• Studiju kursu pilnveidošana un to nodrošināšana 
svešvalodās; 
• Maăistra grāda lomas palielināšanās; 
• Informācijas izplatīšana par esošo studiju 
programmu. 

• Studiju maksas palielināšanās, kas varētu samazināt 
studējošo skaitu; 
• Demogrāfiskā situācija, kurā samazinās studentu 
skaits, kas iegūst bakalaura grādu un tātad potenciālais 
maăistrantu skaits; 
• Profesionālo maăistra studiju programmu skaita 
palielināšanās, kas veido konkurenci akadēmiskā 
maăistra programmai 

 
Pēc SVID analīzes var secināt, ka DU akadēmiskajai maăistra programmai 

„Ekonomika” ir vairāk stipro pušu un iespēju nekā vājo pušu un draudu, un tas dod pārliecību 

gan par šīs programmas nepieciešamību, gan arī nākotnes perspektīvām. 



  

 

9.2. Att īst ības pl āns nākamajiem 6 gadiem 

Studiju programmas attīstība tiek plānota kompleksi saistībā ar DU SZF un Ekonomikas 

katedras attīstību.  

Galvenie attīstības virzieni ir šādi: 

• studiju procesa kvalitātes pilnveidošana; 

• personāla un studējošo pētniecisko darbu tēmu paplašināšana; 

• jaunu starptautisko sakaru dibināšana; 

• mācībspēku zināšanu pilnveidošana doktorantūrā; 

• bibliotēkas paplašināšana ar jaunāko mācību zinātnisko literatūru un periodiku, 

it īpaši svešvalodās; 

• mācībspēku un maăistrantu piedalīšanas starptautiskajās konferences un 

kvalifikācijas celšanas semināros;   

• plašāka studējošo un docētāju stažēšanās ārvalstīs; 

• studējošo piesaistīšana projektu, līgumdarbu un grantu izpildē; 

• materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, aprīkojuma atjaunošana un 

modernizācija. 

Darbības plāns: 
1. studējošo piedalīšanās ar ziĦojumiem Daugavpils Universitātes konferencēs – 

katru gadu pavasarī; 

2. studējošo piedalīšanās DU SZF doktorantu konferencēs – katru gadu rudenī; 

3. maăistrantu aptaujas veikšana par studiju programmas kvalitāti – katru gadu; 

4. studējošo un docētāju piedalīšanās Latvijas mēroga un starptautiskās 

konferencēs ar ziĦojumiem par zinātniskās pētniecības darbu un publikāciju 

sagatavošana – katru gadu; 

5. studējošo un docētāju piedalīšanās reăionālos semināros un konferencēs par 

praktiskiem ekonomikas jautājumiem – katru gadu; 

6. starptautisko sakaru dibināšana ar citām augstskolā un zinātniski 

pētnieciskajām iestādēm – vismaz ar vienu institūciju katru gadu; 

7. studējošo piedalīšanās Latvijas Ekonomikas foruma konkursā ar maăistra 

darbiem – vismaz viens darbs katru gadu; 

8. studējošo un docētāju piedalīšanās DU, LZP vai citos projektos – vismaz divos 

projektos katru gadu; 



  

9. sadarbības attīstīšana ar Latgales plānošanas reăiona institūcijām, pašvaldībām, 

valsts un privātajām institūcijām kopīgu pētījumu veikšanai un/vai projektu 

realizēšanai – katru gadu; 

10. informācijas izplatīšana plašsaziĦas līdzekĜos par Daugavpils Universitātes 

akadēmisko maăistra studiju programmu „Ekonomika” – katru gadu;  

11. informācijas izplatīšana pašvaldībās, izglītības pārvaldēs, skolās un citās 

institūcijās par Daugavpils Universitātes akadēmisko maăistra studiju 

programmu „Ekonomika” Latgales reăionā – katru gadu. 
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1. PIELIKUMS 
 

Studiju programmas akreditācijas lapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. PIELIKUMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pašvērtējuma ziĦojumi par 2002./2003.st.g., 
2003./2004.st.g., 2004./2005.st.g., 2005./2006.st.g., 

2006./2007.st.g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Maăistra studiju programmas  
“Ekonomika”  

pašnovērtējums par 2002./2003. studiju gadu  
 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
2. Studiju programmas struktūra 
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās. IzmaiĦu 
analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru 
kabineta noteikumiem 
2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība 
3. Studiju programmu realizācija 
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais darbs, 
komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja kontaktnodarbības 
sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība  
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbība 
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un bakalaura darbu tēmu atbilstība 
studiju programmas saturam 
5. Vērt ēšanas sistēma  
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles pamatojums 
un analīze 
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra beigās). 
Izvēles pamatojums 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē  
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un analīze 
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība  
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls  
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām  
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā  
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti  
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums  
8.1. Studiju programmas finansēšana  
8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un aprīkojuma 
atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu  
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu  
9. Ārējie sakari  
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes kontekstā 
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs  
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa valstīm)  
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm)  



  

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi  

Galvenais programmas mērėis ir ekonomiskās izglītības attīstība Latvijā un īpaši 
Latgalē, kas ir nepieciešams noteikums labvēlīgas ekonomikas attīstībai, stāvokĜa uzlabošanai 
darbaspēka tirgu, ekonomiskās un politiskās situācijas stabilizācijai republikā.  
Programmas mērėi:  
 

- izglītot ekonomikas speciālistus, kuriem ir mūsdienīga ekonomiskā domāšana; viĦi 
ir nepieciešami, lai uzlabotu Latvijas ekonomisko situāciju;  

- izglītot speciālistus, kuri ir nepieciešami Latgales tautsaimniecībā, Ħemot vērā 
reăiona specifiku;  

- izglītot speciālistus, kuri labi pārzina gan ekonomikas teoriju, gan arī praksi, kas ir 
spējīgi veikt zinātniskos pētījumus un pasniegt ekonomiskos studiju kursus 
mācību iestādēs.  

Ekonomikas maăistra studiju programmas (kā jebkuras universitātes studiju 
programmas) galvenais uzdevums ir veidot dziĜi un vispusīgi izglītotas, augsti kulturālas, 
analītiski domājošas personības, kuras spētu lietpratīgi veikt augsti kvalificētu radošu darbu, 
spētu radoši analizēt problēmsituācijas un patstāvīgi pieĦemt lēmumus.  

Programmas uzdevums ir izglītot kvalificētus speciālistus, kuri labi zina ekonomikas 
teoriju, pasaules un Eiropas ekonomisko pieredzi, svešvalodas, prot izmantot mūsdienu 
datortehnikas piedāvātās iespējas, labi pārvalda praktiskās ekonomiskās problēmas. Šodien 
tādi speciālisti ir nepieciešami valsts un pašvaldību iestādēm, universitātēm, koledžām un 
ăimnāzijām, bankām un komercfirmām.  
 
 
2. Studiju programmas struktūra  

 
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās. 

IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem 
(Ministru kabineta noteikumiem)  

Studiju programma pēc struktūras atbilst Ministru kabineta Noteikumu prasībām. Tā 
kā studiju programma atkārtoti tika akreditēta uz 6 gadiem 2002. gadā, tajā kvantitatīvas 
izmaiĦas 2002./2003. studiju gadā netika veiktas.  

 
2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība .  

Studiju kursu satura izmaiĦas 2002./2003. studiju gadā netika veiktas.  
 
 
3. Studiju programmas realizācija  

 
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individu ālais 

darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un 
analīze 

Studiju programmas realizācijā tika izmantotas tradicionālas universitātēm raksturīgas 
studiju formas: lekcijas un semināri. ĥemot vērā, ka programmā studējošie ir pārsvarā 
ekonomiskajās struktūrās strādājošie speciālisti, liela uzmanība tika pievērsta individuālā 
darbā organizācijai. Īpaši tas tika izmantots, studentiem izstrādājot maăistra darbus.  

 
 
 
 



  

3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 
kontaktnodarb ības sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums 

 
ĥemot vērā, ka studijas programmā pārsvarā tiek organizētas daĜēji neklātienes formā 

un vakaros, kontaktnodarbības sastāda mazāk par 50%. Īpatsvars tiek likts uz studentu 
patstāvīgo darbu un konkrēto studiju jautājumu apspriešanu semināros.  

 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem  

Studiju plāns pilnībā atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem un sastādīts 
saskaĦā ar programmas struktūru.  
 
 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība  

 
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 

mijiedarb ība 
SZF docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbu, vada un piedalās Latvijas Zinātnes 

Padomes (LZP) grantos, starptautiskos pētījumu projektos, veic starptautisku organizāciju, 
Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un dažādu organizāciju pasūtītus pētījumus.  

Ar akadēmisko maăistra studiju programmu “Ekonomika” saistīto pētījumu galvenie 
virzieni ir:  

1.  Firmu finansu 
analīze un biznesa 
plānošana  

Dr. oec. A. Nikolajevs  
Dr.oec. J.Baltgailis  
Dr.oec A.Limanskis  
Dr.oec. ě.Nikolajeva  
Dr.oec.I.Kuzmina  

2.  Personāla 
menedžments  

Dr.phil. L.Gorbaceviča  
Mag.ped. I.Ostrovska  
Dr.hab.psih. A.Vorobjovs  
Dr.psih. M.PupiĦš  

3.  Reăionālā attīstība  Dr.oec. J.Saulitis  
Dr.soc. V.MeĦšikovs  
Dr. soc. O.PeipiĦa  
Dr. oec. A. Nikolajevs  
Mag. oec. I. KuĦicka  

4.  Finansu socioloăija  Dr. soc. V. MeĦšikovs  
Dr. phil. L. Gorbaceviča  
Dr. oec. J. Baltgailis  
Dr. oec. ě. Nikolajeva  
Mag. oec. V. BoroĦenko  

 
DU Sociālo zinātĦu fakultātes mācību spēki pēdējo gadu laikā ir pieteikuši savu dalību 

daudzos zinātniskos projektos, nopublicējuši savas grāmatas un rakstus un piedalījušies 
virknē konferenču. Informācija par docētāju zinātnisko darbu ir sniegta  

 4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un bakalaura darbu tēmu 
atbilstība studiju programmas saturam 

Maăistrantu zinātniskais darbs tiek organizēts Sociālo zinātĦu fakultātes docētāju 
vadība.  



  

Maăistrantu zinātniskā darba formas:  
• maăistra darbu izstāde;  
• piedalīšanās zinātniskajos projektos;  
• uzstāšanās zinātniskajās konferencēs.  

 
 

5. Vērt ēšanas sistēma 
 5.1. Izmantotās studiju vērt ēšanas un izvērt ēšanas metodes, to apraksts, izvēles 

pamatojums un analīze 
Studiju darba rezultātu vērtēšanai programmā izstrādāta vērtēšanas sistēma.  Tā iekĜauj 

sevī:  
1) Vispārīgās prasības maăistrantiem, kuras paredz:  

- eksāmenu nokārtošanu 6 studiju kursos, kas iekĜauti programmas A daĜā;  
- ieskaišu nokārtošanu 6 studiju kursos no studiju programmas B daĜas;  

- vismaz viena raksta nopublicēšana zinātniskajos rakstu krājumos;  

- noslēguma pārbaudījuma (testa ekonomikā) nokārtošanu;  

- maăistra darba aizstāvēšanu.  

2) Zināšanu vērtēšanas kritērijus, kārtojot eksāmenus pēc studiju kursu apgūšanas (tiek 
izmantota DU Studiju nolikumā noteiktā desmit baĜĜu skala).  

3) Kritērijus noslēguma pārbaudījuma vērtēšanai  

Noslēguma pārbaudījums ir rakstiska testa veidā, kurā tiek iekĜauti jautājumi no 
mikroekonomiskas analīzes, makroekonomiskās analīzes, vadības grāmatvedības un finansu 
analīzes kursiem. Maksimālā punktu summa ir 105. Pozitīva vērtējuma iegūšanai jāsavāc 
vismaz 40.  

Vērtējuma skala:  

100 – 105 punkti  - 10 balles  

90 - 99  - 9 balles  

80 - 89  - 8 balles  

70 - 79  - 7 balles  

60 - 69  - 6 balles  

50 - 59  - 5 balles  

40 - 49  - 4 balles  

 
Testa izpildes ilgums – 3 stundas.  
 
 



  

 
4) Kritērijus maăistra darba vērtēšanai. Tie sastāv no divām daĜām:  

- vispārīgām prasībām maăistra darba izstrādāšanai, noformēšanai un 
sagatavošanai aizstāvēšanai (nākamajā studiju gadā jāizdod vispārīgās 
prasības brošūras vaidā);  

 - maăistra darbu vērtēšanas kritērijiem pie darba aizstāvēšanas  
 

5.2. Novērt ēšanas biežums (nepārtraukt ā novērt ēšana vai novērt ēšana tikai semestra 
beigās). Izvēles pamatojums 

Novērtēšana notiek eksāmenu un ieskaišu veidā pēc katra studiju kursa apgūšanas, 
noslēguma pārbaudījums un maăistra darba aizstāvēšana notiek otrā studiju gada beigās pēc 
studiju programmas pilnīgas izpildīšanas.  
 
 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē  

 
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un analīze 

Lai pilnveidotu studiju programmu regulāri tiek aptaujāti programmā studējošie ar 
mērėi noskaidrot viĦu viedokli par studiju programmas satura un studiju programmā 
strādājošiem docētājiem. 2002./2003. studiju gadā veikto aptauju rezultāti doti.  

 
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība 

2002./2003. gadā absolventu un darba devēju aptauja netika veikta.  
Programmas beidzēju nodarbinātības problēma nepastāv, jo praktiski visi programmā 

studējošie strādā ekonomiskās struktūras.  
 
 
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls 

 
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu 
2002./2003. studiju gadā studiju programmas realizāciju nodrošināja 23 docētāji. To skaitā 9 
profesori un asoc. profesori, 11 docenti, 3 lektori  

 
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija pilnībā atbilst. Augstskolu likuma prasībām. 
Tuvākajā perspektīvā jāpabeidz studijas doktorantūrā lekt. I. KuĦickai un asist. V. BoroĦenko, 
jāiestājas doktorantūrā lekt. T. Bikovskim.  

 
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā 

2002./2003. st. gadā no 23 docētājiem studiju programmā pamatdarbā strādāja 13 
docētāji. Tas sastāda aptuveni 60% un pilnībā nodrošina stabilu programmas realizēšanu.  
 

7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti  
Plašāk jārealizē akadēmiskā personāla apmaiĦas programmu starp Eiropas 

Universitātēm. Jāmeklē iespējas SZF docētājiem realizēt savu zinātnisko un pedagoăisko 
potenciālu arī citās universitātēs vieslektoru statusā. 
 



  

8. FINANSĒŠANAS AVOTI, PROGRAMMAS MATERI ĀLAIS 
NODROŠINĀJUMS 

  
 8.1. Studiju programmas finansēšana 

2002./2003. studiju gadā programmā par valsts budžeta līdzekĜiem studēja tikai 7% no 
kopējā programmā studējošo skaita. Tātad galvenais programmas finansēšanas avots ir 
maăistrantu iemaksas par studijām. Jāpanāk, lai vismaz 50% maăistrantu studētu par valsts 
budžeta līdzekĜiem. Tas Ĝautu pilnīgāk nodrošināt programmas materiālās bāzes attīstību.  

  
 8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un 

aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

Materiālās bāzes attīstība notika šādos virzienos:  
- mācību un zinātniskās literatūras un periodisko izdevumu iegāde;  

- datortehnikas iegāde un modernizācija, jaunas datorklases izveide (315. aud.);  

- studentu iespējas izmantot Internet paplašināšana;  

- mācību telpu remonts un aprīkošana (301., 320., 318. aud.).  

Uz doto brīdi maăistra studiju programmai ir salīdzinoši plaša materiālā bāze, kas sevī 
iekĜauj 2 aprīkotas un modernizētas datorklases, socioloăisko pētījumu laboratoriju, mācību 
auditorijas un administratīvās telpas. Paralēli studentiem ir iespējas izmantot DU bibliotēkas 
un lasītavas pakalpojumus, DU Informātikas katedras mācību kabinetus (3 mācību kabineti), 
DU Multimēdiju Centra iespējas, svešvalodu (angĜu un vācu valodas ) mācību kabinetus, 
sporta kompleksa piedāvātās iespējas. Datorklases ir apgādātas ar jaudīgu datortehniku un 
modernām perifērijas iekārtām.  

Datori tiek izmantoti mācību procesā, maăistrantu patstāvīgajam un zinātniskajam 
darbam. Visi datori ir pievienoti kopējam universitātes datortīklam, pateicoties kuram ir 
iespēja pieslēgties Internet, strādāt ar to. Tas nodrošina maăistrantiem augstu informācijas 
apmaiĦas un iegūšanas līmeni, kas atbilst ārzemju standartiem.  

Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra darbam ar 
Internet un informācijas publicēšanai Internetā, gan specializētas programmas grāmatvedības 
uzskaitei, socioloăisko pētījumu veikšanai, lietišėās spēles, ekonomisko un citu procesu 
modelēšanai. Datoros ir uzstādītas arī programmas ar multimēdija iespējām, kuras tiek 
izmantotas svešvalodu zināšanu uzlabošanai.  

 1998  1999  2000  2001  2002  2003  

Datoru skaits  16  24  29  34  37  40  

t.sk.  

- datorklasēs  

12  20  24  24  26  26  

- laboratorijā  2  2  2  3  3  4  

- citas telpās  2  2  3  8  8  11  



  

Printeru skaits  4  5  6  6  6  9  

Kopējamo 

tehniku skaits  
1  2  2  2  3  

3  

Datorklašu skaits  1  2  2  2  2  2  

 

 8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un inform āciju. 
IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

SZF abonementā un lasītavā ir pieejamas 41 000 grāmatu sabiedriskajās un 
humanitārajās zinātnēs. Ir zināmas problēmas ar specializēto ārzemēs izdoto literatūru 
ekonomikas zinātnē, taču programma ar katru gadu meklē iespējas rast vairāk līdzekĜu jaunu 
ārvalstīs (Rietumeiropā, ASV) izdoto grāmatu un periodisko izdevumu iegādei.  

Iepriekšminētās problēmas risinājums pagaidām ir mācībspēku personīgajās 
bibliotēkās pieejamās mūsdienu literatūras izmantošana studiju procesā un iespēja izmantot 
elektronisko sistēmu “Alise”, kurai ir pieslēgta DU bibliotēka, un, caur kuru ir iespēja 
darboties ar LU un citu nozīmīgāko zinātnisko bibliotēku katalogiem un vēlāk – atsevišėi 
pasūtīt grāmatas. Paralēli tam, studentiem ir iespējas rast nepieciešamos akadēmiskos resursus 
un vajadzīgo informāciju arī izmantojot WWW vispasaules tīklā jeb Internet.  

Pateicoties akadēmisko maăistra studiju programmā iesaistīto mācībspēku iniciatīvai, 
ir izveidots Internet resursu (mājas lapas, virtuālās bibliotēkas un apmācošās programmās 
u.c.) elektroniskais katalogs par ekonomikas zinātnes svarīgāko studiju kursu tematisko 
sadaĜu jautājumu.  

  

9. ĀRĒJIE SAKARI  
  

 9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 
kontekstā 

Sakari ar darba devējiem tiek veikti vairākos virzienos:  
• darba devēji tiek aicināti praktiska satura studiju kursu nolasīšanai;  
• Ħem līdzdalību kopīgu projektu realizēšanā;  
• daĜa studējošo maăistra programmā ir jau paši darba devēji un aktīvi savās firmas un 

iestādēs piedāvā darbu programmas absolventiem.  

  
 9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 

Visciešākā sadarbība, realizējot analoăisko mācību programmu, Ekonomikas katedrai ir 
izveidota ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Rēzeknes 
Augstskolu. Sadarbības izpausmes formas ir:  

- Dalība zinātniskajās konferencēs;  
- Kopēju zinātnisko izdevumu veidošana;  
- Palīdzība akadēmiskā personāla sagatavošanā (doktorantūra LU un LLU);  



  

- Palīdzība konkursu organizēšanā fakultātes profesoru sastāva veidošanā (LU);  
- Kopīgo zinātnisko projektu realizēšana (LLU, RA);  
- ApmaiĦa ar vieslektoriem.  

 
 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa 

valstīm)  
Sākot ar 2001/2002 mācību gadu tiek organizēta sadarbība ar dažām ārvalstu 

augstākajām mācību iestādēm, kuras realizē analoăiskas programmas. Darbam DU 
maăistrantūras programmā ir piekrituši profesors V. Kosedovskis (ToruĦas Universitāte, 
Polija), profesors S. Partickis (ěubĜinas Universitāte, Polija) un N. Seymour-Dale 
(Lielbritānija).  

  
 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 

Studējošo citās valstīs nav.  
  

 9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 
Studējošo no citām valstīm nav.  

 

2003. gada 10. oktobrī       Programmas direktors:  

asoc.prof. A. Nikolajevs 
 



  

Maăistra studiju programmas  
“Ekonomika”  

pašnovērtējums par 2003./2004. studiju gadu  
 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi  
2. Studiju programmas struktūra  
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās. IzmaiĦu 
analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru 
kabineta noteikumiem) 
2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība 
3. Studiju programmas realizācija  
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais darbs, 
komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze  
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja kontaktnodarbības 
sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums  
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem  
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība  
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbība  
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un bakalaura darbu tēmu atbilstība 
studiju programmas saturam  
5. Vērt ēšanas sistēma  
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles pamatojums 
un analīze  
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra beigās). 
Izvēles pamatojums  
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveide  
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un analīze  
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība  
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls  
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu  
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām  
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā  
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti  
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums  
8.1. Studiju programmas finansēšana  
8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un aprīkojuma 
atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu  
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu  
9. Ārējie sakari  
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes kontekstā  
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs  
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa valstīm) 
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 
 



  

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi  
Galvenais programmas mērėis ir ekonomiskās izglītības attīstība Latvijā un īpaši 

Latgalē, kas ir nepieciešams noteikums labvēlīgas ekonomikas attīstībai, stāvokĜa uzlabošanai 
darbaspēka tirgu, ekonomiskās un politiskās situācijas stabilizācijai republikā.  
Programmas mērėi:  
 

- sagatavot ekonomikas speciālistus, kuriem ir mūsdienīga ekonomiskā domāšana; 
viĦi ir nepieciešami, lai uzlabotu Latvijas ekonomisko situāciju;  

- izglītot speciālistus, kuri ir nepieciešami Latgales tautsaimniecībā, Ħemot vērā 
reăiona specifiku;  

- sagatavot speciālistus, kuri labi pārzina gan ekonomikas teoriju, gan arī praksi, kas 
ir spējīgi veikt zinātniskos pētījumus un pasniegt ekonomiskos studiju kursus 
mācību iestādēs.  

- dot iespēju speciālistiem, kuriem ir ekonomikas bakalaura grāds, turpināt savu 
izglītību un paaugstināt savu kvalifikāciju  

Ekonomikas maăistra studiju programmas (kā jebkuras universitātes studiju 
programmas) galvenais uzdevums ir veidot dziĜi un vispusīgi izglītotas, augsti kulturālas, 
analītiski domājošas personības, kuras spētu lietpratīgi veikt augsti kvalificētu radošu darbu, 
spētu radoši analizēt problēmsituācijas un patstāvīgi pieĦemt lēmumus.  

Programmas uzdevums ir izglītot kvalificētus speciālistus, kuri labi zina ekonomikas 
teoriju, pasaules un Eiropas ekonomisko pieredzi, svešvalodas, prot izmantot mūsdienu 
datortehnikas piedāvātās iespējas, labi pārvalda praktiskās ekonomiskās problēmas. Šodien 
tādi speciālisti ir nepieciešami valsts un pašvaldību iestādēm, universitātēm, koledžām un 
ăimnāzijām, bankām un komercfirmām.  
 
 
2. Studiju programmas struktūra  
 

2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās. 
IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem 

(Ministru kabineta noteikumiem)  
Studiju programma pēc struktūras atbilst Ministru kabineta Noteikumu prasībām. Tā 

kā studiju programma atkārtoti tika akreditēta uz 6 gadiem 2002. gadā, tajā kvantitatīvas 
izmaiĦas 2003./2004. studiju gadā netika veiktas.  
 

2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība 
Studiju kursu satura izmaiĦas 2003./2004. studiju gadā netika veiktas.  

 
 
3. Studiju programmas realizācija  
 

3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individu ālais 
darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un 

analīze 
Studiju programmas realizācijā tika izmantotas tradicionālas universitātēm raksturīgas 

studiju formas: lekcijas un semināri. ĥemot vērā, ka programmā studējošie ir pārsvarā 
ekonomiskajās struktūrās strādājošie speciālisti, liela uzmanība tika pievērsta individuālā 
darbā organizācijai. Īpaši tas tika izmantots, studentiem izstrādājot maăistra darbus.  

 
 
 



  

3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 
kontaktnodarb ības sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums 

ĥemot vērā, ka studijas programmā pārsvarā tiek organizētas daĜēji neklātienes formā 
un vakaros, kontaktnodarbības sastāda mazāk par 50%.  
Īpatsvars tiek likts uz studentu patstāvīgo darbu un konkrēto studiju jautājumu apspriešanu 
semināros.  
 

3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem. 
Studiju plāns pilnībā atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem un sastādīts 

saskaĦā ar programmas struktūru.  
 
 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība  
 

4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarb ība 

SZF docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbu, vada un piedalās Latvijas Zinātnes 
Padomes (LZP) grantos, starptautiskos pētījumu projektos, veic starptautisku organizāciju, 
Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un dažādu organizāciju pasūtītus pētījumus.  

Pašlaik vairākums studiju kursu koordinatori ir zinātĦu doktori vai habilitētie doktori. 
Atsevišėus kursus lasa kvalificēti pasniedzēji ar maăistra akadēmisko grādu. Pašlaik atsevišėi 
maăistri strādā pie promocijas darbiem.  

Ar akadēmisko maăistra studiju programmu “Ekonomika” saistīto pētījumu galvenie 
virzieni ir:  

1.  Firmu finansu analīze un biznesa 
plānošana  

Dr. oec. A. Nikolajevs  
Dr.oec. J.Baltgailis  
Dr.oec A.Limanskis  
Dr.oec. ě.Nikolajeva  
Dr.oec.I.Kuzmina  
Dr.oec.N.Gods  

2.  Personāla menedžments  Dr.phil. L.Gorbaceviča  
Mag.ped. I.Ostrovska  
Dr.oec. G.Gonarovs  
Dr.hab.psih. A.Vorobjovs  
Dr.psih. M.PupiĦš  

3.  Reăionālā attīstība  Dr.oec. J.Saulitis  
Dr.soc. V.MeĦšikovs  
Dr. soc. O.PeipiĦa  
Dr.oec. G.Gonarovs  
Dr. oec. A. Nikolajevs  
Mag. oec. I. KuĦicka  
Dr.oec.V.Koseidovskis  

4.  Finansu socioloăija  Dr. soc. V. MeĦšikovs  
Dr. phil. L. Gorbaceviča  
Dr. oec. J. Baltgailis  
Dr. oec. ě. Nikolajeva  
Mag. oec. V. BoroĦenko  

 



  

DU Sociālo zinātĦu fakultātes mācību spēki pēdējo gadu laikā ir pieteikuši savu dalību 
daudzos zinātniskos projektos, nopublicējuši savas grāmatas un rakstus un piedalījušies 
virknē konferenču.  
 

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un bakalaura darbu tēmu 
atbilstība studiju programmas saturam 

Maăistrantu zinātniskais darbs tiek organizēts Sociālo zinātĦu fakultātes docētāju 
vadība.  

Maăistrantu zinātniskā darba formas:  
• maăistra darbu izstāde;  
• piedalīšanās zinātniskajos projektos;  
• uzstāšanās zinātniskajās konferencēs.  

 
 
5. Vērt ēšanas sistēma 

   
 5.1. Izmantotās studiju vērt ēšanas un izvērt ēšanas metodes, to apraksts, izvēles 

pamatojums un analīze 
Studiju darba rezultātu vērtēšanai programmā izstrādāta vērtēšanas sistēma.  
Tā iekĜauj sevī:  

1) Vispārīgās prasības maăistrantiem, kuras paredz:  
- eksāmenu nokārtošanu 6 studiju kursos, kas iekĜauti programmas A daĜā;  

- ieskaišu nokārtošanu 6 studiju kursos no studiju programmas B daĜas;  

- vismaz viena raksta nopublicēšana zinātniskajos rakstu krājumos;  

- noslēguma pārbaudījuma (testa ekonomikā) nokārtošanu;  

- maăistra darba aizstāvēšanu.  

2) Zināšanu vērtēšanas kritērijus, kārtojot eksāmenus pēc studiju kursu apgūšanas (tiek 
izmantota DU Studiju nolikumā noteiktā desmit baĜĜu skala).  

3) Kritērijus noslēguma pārbaudījuma vērtēšanai  

Noslēguma pārbaudījums ir rakstiska testa veidā, kurā tiek iekĜauti jautājumi no 
mikroekonomiskas analīzes, makroekonomiskās analīzes, vadības grāmatvedības un finansu 
analīzes kursiem. Maksimālā punktu summa ir 105. Pozitīva vērtējuma iegūšanai jāsavāc 
vismaz 40.  

Vērtējuma skala:  

100 – 105 punkti  - 10 balles  

90 - 99  - 9 balles  

80 - 89  - 8 balles  

70 - 79  - 7 balles  

60 - 69  - 6 balles  



  

50 - 59  - 5 balles  

40 - 49  - 4 balles  

 
Testa izpildes ilgums – 3 stundas.  
 
4) Kritērijus maăistra darba vērtēšanai. Tie sastāv no divām daĜām:  

- vispārīgām prasībām maăistra darba izstrādāšanai, noformēšanai un 
sagatavošanai aizstāvēšanai;  

- maăistra darbu vērtēšanas kritērijiem pie darba aizstāvēšanas  
 

5.2. Novērt ēšanas biežums (nepārtraukt ā novērt ēšana vai novērt ēšana tikai semestra 
beigās). Izvēles pamatojums 

Novērtēšana notiek eksāmenu un ieskaišu vaidā pēc katra studiju kursa apgūšanas, 
noslēguma pārbaudījums un maăistra darba aizstāvēšana notiek otrā studiju gada beigās pēc 
studiju programmas pilnīgas izpildīšanas.  
 
 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveide  
 

6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un analīze  
Lai pilnveidotu studiju programmu regulāri tiek aptaujāti programmā studējošie ar 

mērėi noskaidrot viĦu viedokli par studiju programmas satura un studiju programmā 
strādājošiem docētājiem.  
 
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība 

Studiju programmas un studiju organizācijas kvalitātes izvērtēšanā un uzlabošanā tiek 
iesaistīti arī programmas absolventi. ViĦu līdzdalība izpaužas divējādi:  

- tiek analizēti noslēguma pārbaudījumu un maăistra darbu aizstāvēšanas rezultāti;  
- tiek veiktas aptaujas par studiju programmas saturu un organizāciju  
Kā trūkums ir jāatzīmē tas, ka 2003./2004. studiju gadā netika veikta darba devēju 

aptauja. Toties programmas beidzēju nodarbinātības problēma nepastāv, jo praktiski visi 
programmā studējošie strādā ekonomiskās struktūras.  
 
 
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls 
 

 7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu 

2003./2004. studiju gadā studiju programmas realizāciju nodrošināja 22 docētāji. To 
skaitā 8 profesori un asoc. profesori, 11 docenti, 3 lektori   

 
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām  
Akadēmiskā personāla kvalifikācija pilnībā atbilst LR Augstskolu likuma prasībām. 

Tuvākajā perspektīvā jāpabeidz studijas doktorantūrā lekt. I. KuĦickai, asist. V. BoroĦenko un 
jāiestājas doktorantūrā lekt. T. Bikovskim, lekt. S.Zelčai un lekt. J. Radionovam.  



  

 7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā 
2003./2004. st. gadā no 22 docētājiem studiju programmā pamatdarbā strādāja 10 

docētāji. Tas sastāda aptuveni 46% un nodrošina stabilu programmas realizēšanu.  

  
 7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 

Plašāk jārealizē akadēmiskā personāla apmaiĦas programmu starp Eiropas 
Universitātēm. Jāmeklē iespējas SZF docētājiem realizēt savu zinātnisko un pedagoăisko 
potenciālu arī citās universitātēs vieslektoru statusā.  

  
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 
  
 8.1. Studiju programmas finansēšana 

2004. studiju gadā programmā par valsts budžeta līdzekĜiem studēja 25% no kopējā 
programmā studējošo skaita. Tātad galvenais programmas finansēšanas avots ir maăistrantu 
iemaksas par studijām.  

  
 8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un 

aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

Akadēmiskās studiju programmas “Ekonomika” realizēšanai tiek izmantota DU 
materiāli, tehniskā bāze. Studentiem, topošajiem ekonomistiem ir iespēja izmantot jebkurām 
studiju formām (individuālajam darbam) labi aprīkotas auditorijas un laboratorijas, kā arī 
bibliotēkas un lasītavas.  

Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, datorklases ir aprīkotas ar jaunām 
datortehnikām (15 jauniem datoriem), kurās, savukārt, ir instalētas SPSS programmas.  
Studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar:  

• kserokopēšanas tehniku (3 kserokopēšanas aparāti);  
• vizuālās prezentācijas tehniku (6 kodoskopi, 2 multimediju projektors);  
• 2 portatīvajiem datoriem;  
• videofilmēšanas aparatūru, audiotehniku;  
• datortehniku.  
Datorklases ir apgādātas ar jaudīgu datortehniku un modernām perifērijas iekārtām. 

Datori tiek izmantoti mācību procesā, maăistrantu patstāvīgajam un zinātniskajam darbam. 
Visi datori ir pievienoti kopējam universitātes datortīklam, pateicoties kuram ir iespēja 
pieslēgties Internet, strādāt ar to. Tas nodrošina maăistrantiem augstu informācijas apmaiĦas 
un iegūšanas līmeni, kas atbilst ārzemju standartiem.  

Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra darbam ar 
Internet un informācijas publicēšanai Internetā, gan specializētas programmas grāmatvedības 
uzskaitei, socioloăisko pētījumu veikšanai, lietišėās spēles, ekonomisko un citu procesu 
modelēšanai. Datoros ir uzstādītas arī programmas ar multimedija iespējām, kuras tiek 
izmantotas svešvalodu zināšanu uzlabošanai. 

  
 8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un inform āciju. 

IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
Studiju programma ir apmierinoši nodrošināta ar nepieciešamo speciālo literatūru, 

informācijai var ērti piekĜūt internetā. Varētu vēlēties lielāku finansējumu bibliotēku fondu 
paplašināšanai un jaunākās speciālās literatūras iegādei. Bibliotēku fondu paplašināšana 
atpaliek no studējošo skaita pieauguma, tāpēc studenti nereti ir neapmierināti ar piekĜūšanu 
mācību un zinātniskai literatūrai. Ir zināmas problēmas ar specializēto ārzemēs izdoto 



  

literatūru ekonomikas zinātnē, taču programma ar katru gadu meklē iespējas rast vairāk 
līdzekĜu jaunu ārvalstīs (Rietumeiropā, ASV) izdoto grāmatu un periodisko izdevumu iegādei.  
Iepriekšminētās problēmas risinājums pagaidām ir mācībspēku personīgajās bibliotēkās 
pieejamās mūsdienu literatūras izmantošana studiju procesā un iespēja izmantot elektronisko 
sistēmu “Alise”, kurai ir pieslēgta DU bibliotēka, un, caur kuru ir iespēja darboties ar LU un 
citu nozīmīgāko zinātnisko bibliotēku katalogiem un vēlāk – atsevišėi pasūtīt grāmatas. 
Paralēli tam, studentiem ir iespējas rast nepieciešamos akadēmiskos resursus un vajadzīgo 
informāciju arī izmantojot WWW vispasaules tīklā jeb Internet.  

Pateicoties akadēmisko maăistra studiju programmā iesaistīto mācībspēku iniciatīvai, 
ir izveidots Internet resursu (mājas lapas, virtuālās bibliotēkas un apmācošās programmās 
u.c.) elektroniskais katalogs par ekonomikas zinātnes svarīgāko studiju kursu tematisko 
sadaĜu jautājumu.  

  
9. Ārējie sakari 
 
 9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 

kontekstā 
Sakari ar darba devējiem tiek veikti vairākos virzienos:  

• darba devēji tiek aicināti praktiska satura studiju kursu nolasīšanai;  
• Ħem līdzdalību kopīgu projektu realizēšanā;  
• daĜa studējošo maăistra programmā ir jau paši darba devēji un aktīvi savās firmas un 

iestādēs piedāvā darbu programmas absolventiem.  
 

 9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 
Visciešākā sadarbība, realizējot analoăisko mācību programmu, Ekonomikas katedrai ir 

izveidota ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Rēzeknes 
Augstskolu. Sadarbības izpausmes formas ir:  
 

- Dalība zinātniskajās konferencēs;  
- Kopēju zinātnisko izdevumu veidošana;  
- Palīdzība akadēmiskā personāla sagatavošanā (doktorantūra LU un LLU);  
- Palīdzība konkursu organizēšanā fakultātes profesoru sastāva veidošanā (LU);  
- Kopīgo zinātnisko projektu realizēšana (LLU, RA);  
- ApmaiĦa ar vieslektoriem.  

 
 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa 

valstīm) 
Sākot ar 2003/2004 mācību gadu tiek organizēta sadarbība ar dažām ārvalstu 

augstākajām mācību iestādēm, kuras realizē analoăiskas programmas. Darbam DU 
maăistrantūras programmā ir piekrituši profesors V.Kosedovskis (ToruĦas Universitāte, 
Polija), profesors S.Partickis (ěubĜinas Universitāte, Polija) un N.Seymour-Dale 
(Lielbritānija).  

  
 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 

Studējošo citās valstīs nav.  

  
 



  

 9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 
Studējošo no citām valstīm nav.  
 
2004. gada 30. septembrī       Programmas direktors  

asoc.prof. G. Gončarovs 
 
 
 



  

Maăistra studiju programmas  
“Ekonomika” (progr. kods 4531003)  

pašnovērtējums par 2004./2005. studiju gadu  
 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi  
2. Studiju programmas struktūra  
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās. IzmaiĦu 
analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru 
kabineta noteikumiem) 
2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība  
3. Studiju programmu realizācija  
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais darbs, 
komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze  
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja kontaktnodarbības 
sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums  
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem  
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība  
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbība  
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un bakalaura darbu tēmu atbilstība 
studiju programmas saturam  
5. Vērtēšanas sistēma  
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles pamatojums 
un analīze  
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra beigās). 
Izvēles pamatojums  
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē  
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un analīze  
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība  
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls  
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu  
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām  
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā  
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti  
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums  
8.1. Studiju programmas finansēšana  
8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un aprīkojuma 
atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu  
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu  
9. Ārējie sakari  
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes kontekstā  
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs  
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa valstīm)  
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 



  

1. Studiju programmas m ērėi un uzdevumi  
Galvenais programmas mērėis ir ekonomiskās izglītības attīstība Latvijā un īpaši 

Latgalē, kas ir nepieciešams noteikums labvēlīgas ekonomikas attīstībai, stāvokĜa uzlabošanai 
darbaspēka tirgu, ekonomiskās un politiskās situācijas stabilizācijai republikā.  
Programmas mērėi:  

- sagatavot ekonomikas speciālistus, kuriem ir mūsdienīga ekonomiskā domāšana; 
viĦi ir nepieciešami, lai uzlabotu Latvijas ekonomisko situāciju;  

- izglītot speciālistus, kuri ir nepieciešami Latgales tautsaimniecībā, Ħemot vērā 
reăiona specifiku;  

- sagatavot speciālistus, kuri labi pārzina gan ekonomikas teoriju, gan arī praksi, kas 
ir spējīgi veikt zinātniskos pētījumus un pasniegt ekonomiskos studiju kursus 
mācību iestādēs.  

- dot iespēju specialistiem, kuriem ir ekonomikas bakalaura grāds, turpināt savu 
izglītību un paaugstināt savu kvalifikāciju  

Ekonomikas maăistra studiju programmas (kā jebkuras universitātes studiju 
programmas) galvenais uzdevums ir veidot dziĜi un vispusīgi izglītotas, augsti kulturālas, 
analītiski domājošas personības, kuras spētu lietpratīgi veikt augsti kvalificētu radošu darbu, 
spētu radoši analizēt problēmsituācijas un patstāvīgi pieĦemt lēmumus.  

Programmas uzdevums ir izglītot kvalificētus speciālistus, kuri labi zina ekonomikas 
teoriju, pasaules un Eiropas ekonomisko pieredzi, svešvalodas, prot izmantot mūsdienu 
datortehnikas piedāvātās iespējas, labi pārvalda praktiskās ekonomiskās problēmas. Šodien 
tādi speciālisti ir nepieciešami valsts un pašvaldību iestādēm, universitātēm, koledžām un 
ăimnāzijām, bankām un komercfirmām.  

  
  

2. Studiju programmas strukt ūra  
  

 2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās. 
IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts 

standartiem (Ministru kabineta noteikumiem) 
Studiju programma pēc struktūras atbilst Ministru kabineta Noteikumu prasībām. 

Studiju programma atkārtoti tika akreditēta uz 6 gadiem 2002. gadā, tajā burtiskās struktūras 
izmaiĦas vēlāk, t.sk. 2004./2005. studiju gadā netika veiktas.  

  
 2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība 

2004./2005. studiju gadā tika veiktas sekojošas izmaiĦas studiju programma:  
1. studiju kurss ”Vad ības grāmatvedība”(6 KP), pēc studentu lūguma tika nomainīts pret 
studiju kursu ”UzĦēmējdarb ības resursu organizēšana” (6 KP; studiju kursa autors prof. 
N. Baranovskis).  

  
  

3. Studiju programmas realiz ācija  
 

 3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 
individu ālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, 

izvēles pamatojums un analīze 
Studiju programmas realizācijā tika izmantotas tradicionālas universitātēm raksturīgas 

studiju formas: lekcijas un semināri. ĥemot vērā, ka programmā studējošie ir pārsvarā 



  

ekonomiskajās struktūrās strādājošie speciālisti, liela  uzmanība tika pievērsta individuālā 
darbā organizācijai. Īpaši tas tika izmantots, studentiem izstrādājot maăistra darbus.  

  
 3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 
kontaktnodarb ības sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums 
ĥemot vērā, ka studijas programmā pārsvarā tiek organizētas daĜēji neklātienes formā 

un vakaros, kontaktnodarbības sastāda mazāk par 50%. Īpatsvars tiek likts uz studentu 
patstāvīgo darbu un konkrēto studiju jautājumu apspriešanu semināros.  

  
 3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem 

Studiju plāns pilnībā atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem un sastādīts 
saskaĦā ar programmas struktūru. Studiju plāns par 2004./2005. studiju gadu  

  
  

4. Ar studiju programmu saist ītā pētniecisk ā darb ība  
 

 4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarb ība 

SZF docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbu, vada un piedalās Latvijas Zinātnes 
Padomes (LZP) grantos, starptautiskos pētījumu projektos, veic starptautisku organizāciju, 
Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un dažādu organizāciju pasūtītus pētījumus.  

Pašlaik vairākums studiju kursu koordinātori ir zinātĦu doktori vai habilitētie doktori. 
Atsevišėus kursus lasa kvalificēti pasniedzēji ar maăistra akadēmisko grādu. Pašlaik atsevišėi 
maăistri strādā pie promocijas darbiem.  

Ar akadēmisko maăistra studiju programmu “Ekonomika” saistīto pētījumu galvenie 
virzieni ir:  

1.  Firmu finansu analīze un 
biznesa plānošana  

Dr. oec. A. Nikolajevs  
Dr.oec. J.Baltgailis  
Dr.oec A.Limanskis  
Dr.oec. ě.Nikolajeva  
Dr.oec.I.Kuzmina  
Dr. oec.N.Gode  

2.  Personāla menedžments  Dr.phil. L.Gorbaceviča  
Mag.ped. I.Ostrovska  
Dr.oec. G.Gonarovs  
Dr.hab.psih. A.Vorobjovs  
Dr.psih. M.PupiĦš  

3.  Reăionālā attīstība  Dr.oec. J.Saulitis  
Dr.soc. V.MeĦšikovs  
Dr. soc. O.PeipiĦa  
Dr.oec. G.Gonarovs  
Dr. oec. A. Nikolajevs  
Mag. oec. I. KuĦicka  
Dr.oec.V.Koseidovskis  

4.  Finansu socioloăija  Dr. soc. V. MeĦšikovs  
Dr. phil. L. Gorbaceviča  
Dr. oec. J. Baltgailis  
Dr. oec. ě. Nikolajeva  
Mag. oec. V. BoroĦenko  



  

DU Sociālo zinātĦu fakultātes mācību spēki pēdējo gadu laikā ir pieteikuši savu dalību 
daudzos zinātniskos projektos, nopublicējuši savas grāmatas un rakstus un piedalījušies 
virknē konferenču. Informācija par docētāju zinātnisko darbu ir sniegta  

  
 4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un bakalaura darbu tēmu 

atbilstība studiju programmas saturam 
Maăistrantu zinātniskais darbs tiek organizēts Sociālo zinātĦu fakultātes docētāju 

vadība.  
Maăistrantu zinātniskā darba formas:  

• maăistra darbu izstāde;  
• piedalīšanās zinātniskajos projektos;  
• uzstāšanās zinātniskajās konferencēs  
• rakstu sagatavošana zinātnisko konferenču rakstu krājumiem.  

 
 
5. Vērt ēšanas sistēma 

  
 5.1. Izmantotās studiju vērt ēšanas un izvērt ēšanas metodes, to apraksts, izvēles 

pamatojums un analīze 
Studiju darba rezultātu vērtēšanai programmā izstrādāta vērtēšanas sistēma.  
Tā iekĜauj sevī:  

1) Vispārīgās prasības maăistrantiem, kuras paredz:  
- eksāmenu nokārtošanu 6 studiju kursos, kas iekĜauti programmas A daĜā;  
- ieskaišu nokārtošanu 6 studiju kursos no studiju programmas B daĜas;  
- vismaz viena raksta nopublicēšana zinātniskajos rakstu krājumos;  
- noslēguma pārbaudījuma (testa ekonomikā) nokārtošanu;  
- maăistra darba aizstāvēšanu.  

2) Zināšanu vērtēšanas kritērijus, kārtojot eksāmenus pēc studiju kursu apgūšanas (tiek 
izmantota DU Studiju nolikumā noteiktā desmit baĜĜu skala).  
3) Kritērijus noslēguma pārbaudījuma vērtēšanai:  

Noslēguma pārbaudījums ir rakstiska testa veidā, kurā tiek iekĜauti jautājumi no 
mikroekonomiskas analīzes, makroekonomiskās analīzes, vadības grāmatvedības un finansu 
analīzes kursiem.  

Maksimālā punktu summa ir 105. Pozitīva vērtējuma iegūšanai jāsavāc vismaz 40.  
 

Vērtējuma skala:  

100 – 105 punkti  - 10 balles  

90 - 99  - 9 balles  

80 - 89  - 8 balles  

70 - 79  - 7 balles  

60 - 69  - 6 balles  



  

50 - 59  - 5 balles  

40 - 49  - 4 balles  

Testa izpildes ilgums – 3 stundas.  
 
4) Kritērijus maăistra darba vērtēšanai. Tie sastāv no divām daĜām:  

- vispārīgām prasībām maăistra darba izstrādāšanai, noformēšanai un 
sagatavošanai aizstāvēšanai;  

-  maăistra darbu vērtēšanas kritērijiem pie darba aizstāvēšanas (sk. 6. pielikumu).  
  
 5.2. Novērt ēšanas biežums (nepārtraukt ā novērt ēšana vai novērt ēšana 

tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums 
Novērtēšana notiek eksāmenu un ieskaišu vaidā pēc katra studiju kursa apgūšanas, 

noslēguma pārbaudījums un maăistra darba aizstāvēšana notiek otrā studiju gada beigās pēc 
studiju programmas pilnīgas izpildīšanas.  

  
  

6. Studējošo l īdzdal ība studiju procesa pilnveid ē  
 

 6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un 
analīze 

Lai pilnveidotu studiju programmu regulāri tiek aptaujāti programmā studējošie ar 
mērėi noskaidrot viĦu viedokli par studiju programmas satura un studiju programmā 
strādājošiem docētājiem.  

  
 6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība 

Studiju programmas un studiju organizācijas kvalitātes izvērtēšanā un uzlabošanā tiek 
iesaistīti arī programmas absolventi. ViĦu līdzdalība izpaužas divējādi:  

- tiek analizēti noslēguma pārbaudījumu un maăistra darbu aizstāvēšanas rezultāti;  
- tiek veiktas aptaujas par studiju programmas saturu un organizāciju  
Kā trūkums ir jāatzīmē tas, ka 2004./2005. studiju gadā netika veikta darba devēju 

aptauja. Toties programmas beidzēju nodarbinātības problēma nepastāv, jo praktiski visi 
programmā studējošie strādā ekonomiskās struktūras. 

  
  

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls 
  

 7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu 

2004./2005. studiju gadā studiju programmas realizāciju nodrošināja 21 docētājs. To 
skaitā 9 profesori un asoc. profesori, 9 docenti, 3 lektori)  

  
 7.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām  

Akadēmiskā personāla kvalifikācija pilnībā atbilst LR Augstskolu likuma prasībām. 
Tuvākajā perspektīvā jāpabeidz studijas doktorantūrā lekt. I. KuĦickai, asist. V. BoroĦenko, 
lekt. V.Sturainim un lekt. J. Radionovam. Šogad iestājies doktorantūrā lekt. T. Bikovskis.  



  

 7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā 
2004./2005. st. gadā studiju programmā strādāja 21 docētājs. Tas nodrošina stabilu 

programmas realizēšanu.  

  
 7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 

Plašāk jārealizē akadēmiskā personāla apmaiĦas programmu starp Eiropas 
Universitātēm. Jāmeklē iespējas SZF docētājiem realizēt savu zinātnisko un pedagoăisko 
potenciālu arī citās universitātēs vieslektoru statusā. 
 
 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 

  
 8.1. Studiju programmas finansēšana 

2004./2005. studiju gadā programmā par valsts budžeta līdzekĜiem studēja 15% no 
kopējā programmā studējošo skaita. Tātad galvenais programmas finansēšanas avots ir 
maăistrantu iemaksas par studijām.  

  
 8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un 

aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

Akadēmiskās studiju programmas “Ekonomika” realizēšanai tiek izmantota DU 
materiāli, tehniskā bāze. Studentiem, topošajiem ekonomistiem ir iespēja izmantot jebkurām 
studiju formām (individuālajam darbam) labi aprīkotas auditorijas un laboratorijas, kā arī 
bibliotēkas un lasītavas.  

Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, datorklases ir aprīkotas ar jaunām 
datortehnikām (15 jauniem datoriem), kurās, savukārt, ir instalētas SPSS programmas.  
Studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar:  

• kserokopēšanas tehniku (5 kserokopēšanas aparāti);  
• vizuālās prezentācijas tehniku (6 kodoskopi, 3 multimēdiju projektori);  
• 3 portatīvajiem datoriem;  
• videofilmēšanas aparatūru, audiotehniku;  
• datortehniku.  
Datorklases ir apgādātas ar jaudīgu datortehniku un modernām perifērijas iekārtām. 

Datori tiek izmantoti mācību procesā, maăistrantu patstāvīgajam un zinātniskajam darbam. 
Visi datori ir pievienoti kopējam universitātes datortīklam, pateicoties kuram ir iespēja 
pieslēgties Internet, strādāt ar to. Tas nodrošina maăistrantiem augstu informācijas apmaiĦas 
un iegūšanas līmeni, kas atbilst ārzemju standartiem.  

Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra darbam ar 
Internet un informācijas publicēšanai Internetā, gan specializētas programmas grāmatvedības 
uzskaitei, socioloăisko pētījumu veikšanai, lietišėās spēles, ekonomisko un citu procesu 
modelēšanai. Datoros ir uzstādītas arī programmas ar multimēdija iespējām, kuras tiek 
izmantotas svešvalodu zināšanu uzlabošanai.  

  
 8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un inform āciju. 

IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
Studiju programma ir apmierinoši nodrošināta ar nepieciešamo speciālo literatūru, 

informācijai var ērti piekĜūt internetā. Varētu vēlēties lielāku finansējumu bibliotēku fondu 
paplašināšanai un jaunākās speciālās literatūras iegādei. Bibliotēku fondu paplašināšana 
atpaliek no studējošo skaita pieauguma, tāpēc studenti nereti ir neapmierināti ar piekĜūšanu 
mācību un zinātniskai literatūrai. Ir zināmas problēmas ar specializēto ārzemēs izdoto 



  

literatūru ekonomikas zinātnē, taču programma ar katru gadu meklē iespējas rast vairāk 
līdzekĜu jaunu ārvalstīs (Rietumeiropā, ASV) izdoto grāmatu un periodisko izdevumu iegādei.  
Iepriekšminētās problēmas risinājums pagaidām ir mācībspēku personīgajās bibliotēkās 
pieejamās mūsdienu literatūras izmantošana studiju procesā un iespēja izmantot elektronisko 
sistēmu “Alise”, kurai ir pieslēgta DU bibliotēka, un, caur kuru ir iespēja darboties ar LU un 
citu nozīmīgāko zinātnisko bibliotēku katalogiem un vēlāk – atsevišėi pasūtīt grāmatas. 
Paralēli tam, studentiem ir iespējas rast nepieciešamos akadēmiskos resursus un vajadzīgo 
informāciju arī izmantojot WWW vispasaules tīklā jeb Internet.  

Pateicoties akadēmisko maăistra studiju programmā iesaistīto mācībspēku iniciatīvai, 
ir izveidots Internet resursu (mājas lapas, virtuālās bibliotēkas un apmācošās programmās 
u.c.) elektroniskais katalogs par ekonomikas zinātnes svarīgāko studiju kursu tematisko 
sadaĜu jautājumu.  

  
 
9. Ārējie sakari 
 
 9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 

kontekstā 
Sakari ar darba devējiem tiek veikti vairākos virzienos:  

• darba devēji tiek aicināti praktiska satura studiju kursu nolasīšanai;  
• Ħem līdzdalību kopīgu projektu realizēšanā;  
• daĜa studējošo maăistra programmā ir jau paši darba devēji un aktīvi savās firmas un 

iestādēs piedāvā darbu programmas absolventiem.  
 

 9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 
Visciešākā sadarbība, realizējot analoăisko mācību programmu, Ekonomikas katedrai ir 

izveidota ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Rēzeknes 
Augstskolu. Sadarbības izpausmes formas ir:  

- Dalība zinātniskajās konferencēs;  
- Kopēju zinātnisko izdevumu veidošana;  
- Palīdzība akadēmiskā personāla sagatavošanā (doktorantūra LU un LLU);  
- Palīdzība konkursu organizēšanā fakultātes profesoru sastāva veidošanā (LU);  
- Kopīgo zinātnisko projektu realizēšana (LLU, RA);  
- ApmaiĦa ar vieslektoriem.  

 
 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa 

valstīm) 
2004/2005 mācību gadu tika organizēta arī sadarbība ar dažām ārvalstu augstākajām 

mācību iestādēm, kuras realizē analoăiskas programmas. Darbam DU maăistrantūras 
programmā ir piekrituši profesors V.Kosedovskis (ToruĦas Universitāte, Polija).  

  
  9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 
Studējošo citās valstīs nav.  

  
 9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 

Studējošo no citām valstīm nav.  
 
2005. gada 20. septembrī      Programmas direktors  

asoc.prof. G. Gončarovs  
 



  

Maăistra studiju programmas 
“Ekonomika” (progr. kods 4531003) 

pašnovērtējums par 2005./2006. studiju gadu 
 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
2. Studiju programmas struktūra  
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās. IzmaiĦu 
analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru 
kabineta noteikumiem)  
2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība 
3. Studiju programmu realizācija 
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais darbs, 
komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze. 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja kontaktnodarbības 
sastāda  vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība 
4.1. Akadēmiskā personāla  pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbība.  
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un bakalaura darbu tēmu atbilstība 
studiju programmas saturam 
5.Vērtēšanas sistēma 
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles pamatojums 
un analīze  
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra beigās 
Izvēles pamatojums 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē 
6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.)   rezultāti un analīze 
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība 
7.Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls 
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu  
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām 
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā 
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 
8.Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 
8.1. Studiju programmas finansēšana 
8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un aprīkojuma 
atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu  
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
9.Ārējie sakari 
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes kontekstā  
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa valstīm) 
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 



  

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
Galvenais programmas mērėis ir ekonomiskās izglītības attīstība Latvijā un īpaši 

Latgalē, kas ir nepieciešams noteikums tautsaimniecības ekonomikas stabilai attīstībai, 
stāvokĜa uzlabošanai darbaspēka tirgu, ekonomiskās un politiskās situācijas stabilizācijai 
valstī. 
Programmas mērėi: 
� sagatavot speciālistus ekonomikas nozarē, kuriem ir mūsdienīga ekonomiskā 

domāšana; Šādi speciālisti ir nepieciešami, lai veicinātu Latvijas ekonomiskās 
situācijas uzlabošanos; 

� izglītot Latgales reăiona tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus, Ħemot vērā 
reăiona specifiku; 

� sagatavot speciālistus, kuri labi pārzina gan ekonomikas teoriju, gan arī praksi, kas ir 
spējīgi veikt zinātniskos pētījumus un pasniegt ekonomiskos studiju kursus mācību 
iestādēs.    

� piedavāt iespēju specialistiem, kuriem ir ekonomikas bakalaura grāds, turpināt savu 
izglītību un paaugstināt savu kvalifikāciju 

 Ekonomikas maăistra studiju programmas (kā jebkuras universitātes studiju programmas) 
galvenais uzdevums ir veidot dziĜi un vispusīgi izglītotas, augsti kulturālas, analītiski 
domājošas personības, kuras spētu lietpratīgi veikt augsti kvalificētu radošu darbu, spētu 
radoši analizēt  problēmsituācijas un patstāvīgi pieĦemt lēmumus. 
Programmas uzdevums ir izglītot kvalificētus speciālistus, kuri labi zina ekonomikas teoriju, 
pasaules un Eiropas ekonomisko pieredzi, svešvalodas, prot izmantot mūsdienu datortehnikas 
piedāvātās iespējas, labi pārvalda praktiskās ekonomiskās problēmas. Šodien tādi speciālisti ir 
nepieciešami valsts un pašvaldību iestādēm, universitātēm, koledžām un ăimnāzijām, bankām 
un komercfirmām.    

  
  

2. Studiju programmas struktūra 
  
 2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās. 

IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts 
standartiem (Ministru kabineta noteikumiem) 

 Studiju programma pēc struktūras atbilst Ministru kabineta Noteikumu prasībām. 
Studiju programma atkārtoti tika akreditēta uz 6 gadiem 2002. gadā, tajā būtiskās struktūras 
izmaiĦas vēlāk, t.sk. 2005./2006. studiju gadā netika veiktas. 

 
 2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība 
 
Lai uzlabotu mācību satura kvalitāti, 2005./2006.st.gadā tika veiktas šādas izmaiĦas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2004./2005.st.g. 2005./2006.st.g. 

 
 
Banku vadība (4KP) 
Finansu tirgi (4KP) 
Starptautiskās finanses (4KP) 
Biznesa stratēăijas (4KP) 
Personālvadība (4KP) 
Finansu matemātika (4KP) 
Vadības psiholoăija (4KP) 
Nauda un bankas (4KP) 
Biznesa plānošana (4KP) 
SIA un A/S finanses (4KP) 
Finansu tiesības (4KP) 
Reăionālā attīstība (4KP) 

Izvēles kursiem tika samazināts 
kredītpunktu skaits 
Banku vadība (2KP) 
Finanšu tirgi (2KP) 
Starptautiskās finanses (2KP) 
Biznesa stratēăijas (2KP) 
Personālvadība (2KP) 
Finanšu matemātika (2KP) 
Vadības psiholoăija (2KP) 
Nauda un bankas (2KP) 
Biznesa plānošana (2KP) 
SIA un A/S finanses (2KP) 
Finanšu tiesības (2KP) 
Reăionālā attīstība (2KP) 

 
 
Didaktika (4KP) 
Tautsaimniecības pedagoăija (4 KP) 
 
 
 
 
Zinātniskā raksta sagatavošana 
publicēšanai  
Piedalīšanās zinātniskajā konferencē 

No studiju programmas izvēles daĜas tiek 
izĦemti divi studiju kursi 

-  
- 
 

Lai uzlabotu studentu zinātnisko darbību 
tiek palielināti kred ītpunkti p ētījumu 
rezultātu aprobācijas daĜai 
Zinātniskā raksta sagatavošana publicēšanai  
5 (KP) 
Piedalīšanās zinātniskajā konferencē 5 (KP) 

 
 Veicot izmaiĦas akadēmiskājā maăistra studiju programmas „Ekonomika” studiju plānā, 
kopējais kredītpunktu skaits nemainās. 

 
 

3. Studiju programmas realizācija 
 

 3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 
individu ālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, 

izvēles pamatojums un analīze 
 Studiju programmas realizācijā tika izmantotas tradicionālas universitātēm raksturīgas 
studiju formas: lekcijas un semināri. ĥemot vērā, ka programmā studējošie ir pārsvarā 
ekonomiskajās struktūrās strādājošie speciālisti, liela uzmanība tika pievērsta individuālā 
darbā organizācijai. Īpaši tas tika izmantots, studentiem izstrādājot maăistra darbus. 
 

 3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 
kontaktnodarb ības sastāda  vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā 

pamatojums 
 ĥemot vērā, ka studijas programmā pārsvarā tiek organizētas daĜēji neklātienes formā un 
vakaros, kontaktnodarbības sastāda mazāk par 50%. Īpatsvars tiek likts uz studentu patstāvīgo 
darbu un konkrēto studiju jautājumu apspriešanu semināros. 
 



  

 3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem 
 Studiju plāns pilnībā atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem un sastādīts 
saskaĦā ar programmas struktūru.   
 
 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība 
 

 4.1. Akadēmiskā personāla  pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarb ība 

SZF docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbu, vada un piedalās Latvijas Zinātnes 
Padomes (LZP) grantos, starptautiskos pētījumu projektos, veic starptautisku organizāciju, 
Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un dažādu organizāciju pasūtītus pētījumus. 
Pašlaik vairākums studiju kursu koordinātori ir zinātĦu doktori vai habilitētie doktori. 
Atsevišėus kursus lasa kvalificēti pasniedzēji ar maăistra akadēmisko grādu. Pašlaik atsevišėi 
maăistri strādā pie promocijas darbiem. 
 Ar akadēmisko maăistra studiju programmu “Ekonomika” saistīto pētījumu galvenie 
virzieni ir: 

1. Firmu finansu analīze un 
biznesa plānošana 
  

Dr. oec. A. Nikolajevs 
Dr.oec. J.Baltgailis 
Dr.oec A.Limanskis 
Dr.oec. ě.Nikolajeva 
Dr.oec.I.Kuzmina 
Dr. oec.N.Gode 

2. Personāla menedžments Dr.phil. L.Gorbaceviča 
Mag.ped. I.Ostrovska 
Dr.oec. G.Gonarovs 
Dr.hab.psih. A.Vorobjovs 
Dr.psih. M.PupiĦš 

3. Reăionālā attīstība Dr.oec. J.Saulitis  
Dr.soc. V.MeĦšikovs 
Dr. soc. O.PeipiĦa 
Dr.oec. G.Gonarovs 
Dr.oec. E.Jermolajeva 
Dr. oec. A. Nikolajevs 
Mag. oec. I. KuĦicka 
Dr.oec.V.Koseidovskis 

4.  Finansu socioloăija Dr. soc. V. MeĦšikovs 
Dr. phil. L. Gorbaceviča 
Dr. oec. J. Baltgailis 
Dr. oec. ě. Nikolajeva 
Mag. oec. V. BoroĦenko  

 
DU Sociālo zinātĦu fakultātes mācību spēki pēdējo gadu laikā ir pieteikuši savu dalību 

daudzos zinātniskos projektos, nopublicējuši savas grāmatas un rakstus un piedalījušies 
virknē konferenču.  

 
 4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un bakalaura darbu tēmu 

atbilstība studiju programmas saturam 
Maăistrantu zinātniskais darbs tiek organizēts Sociālo zinātĦu fakultātes docētāju 

vadība.  
Maăistrantu zinātniskā darba formas: 



  

• maăistra darbu izstāde; 
• piedalīšanās zinātniskajos projektos; 
• uzstāšanās zinātniskajās konferencēs  
• rakstu sagatavošana zinātnisko konferenču rakstu krājumiem. 

 
 
5.Vērt ēšanas sistēma 

  
 5.1. Izmantotās studiju vērt ēšanas un izvērt ēšanas metodes, to apraksts, izvēles 

pamatojums un analīze 
Studiju darba rezultātu vērtēšanai programmā izstrādāta vērtēšanas sistēma.  

Tā iekĜauj sevī: 
1) Vispārīgās prasības maăistrantiem, kuras paredz: 

- eksāmenu nokārtošanu 6 studiju kursos, kas iekĜauti programmas A daĜā; 
- ieskaišu nokārtošanu 6 studiju kursos no studiju programmas B daĜas; 
- vismaz viena raksta nopublicēšana zinātniskajos rakstu krājumos; 
- noslēguma pārbaudījuma (testa ekonomikā) nokārtošanu; 
- maăistra darba aizstāvēšanu. 

2) Zināšanu vērtēšanas kritērijus, kārtojot eksāmenus pēc studiju kursu apgūšanas 
(tiek izmantota DU Studiju nolikumā noteiktā desmit baĜĜu skala). 

3) Kritērijus noslēguma pārbaudījuma vērtēšanai 
      Noslēguma pārbaudījums ir rakstiska testa veidā, kurā tiek iekĜauti jautājumi no 
mikroekonomiskas analīzes, makroekonomiskās analīzes, vadības grāmatvedības un finansu 
analīzes kursiem. Maksimālā punktu summa ir 105. Pozitīva vērtējuma iegūšanai jāsavāc 
vismaz 40. 

Vērtējuma skala: 
100 – 105 punkti - 10 balles 
  90 -  99 -   9 balles 
  80 -  89 -   8 balles 
  70 -  79 -   7 balles 
  60 -  69 -   6 balles 
  50 -  59 -   5 balles 
  40 -  49 -   4 balles 

 Testa izpildes ilgums – 3 stundas. 
  

4) Kritērijus maăistra darba vērtēšanai. Tie sastāv no divām daĜām: 
- vispārīgām prasībām maăistra darba izstrādāšanai, noformēšanai un 

sagatavošanai aizstāvēšanai; 
- maăistra darbu vērtēšanas kritērijiem pie darba aizstāvēšanas  

 
 5.2. Novērt ēšanas biežums (nepārtraukt ā novērt ēšana vai novērt ēšana tikai 

semestra beigās). Izvēles pamatojums 
Novērtēšana notiek eksāmenu un ieskaišu vaidā pēc katra studiju kursa apgūšanas, 

noslēguma pārbaudījums un maăistra darba aizstāvēšana notiek otrā studiju gada beigās pēc 
studiju programmas pilnīgas izpildīšanas.  
 
 
 
 



  

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē 
 

 6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.)   rezultāti un 
analīze 

Lai pilnveidotu studiju programmu regulāri tiek aptaujāti programmā studējošie ar 
mērėi noskaidrot viĦu viedokli par studiju programmas satura un studiju programmā 
strādājošiem docētājiem.  

  
 6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība 

Studiju programmas un studiju organizācijas kvalitātes izvērtēšanā un uzlabošanā tiek 
iesaistīti arī programmas absolventi. ViĦu līdzdalība izpaužas divējādi: 

- tiek analizēti noslēguma pārbaudījumu un maăistra darbu aizstāvēšanas rezultāti; 
- tiek veiktas aptaujas par studiju programmas saturu un organizāciju  
 

  
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls 
 

 7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu 

2005./2006. studiju gadā studiju programmas realizāciju nodrošināja 23 docētājs. To 
skaitā 10 profesori un asoc. profesori, 10 docenti, 4 lektori. 
 
 7.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija pilnībā atbilst LR Augstskolu likuma prasībām. 
Tuvākajā perspektīvā jāpabeidz studijas doktorantūrā lekt. I. KuĦickai, lekt. V.Sturainim un 
lekt. J.Radionovam.  
 
 7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā 

2005./2006. st. gadā studiju programmā strādāja 21 docētājs. Tas nodrošina stabilu 
programmas realizēšanu. 
 
 7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 

Plašāk jārealizē akadēmiskā personāla apmaiĦas programmu starp Eiropas 
Universitātēm. Jāmeklē iespējas SZF docētājiem realizēt savu zinātnisko un pedagoăisko 
potenciālu arī citās universitātēs vieslektoru statusā. 
 
 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 

  
 8.1. Studiju programmas finansēšana 

2005./2006. studiju gadā programmā par valsts budžeta līdzekĜiem studēja 13% no 
kopējā programmā studējošo skaita. Tātad galvenais programmas finansēšanas avots ir 
maăistrantu iemaksas par studijām.  
 

 8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
Akadēmiskās studiju programmas “Ekonomika” realizēšanai tiek izmantota DU 

materiāli, tehniskā bāze. Studentiem, topošajiem ekonomistiem ir iespēja izmantot jebkurām 



  

studiju formām (individuālajam darbam) labi aprīkotas auditorijas un laboratorijas, kā arī 
bibliotēkas un lasītavas. 
Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, datorklases ir aprīkotas ar jaunām datortehnikām (15 
jauniem datoriem), kurās, savukārt, ir instalētas SPSS programmas.  
Studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar: 

• kserokopēšanas tehniku; 
• vizuālās  prezentācijas  tehniku; 
• portatīvajiem datoriem; 
• videofilmēšanas aparatūru, audiotehniku; 
• datortehniku. 

 Datorklases ir apgādātas ar jaudīgu datortehniku un modernām perifērijas iekārtām. 
Datori tiek izmantoti mācību procesā, maăistrantu patstāvīgajam un zinātniskajam darbam. 
Visi datori ir pievienoti kopējam universitātes datortīklam, pateicoties kuram ir iespēja 
pieslēgties Internet, strādāt ar to. Tas nodrošina maăistrantiem augstu informācijas apmaiĦas 
un iegūšanas līmeni, kas atbilst ārzemju standartiem. 
 Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra darbam ar 
Internet un informācijas publicēšanai Internetā, gan specializētas programmas grāmatvedības 
uzskaitei, socioloăisko pētījumu veikšanai, lietišėās spēles, ekonomisko un citu procesu 
modelēšanai. Datoros ir uzstādītas arī programmas ar multimēdija iespējām, kuras tiek 
izmantotas svešvalodu zināšanu uzlabošanai. 

 
 8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un inform āciju. 

IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
Studiju programma ir apmierinoši nodrošināta ar nepieciešamo speciālo literatūru, 

informācijai var ērti piekĜūt internetā. Varētu vēlēties lielāku finansējumu bibliotēku fondu 
paplašināšanai un jaunākās speciālās literatūras iegādei. Bibliotēku fondu paplašināšana 
atpaliek no studējošo skaita pieauguma, tāpēc studenti nereti ir neapmierināti ar piekĜūšanu 
mācību un zinātniskai literatūrai. Ir zināmas problēmas ar specializēto ārzemēs izdoto 
literatūru ekonomikas zinātnē, taču programma ar katru gadu meklē iespējas rast vairāk 
līdzekĜu jaunu ārvalstīs (Rietumeiropā, ASV) izdoto grāmatu un periodisko izdevumu iegādei. 

Iepriekšminētās problēmas risinājums pagaidām ir mācībspēku personīgajās 
bibliotēkās pieejamās mūsdienu literatūras izmantošana studiju procesā un iespēja izmantot 
elektronisko sistēmu “Alise”, kurai ir pieslēgta DU bibliotēka, un, caur kuru ir iespēja 
darboties ar LU un citu nozīmīgāko zinātnisko bibliotēku katalogiem un vēlāk – atsevišėi 
pasūtīt grāmatas. Paralēli tam, studentiem ir iespējas rast nepieciešamos akadēmiskos resursus 
un vajadzīgo informāciju arī izmantojot WWW vispasaules tīklā jeb Internet. 

Pateicoties akadēmisko maăistra studiju programmā iesaistīto mācībspēku iniciatīvai, 
ir izveidots Internet resursu (mājas lapas, virtuālās bibliotēkas un apmācošās programmās 
u.c.) elektroniskais katalogs par ekonomikas zinātnes svarīgāko studiju kursu tematisko 
sadaĜu jautājumu. 
 
 
9. Ārējie sakari 
 
 9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 

kontekstā 
Sakari ar darba devējiem tiek veikti vairākos virzienos: 
• darba devēji tiek aicināti praktiska satura studiju kursu nolasīšanai; 
• Ħem līdzdalību kopīgu projektu realizēšanā; 
• daĜa studējošo maăistra programmā ir jau paši darba devēji un aktīvi savās firmas 

un iestādēs piedāvā darbu programmas absolventiem. 



  

 
 9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 

Visciešākā sadarbība, realizējot analoăisko mācību programmu, Ekonomikas katedrai ir 
izveidota ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Rēzeknes 
Augstskolu. Sadarbības izpausmes formas ir: 
� Dalība zinātniskajās konferencēs; 
� Kopēju zinātnisko izdevumu veidošana; 
� Palīdzība akadēmiskā personāla sagatavošanā (doktorantūra LU un LLU); 
� Palīdzība konkursu organizēšanā fakultātes profesoru sastāva veidošanā (LU); 
� Kopīgo zinātnisko projektu realizēšana (LLU, RA); 
� ApmaiĦa ar vieslektoriem. 
 

 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa 
valstīm) 

2005/2006 mācību gadu tika organizēta arī sadarbība ar dažām ārvalstu augstākajām 
mācību iestādēm, kuras realizē analoăiskas programmas. Darbam DU maăistrantūras 
programmā ir piekrituši profesors V.Kosedovskis (ToruĦas Universitāte, Polija). 

 
 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 

Studējošo citās valstīs nav. 
 

 9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 
 Studējošo no citām valstīm nav. 

 
 

2006. gada 27.  septembrī    Programmas direktors 
asoc.prof. G. Gončarovs 

 
 



  

Maăistra studiju programmas 
“Ekonomika” 

pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 
 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
2. Studiju programmas struktūra 
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās. IzmaiĦu 
analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru 
kabineta noteikumiem) 
2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība 
3. Studiju programmu realizācija 
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais darbs, 
komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja kontaktnodarbības 
sastāda  vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums 
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
Galvenais programmas mērėis ir ekonomiskās izglītības attīstība Latvijā un īpaši 

Latgalē, kas ir nepieciešams noteikums labvēlīgas ekonomikas attīstībai, stāvokĜa uzlabošanai 
darbaspēka tirgu, ekonomiskās un politiskās situācijas stabilizācijai republikā. 

 
Programmas mērėi: 
� izglītot ekonomikas speciālistus, kuriem ir mūsdienīga ekonomiskā domāšana; kas ir 

nepieciešama, lai uzlabotu Latvijas ekonomisko situāciju; 
� izglītot speciālistus, kuri ir nepieciešami Latgales tautsaimniecībā, Ħemot vērā 

reăiona specifiku; 
� izglītot speciālistus, kuri labi pārzina gan ekonomikas teoriju, gan arī praksi, kas ir 

spējīgi veikt zinātniskos pētījumus un pasniegt ekonomiskos studiju kursus mācību 
iestādēs.  

 Ekonomikas maăistra studiju programmas (kā jebkuras universitātes studiju 
programmas) galvenais uzdevums ir veidot dziĜi un vispusīgi izglītotas, augsti kulturālas, 
analītiski domājošas personības, kuras spētu lietpratīgi veikt augsti kvalificētu radošu darbu, 
spētu radoši analizēt problēmsituācijas un patstāvīgi pieĦemt lēmumus. 

Programmas uzdevums ir izglītot kvalificētus speciālistus, kuri labi zina ekonomikas 
teoriju, pasaules un Eiropas ekonomisko pieredzi, svešvalodas, prot izmantot mūsdienu 
datortehnikas piedāvātās iespējas, labi pārvalda praktiskās ekonomiskās problēmas. Šodien 
tādi speciālisti ir nepieciešami valsts un pašvaldību iestādēm, universitātēm, koledžām un 
ăimnāzijām, bankām un komercfirmām.    
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
2. Studiju programmas struktūra 
   

2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās. 
IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem 

(Ministru kabineta noteikumiem) 
Studiju programma pēc struktūras atbilst Ministru kabineta Noteikumu prasībām Nr.2, 

Rīga, 2002.g. 3.janvārī. Studiju programma atkārtoti tika akreditēta uz 6 gadiem 2002. gadā. 
Kvantitatīvas izmaiĦas 2006./2007. studiju gadā netika veiktas. 
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība 
2006./2007.st.gada studiju kursa saturā izmaiĦas netika ieviestas. 

2006./2007. – izmaiĦu nav 

Lai uzlabotu mācību satura kvalitāti, 2007./2008.st.gadā plānotas šādas izmaiĦas: 
1. samazināt kursa „Kredit ēšana” kredītpunktu skaits no 6 KP uz 4 KP; 
2. samazināts kursa „NodokĜi un audits” kredītpunktu skaits no 6 KP uz 4 KP; 
3. ieviest jaunu studiju kursu „Loăistika” 2 KP; 
4. ieviest jaunu studiju kursu „Zinātniskā darba izstrāde” 2 KP. 

Veicot izmaiĦas akadēmiskā maăistra studiju programmas „Ekonomika” (45310) 
studiju plānā, kopējais kredītpunktu skaits neizmainīsies. 
 

 



  

3. Studiju programmas realizācija 
 

3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individu ālais 
darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un 

analīze 
Studiju programmā kopējais kredītpunktu skaits ir 80 KP. Studiju procesā tiek 

izmantotas lekcijas, praktiskās nodarbības, individuālais darbs u.c. metodes. 
Lekcijām ir studiju kursa ievada, konsultējoša, rezumējoša un izvērtējoša funkcija. 

Docētāji lekciju nodrošināšanai plaši izmanto datu projektorus, kodoskopus un TV. Datu 
projektoru izmantošana lekcijās tiek uzskatīta par vienu no visoptimālāko informācijas 
pasniegšanas veidu. Fakultātes pašieĦēmumi deva iespēju uzlabot materiāli tehnisko bāzi, lai 
katrs docētājs varētu to izmantot atbilstoši sagatavotajiem studiju kursa izklāsta materiāliem. 

Praktiskās nodarbības tiek organizētas kā semināri, kur tiek sekmēta studentu sociālo 
prasmju attīstība, pilnveidotas individuālā vai grupas darba prezentācijas, sava viedokĜa 
izteikšana un analīzes prasmes. Darbojoties šādā veidā, studenti bagātina viens otra pieredzi, 
apmainās domām, apzinās pastāvošo viedokĜu daudzveidību. Būtisks ir studentu patstāvīgais 
darbs ar literatūras avotiem, izlasītais materiāls tiek analizēts grupu diskusijās. Semināros 
notiek diskusijas par aktuālajām ekonomikas problēmām, kā arī informācijas, ideju un 
pieredzes apmaiĦa. Praktiskās nodarbības tiek organizētas arī kā laboratorijas darbi 
datorklasēs. 
ĥemot vērā, ka programmā studējošie ir pārsvarā ekonomiskajās struktūrās strādājošie 
speciālisti, liela uzmanība tiek pievērsta individuālā darbā organizācijai. Īpaši tas tiek 
izmantots, studentiem izstrādājot maăistra darbus. Individuālās darba formas orientētas uz 
studentu vajadzībām, viĦu interešu virzību studiju kursu prasību ietvaros, didaktisko materiālu 
un metodiku izstrādi konkrētam pedagoăiskajam procesam, kā arī darbam ar studiju kursam 
obligāto un papildus literatūru. Studiju procesā veiktais darbs tiek izmantots arī zinātniskajās 
publikācijās, konferencēs.  

Lai sekmīgi realizētu studiju programmu un apgūtu jaunas studiju formas, mācību 
metodes un metodiskos paĦēmienus, docētāji apmeklē dažādus seminārus, piedalās pieredzes 
apmaiĦas aktivitātēs un kvalifikācijas celšanas kursos. 
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 

kontaktnodarb ības sastāda  vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums 
 ĥemot vērā, ka studijas programmā pārsvarā tiek organizētas daĜēji neklātienes formā 
un vakaros, kontaktnodarbības sastāda mazāk par 50%. Īpatsvars tiek likts uz studentu 
patstāvīgo darbu un konkrēto studiju jautājumu apspriešanu semināros. 
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem 

Studiju plāns pilnībā atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem un sastdīts 
saskaĦā ar programmas struktūru.  
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
 
 
 



  

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība 
 

4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarb ība 

SZF docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbu, vada un piedalās Latvijas Zinātnes 
Padomes (LZP) grantos, starptautiskos pētījumu projektos, veic starptautisku organizāciju, 
Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un dažādu organizāciju pasūtītus pētījumus. 
 
 Ar akadēmisko maăistra studiju programmu “Ekonomika” saistīto pētījumu galvenie 
virzieni ir: 

 
1. Firmu finansu analīze un 

biznesa plānošana 
  

Dr.oec. A. Nikolajevs 
Dr.oec. J. Baltgailis 
Dr.oec. A. Limanskis 
Dr.oec. ě. Nikolajeva 
 

2. Personāla menedžments Dr.phil. L. Gorbaceviča 
Mg.paed. I. Ostrovska 
Dr.hab.psych. A. Vorobjovs 
Dr.psych. M. PupiĦš 
 

3. Reăionālā attīstība Dr.oec. J. Saulitis  
Dr.soc. V. MeĦšikovs 
Dr.sc.soc. O. PeipiĦa 
Dr.oec. A. Nikolajevs 
Mg.oec. I. KuĦicka 
Dr.oec. E.Jermolajeva 
 

4. Finansu socioloăija Dr.sc.soc. V. MeĦšikovs 
Dr.phil. L. Gorbaceviča 
Dr.oec. ě. Nikolajeva 
Mg.oec. V. BoroĦenko 

 
DU Sociālo zinātĦu fakultātes mācību spēki pēdējo gadu laikā ir pieteikuši savu dalību 

daudzos zinātniskos projektos, nopublicējuši savas grāmatas un rakstus un piedalījušies 
virknē konferenču.  

 
 4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa un bakalaura darbu tēmu 

atbilstība studiju programmas saturam 
Maăistrantu zinātniskais darbs tiek organizēts Sociālo zinātĦu fakultātes docētāju 

vadībā.  
 

Maăistrantu zinātniskā darba formas: 
• maăistra darbu izstāde; 
• piedalīšanās zinātniskajos projektos; 
• uzstāšanās zinātniskajās konferencēs. 

 
 
 
 



  

5. Vērt ēšanas sistēma 
  

5.1. Izmantotās studiju vērt ēšanas un izvērt ēšanas metodes, to apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze 

Studiju darba rezultātu vērtēšanai programmā izstrādāta vērtēšanas sistēma.  
 
Tā iekĜauj sevī: 

1) Vispārīgās prasības maăistrantiem, kuras paredz: 
- eksāmenu nokārtošanu 6 studiju kursos, kas iekĜauti programmas A daĜā; 
- ieskaišu nokārtošanu 6 studiju kursos no studiju programmas B daĜas; 
- vismaz viena raksta nopublicēšana zinātniskajos rakstu krājumos; 
- noslēguma pārbaudījuma (testa ekonomikā) nokārtošanu; 
- maăistra darba aizstāvēšanu. 

2) Zināšanu vērtēšanas kritērijus, kārtojot eksāmenus pēc studiju kursu apgūšanas 
(tiek izmantota DU Studiju nolikumā noteiktā desmit baĜĜu skala). 

3) Kritērijus noslēguma pārbaudījuma vērtēšanai. 
     Noslēguma pārbaudījums ir rakstiska testa veidā, kurā tiek iekĜauti jautājumi no 
mikroekonomiskās un makroekonomiskās analīzes, finanšu teorija un pārvalde. Maksimālā 
punktu summa ir 85. Pozitīva vērtējuma iegūšanai jāsavāc vismaz 30. 
  
 Vērtējot akadēmiskās bakalaura studiju programmas apguvi, tiek ievēroti 
pamatprincipi, kuri ir norādīti Ministru kabineta noteikumos Nr.2 “Noteikumi par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu”: zināšanu un prasmju vērtēšanas atbilstība izvirzītajiem 
programmas mērėiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērėiem un uzdevumiem; 
obligātais vērtējums; pārbaudes veidu dažādība – diferencētā ieskaite vai eksāmens ar 
vērtējumu 10 ballu skalā. 

Vērtējuma skala: 

85 – 77 punkti - 10 balles 

  76 -  69 -   9 balles 

  68 -  60 -   8 balles 

  59 -  52 -   7 balles 

  51 -  44 -   6 balles 

  43 -  36 -   5 balles 

  35 -  30 -   4 balles 

 

 Testa izpildes ilgums – 2 stundas. 
  

4) Kritērijus maăistra darba vērtēšanai. Tie sastāv no divām daĜām: 
- vispārīgām prasībām maăistra darba izstrādāšanai, noformēšanai un 

sagatavošanai aizstāvēšanai (nākamajā studiju gadā jāizdod vispārīgās 
prasības brošūras veidā); 



  

- maăistra darbu vērtēšanas kritērijiem pie darba aizstāvēšanas  
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
 5.2. Novērt ēšanas biežums (nepārtraukt ā novērt ēšana vai novērt ēšana tikai 

semestra beigās). Izvēles pamatojums. 
Novērtēšana notiek eksāmenu un ieskaišu veidā pēc katra studiju kursa apgūšanas, 

gala pārbaudījums un maăistra darba aizstāvēšana notiek otrā studiju gada beigās pēc studiju 
programmas pilnīgas izpildīšanas. 
2006./2007. – izmaiĦu nav 

  
 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē 

 
 6.1. Studējošo aptauju (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un 

analīze 
Lai novērtētu studiju kvalitāti, studiju gada noslēgumā tiek piedāvāta DU Sociālo 

pētījumu institūta izstrādātā anketa. Tiek aptaujāti katra studiju gada pilna un nepilna laika 
studijās studējošie. Iegūtie dati katra studiju gada noslēgumā tiek apkopoti un analizēti gan 
Ekonomikas katedras sēdē, gan Sociālo ZinātĦu fakultātes Domes sēdē. Tas, pirmkārt, 
nodrošina atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju konkrētā studiju kursā, Ĝaujot 
mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaĜu apguves līmeni un līdz ar to arī pasniegšanas 
kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, nevis “samācīšanos 
eksāmenam”.  

 
 6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība 

 Absolventu un darba devēju aptaujas nav veiktas. 
2006./2007. – izmaiĦu nav 

  
 
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls 
 

 7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu 

2006./2007. studiju gadā studiju programmas realizāciju nodrošināja 22 docētāji 
(skat.7.1.1.tabula), tajā skaitā 8 profesori un asoc. profesori, 6 docenti, 8 lektori. 

 
7.1.1.tabula 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji 
 

1.  N
R.P
.K. 

2.  VĀRDS,UZVĀRDS 2.1. Zin.grā
ds, 

amat
s 

Pamatdarba vieta 

1. Baranovskis Nikolajs  Hab.dr.oec., prof. LU, Ekonomikas un vadības fakultāte 
2. Baltgailis Juris  Dr.oec., doc. Parex Banka 
3. Bikovskis Teodors Mg.oec., lekt. DU, SZF, Ekonomikas katedra 



  

4. Ignatjeva Svetlana  Dr.fiz., doc. DU, Informātikas katedra 
5. Jermolajeva Elita  Dr. oec., doc.  DU, SZF, Ekonomikas katedra 
6. Eglītis Jānis Dr.oec., asoc.prof. DU, SZF, Sociālo pētījumu institūts 
7. Gončarovs Genādijs  Dr.oec., asoc.prof.  DU, SZF, Ekonomikas katedra 
8. Gorbaceviča Lilija  Dr.phil., doc. DU, SZF, Socioloăijas katedra 
9. MeĦšikovs Vladimirs  Dr.soc., prof. DU, SZF, Socioloăijas katedra 

10. Nikolajevs Andrejs  Dr.oec., asoc.prof.  
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskola 

11. Nikolajeva ěubova  Dr.oec., doc.  DU, SZF, Ekonomikas katedra 
12. Radionovs Jānis  Mg.oec., lekt. DU jurists 
13. Saulītis Juris  Dr.oec., asoc.prof.  RTU, Ekonomikas fakultāte 
14. Sitnika Dace  Mg.oec., lekt. DU, SZF, Ekonomikas katedra 
15. Stūrainis Viesturs Mg.oec., lekt.  DU, SZF, Socioloăijas katedra 

16. Ostrovska Inta  Mg.paed., lekt. DU, SZF, Socioloăijas katedra 
17. Voronovs Viktors  Dr.phil., doc. DU, SZF, Socioloăijas katedra 

18. Zelčs Andrejs  Mg.oec., lekt. 
A/S “Latvijas Hipotēku un Zemes 
banka” Daugavpils filiāles vadītājs 

19. Zelča Sandra Mg.oec., lekt. DU, SZF, Ekonomikas katedra 
Vieslektori 

1. Gods Uăis  Dr.oec., asoc.prof.  
Biznesa augstskola „Turība”, 
Ekonomikas zinātĦu katedra 

2. Zolova NataĜja  Mg.oec., lektore 
SIA „Revidentes Olgas Kuraševas 
birojs” 

Ārzemju vieslektori 

1. Kosiedowski Woiceh 
(Polija) 

Dr.oec., prof. ToruĦas Universitāte, Polija 

 
DU pamatdarbā strādā 14 docētāji, no kuriem – 8 docētājiem ir doktora grāds. 6 

docētāji ir ar maăistra grādu, no kuriem 3 ir doktora studiju dažādu programmu studenti. 
7.1.1., 7.2.2., zīmējumos ir parādīts studiju programmā strādājošā akadēmiskā personāla 
procentuālais sadalījums pēc darba vietas un amatiem. 

 

64%

36%

pamatdarbs

blakusdarbs

 
7.1.1. attēls. Akadēmiskā personāla sadalījums pēc darba vietas 

 



  

37%

27%

36%

profesori

docenti

lektori

 
7.1.2. attēls. DU ievēlētā akadēmiskā personāla sadalījums pēc amatiem 

  
 
 7.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām. 
Akadēmiskais personāls, kas nodrošina maăistra programmu „Ekonomika” atbilst Augstskolu 
likuma prasībām un turpina paaugstināt savu kvalifikāciju. Tuvākajā laikā jāpabeidz studijas 
doktorantūrā lekt. J. Radionovam un T.Bikovskim, lekt. A.Zelčs, lekt. V.Stūrainis.  
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
 7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā 

2006./2007. st. gadā no 22 docētājiem studiju programmā pamatdarbā strādāja 14 
docētāji. Tas sastāda aptuveni 64% un pilnībā nodrošina stabilu programmas realizēšanu. 
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
 7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 

• Nepieciešams aktīvāk sagatavot zinātniskos kadrus, pirmkārt, izmantojot DU un citu 
mācību iestāžu (gan Latvijā, gan arī ārvalstīs) doktorantūru; 

• Nepieciešams aktīvāk iesaistīt DU darbiniekus zinātniskajā darbā; 
• Zinātniskās darbības finansēšanai nepieciešams aktīvāk izmantot Eiropas Savienības 

strukturālos fondus un programmas, LZP, IZM un DU grantus. 
• Jāpanāk, lai visiem lektoriem un docentiem būtu 2 – 3 zinātniskās publikācijas gadā, 

t.sk. LZP atzītajos izdevumos. Jābūt aktīvākai pasniedzēju sadarbībai ar žurnālu 
“Sociālo zinātĦu vēstnesis” un “Reăionālo ziĦojumu”. 

2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums 

  
 8.1. Studiju programmas finansēšana 

Maăistra studiju programmā 2006./2007. gadā studēja 79 studenti (1.kurss – 23, 2. – 
26, 3. – 30). Par valsts budžeta līdzekĜiem studēja tikai 16% no kopējā programmā studējošo 
skaita (2 studenti – 1.kursā, 10 – 2.kursā, 1 – 3.kursā). Tātad galvenais programmas 



  

finansēšanas avots ir maăistrantu iemaksas par studijām. Jāpanāk, lai vismaz 50% maăistrantu 
studētu par valsts budžeta līdzekĜiem. Tas Ĝautu pilnīgāk nodrošināt programmas materiālās 
bāzes attīstību. 
 
2006./2007. studiju gadā maksa par studijām bija: 
 
par 1.studiju gadu - 550 Ls studiju gadā; 
par 2.studiju gadu – 528 Ls studiju gadā; 
par 2.studiju gadu – 264 Ls studiju gadā. 
 

 8.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un aprīkojuma 
atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu 
 Akadēmiskās studiju programmas galvenā īpatnība ir cieša studiju un zinātniski 
pētnieciskā darba integrācija. No tā izriet virkne specifisku prasību nepieciešamajam materiāli 
tehniskajam nodrošinājumam un telpām, kurās tiek realizēts studiju process. Studiju 
programmas “Ekonomika” realizēšanai tiek izmantota DU materiāli tehniskā bāze.  
 Topošajiem ekonomistiem, jebkuras studiju formas ietvaros (individuālajam darbam) 
ir iespēja izmantot  labi aprīkotas auditorijas, datorklases un laboratorijas, kā arī bibliotēkas 
un lasītavas. Salīdzinot ar iepriekšējiem studiju gadiem, datorklases ir aprīkotas ar jaunu 
datortehniku (24 datoriem), kurās, savukārt, ir instalētas SPSS programmas.  
Studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar: 
• datortehniku; 
• vizuālās prezentācijas tehniku (6 OHP-projektori jeb kodoskopi, 5 multimediju datu 

projektori); 
• video filmēšanas aparatūru (3), audio tehniku; 
• kserokopēšanas tehniku (6 kserokopēšanas aparāti). 

Studējošajiem un docētājiem pastāvīgi ir pieejams Internets un lokālā DU tīkla Intraneta 
pieslēgums, kā arī iespēja izmantot e-pastu un videokonferences iespējas. Studiju procesa 
sekmīgai nodrošināšanai tiek izmantotas arī īpaši šim mērėim izveidotās multimediju 
treniĦprogrammas un instrukcijas, kas paredzētas valsts civildienesta ierēdniecības speciālistu 
sagatavošanai. 

Studiju procesa optimizēšanas un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ir izveidota 
socioloăisko aptauju datu apstrādes bāze, kuru studējošie var patstāvīgi izmantot uzziĦu 
materiāla iegūšanai, zināšanu papildināšanai un pašpārbaudei. Pašreiz studiju programmai ir 
salīdzinoši plaša materiālā bāze, kas sevī ietver arī 2 aprīkotas un modernizētas datorklases, 
Sociālo pētījumu institūtu, dažādas mācību auditorijas un administratīvās telpas. 

Datorklases ir apgādātas ar jaudīgu datortehniku un modernām perifērijas iekārtām. 
Datori tiek izmantoti mācību procesā, studentu patstāvīgajam un zinātniskajam darbam. Visi 
datori ir pievienoti kopējam universitātes datortīklam, pateicoties kuram ir iespēja pieslēgties 
Internetam un strādāt ar to. Tas nodrošina augstu informācijas apmaiĦas un iegūšanas līmeni, 
kā arī atbilst ārzemju standartiem. 

Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra darbam ar 
Internetu un informācijas publicēšanai tajā, gan specializētas programmas pētījumu rezultātu 
apstrādē (SPSS programmas), ekonomisko un citu procesu modelēšanai. Datoros ir uzstādītas 
arī programmas ar multimediju iespējām, kuras tiek izmantotas svešvalodas zināšanu 
uzlabošanai. 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ekonomika” realizācijai pārsvarā tiek 
izmantotas Sociālo ZinātĦu fakultātes telpas. Auditorijas atbilst programmas izpildes 
vajadzībām, ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Ekonomikas katedrā arī ir iegādāti savi 



  

tehniskie līdzekĜi, kuri apmierina studiju procesa vajadzības. Studiju procesā un patstāvīgo 
pētniecisko projektu realizēšanā studējošie var izmantot: 

DU CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar jaunu piekĜuves tehnoloăiju 
(pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama patstāvīgajam darbam); 

DU Multimediju Centra tehniskos resursus; 
Sociālo ZinātĦu fakultātes datorklases ar 24 datoriem (visiem datoriem ir Interneta 

pieslēgums un ir iespējams izmantot SPSS programmas paketi datu apstrādei) :DU 
Informācijas Tehnoloăiju Centra tehniskos resursus; 

kopēšanas iekārtas; 
vizuālās prezentācijas iekārtas; 
video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas; 
serverus, datorus, LAN, Internetu.  

Atsevišėos studiju kursos izmantojamo videomateriālu izgatavošanai tiek izmantotas 
Multimediju Centra TV iekārtas un ierakstīšanas iekārtas. 

Nodarbībās tiek izmantota Sociālo pētījumu institūta tehniskā bāze. Ir noslēgti 
Sadarbības Līgumi ar vairākām Latvijas un citu valstu pētniecības un izglītības iestādēm.  
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
 8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un inform āciju. 

IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
Ekonomikas jomai atbilstoša literatūra atrodama: DU lasītavā, Sociālo ZinātĦu 

fakultātes Ekonomikas katedrā, Sociālo pētījumu institūtā. DU bibliotēkā un atsevišėās DU 
katedrās ir pieejami grāmatu un žurnālu fondi, ko studējošie var lietderīgi izmantot studiju 
procesā. DU bibliotēkas fondā ir 326 863 vienības, to sastāda: grāmatas – 281 367, 
periodiskie izdevumi – 29 469, pārējie izdevumi – 298, tajā skaitā ekonomikas zinātnē – 
4555. DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloăijas:  

• Interneta pieslēgums; 
• Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service); 
• Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas 

kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reăiona publisko bibliotēku 
un DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies 
„Vienotas lasītāja kartes” sistēmā, un no 2002.gada decembra lasītājiem ir iespēja 
izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus; 

• Elektroniskās datu bāzes EBSCO Publishing (ietver 8 datu bāzes: Academic Search 
Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC, 
Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola). 
DU bibliotēkas lasītavās Sociālo ZinātĦu fakultātes abonementā, ko var izmantot 

mūsu programmā studējošie, kopējais fonds ir apmēram 350000 eksemplāru (63000 
nosaukumi), no tiem 320000 ir grāmatas, 24000 – žurnāli (500 nosaukumi), 300 – laikrakstu 
gada komplekti (60 nosaukumi). Sociālo ZinātĦu fakultātes abonementā un lasītavā ir 
pieejams 41000 grāmatu sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs. Ir zināmas problēmas ar 
specializēto ārzemēs izdoto literatūru ekonomikas zinātnē, taču programma ar katru gadu 
meklē iespējas rast vairāk līdzekĜu jaunu Rietumeiropā, ASV izdoto grāmatu un periodisko 
izdevumu iegādei.  

Programmā izmantojamais ekonomikas zinātnes literatūras fonds sāka veidoties 20.gs. 
80.-jos gados, un 2005. gadā tika reăistrētas 4555 grāmatas ekonomikas nozarē. DU 
bibliotēka iepērk praktiski visas jaunās grāmatas ekonomikas jomā, kuras izdotas Latvijā. 
Problēmas rada tas, ka liela daĜa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros, un praktiski šīs 
grāmatas studenti var izmantot tikai lasītavās.  



  

Studiju darbā tiek izmantotas programmā iesaistīto docētāju monogrāfijas un 
publikācijas. Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos gados 
studiju kursu apgāde ir manāmi pilnveidota ar dažādu zinātnisko konferenču izdevumiem, kas 
apkopo un interpretē dažādu ārzemju autoru darbus, analizē tos, salīdzina un padara 
pieejamus studējošajiem. DU studenta apliecība vienlaicīgi ir arī Latvijas Republikas vienotā 
lasītāja karte, kas dod tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu 
krājumus. Nepieciešamības gadījumā papildus iespējas dod Interneta pieslēgums, kas Ĝauj 
izmantot universitātes abonētās datu bāzes. 
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
 
 
9. Ārējie sakari 
 
 9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 

kontekstā 
Sakari ar darba devējiem tiek veikti vairākos virzienos: 

• darba devēji tiek aicināti praktiska satura studiju kursu nolasīšanai; 
• Ħem līdzdalību kopīgu projektu realizēšanā; 
• daĜa studējošo maăistra programmā ir jau paši darba devēji un aktīvi savās firmas un 

iestādēs piedāvā darbu programmas absolventiem. 
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
 9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 

Studiju programmas mērėu un uzdevumu īstenošanas izvērtējuma nolūkos ir 
izveidojušies veiksmīgi kontakti vietējā, reăionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” realizācijā DU Sociālo 
ZinātĦu fakultātes Ekonomikas katedra sadarbojas ar daudzām DU struktūrvienībām, kas 
palīdz nodrošināt mācību satura un zinātnisko pētījumu realizēšanu. 
Nozīmīgākā sadarbība ir ar sekojošiem DU partneriem: 
- ar Socioloăijas katedru; 
- ar Sociālās psiholoăijas katedru; 
- ar Tiesību zinātĦu katedru; 
- ar Vēstures katedru; 
- ar Matemātikas katedru; 
- ar Latviešu literatūras un kultūras katedru; 
- ar DU Valodu centru; 
- ar Sociālo pētījumu institūtu. 

Sadarbība tiek īstenota ar docētājiem no līdzīgām studiju programmām sekojošās 
Latvijas augstskolās: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas 
Lauksaimniecības Univesritāte, Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Rīgas Starptautiskā 
Ekonomikas biznesa administrācijas augstskola, Rēzeknes Augstskola. Sadarbība izpaužas, 
kopīgi organizējot un piedaloties konferencēs, pieredzes apmaiĦas semināros, uzaicinot 
docētājus kā vieslektorus studiju programmā. Nozīmīga ir arī sadarbība ar pašvaldību domēm, 
MVU atbalsta centru, Reăionālās Attīstības aăentūru u.c. iestādēm. 

Akadēmisko studiju programmu sadarbība ar ārvalstu mācību un zinātniski 
pētnieciskajām iestādēm tiek pastāvīgi paplašināta. Mācībspēkiem notiek informācijas 
apmaiĦa ar ārzemju kolēăiem, tiek veikti kopīgi pētījumi. Veiksmīgākā sadarbība, kas ietver 



  

pieredzes apmaiĦas braucienus, līdzdalību konferencēs un kopīgos projektos pašlaik ir 
izveidojusies ar sekojošām augstākās izglītības iestādēm: 

• V.Dižā KauĦas Universitāte (Lietuva); 
• N.Kopernika ToruĦas Universitāte (Polija); 
• Rietumanglijas Universitāte (Apvienotā Karaliste); 
• Maskavas Valsts universitāte; 
• Dienvidstokholmas Universitāte (Stokholma); 
• Tartu Lauksaimniecības universitāte (Igaunija); 
• Lietuvas Lauksaimniecības universitāte (Lietuva) u.c. 

2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
 

 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa 
valstīm) 

Vārds, uzvārds Valsts Kursa (lekciju) t ēmas 
Profesors, Dr.hab. 
ekon.Woiceh Kosiedowski  

Polija (ToruĦas 
Universitāte, Ekonomikas 
un vadības fakultāte) 

“Reăiona konkurētspēja” 

2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 

Nav. 
2006./2007. – izmaiĦu nav 

  
 9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 

Nav. 
2006./2007. – izmaiĦu nav 

 
    

2007. gada 3. jūlijs                                     
           Studiju programmas direktors: 

       asoc.prof. Genādijs Gončarovs 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

3. PIELIKUMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augstskolu sadarbības līgums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studiju programmas studiju plāns pilna laika klātienes 

studijām 

 



  

Maăistra studiju programmas  
„Ekonomika“ (programmas kods 45310) 

Pilna laika studijas 
STUDIJU PLĀNS 

 studiju ilgums – 2 gadi  
 
 

  Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 
Nr. Kursa nosaukums KP kontaktstundu 

skaits 
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

  

Pārbau- 
dījuma  
forma 

 
kopē 
jais 

 
lek 

cijas 
 

pr. d./ 
sem. lekc. 

pr.d./ 
sem. lekc. 

pr.d./ 
sem. lekc. 

pr.d./ 
sem. lekc. pr.d./ 

1.sem. [Kopā: 20 KP]              

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie 
kursi [KP: 4] 

             

1. Matemātiskā ekonomika Eksāmens 4 64 48 16 48 16       

Teorētisko atziĦu aprobācijas 
izvēles kursi [Kopā jāizpilda 10KP] 

             

1. Finansu tiesības Dif.iesk. 2 32 24 8 24 8       
2. Finansu tirgi Dif.iesk. 2 32 24 8 24 8       
3. Informācijas sistēmas biznesā Dif.iesk. 4 64 48 16 48 16       
4. Personālvadība Dif.iesk. 2 32 24 8 24 8       
5. Lietišėā saskarsme Dif.iesk. 2 32 24 8 24 8       
6. Zinātniskā darba izstrāde Dif.iesk. 2 32 24 8 24 8       
7. Vadības psiholoăija Dif.iesk. 2 32 24 8 24 8       
Pētījumu rezultātu aprobācija  
[KP: 2]  

             

1. Pētījuma rezultātu aprobācija 
un piedalīšanās konferencē 

 2            



  

Pētnieciskais darbs [KP: 4]              
1. Maăistra darba izstrāde Ieskaite 4            

2.sem. [Kopā: 20 KP]               

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie 
kursi [KP:8]  

             

1. NodokĜi un audits Eksāmens 4 64 48 16   48 16     
2. Finansu vadība Eksāmens 4 64 48 16   48 16     

Teorētisko atziĦu aprobācijas 
izvēles kursi [Kopā jāizpilda 4 KP] 

             

1. Projektu vadība Dif.iesk. 2 32 24 8   24 8     
2. Loăistika Dif.iesk. 2 32 24 8   24 8     
3. Reăionālā attīstība Dif.iesk. 2 32 24 8   24 8     
4. Pārejas ekonomikas problēmas Dif.iesk. 2 32 24 8   24 8     
Pētījumu rezultātu aprobācija  
[KP: 2]  

             

1. Pētījuma rezultātu aprobācija 
un piedalīšanās konferencē 

 2            

Pētnieciskais darbs [KP: 6]              
1. Maăistra darba izstrāde Ieskaite 6            
3.sem [Kopā: 20 KP]              
Teorētisko atziĦu izpētes obligātie 
kursi [KP: 8] 

             

1. Kreditēšana Eksāmens 4 64 48 16     48 16   
2. UzĦēmējdarbības resursu 

organizēšana 
Eksāmens 4 64 48 16     48 16   

Teorētisko atziĦu aprobācijas 
izvēles kursi [KP: 4] 

             

1. Finansu socioloăija Dif.iesk. 4 64 48 16     48 16   
Pētījumu rezultātu aprobācija  
[KP: 4 ]  

             



  

1. Pētījuma rezultātu aprobācija 
un piedalīšanās konferencē 

 1            

2. Zinātniskā raksta sagatavošana 
publicēšanai 

Ieskaite 3            

Pētnieciskais darbs [KP: 4]              
1. Maăistra darba izstrāde Ieskaite 4            

4.sem. [Kopā: 20 KP]              

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie 
kursi  [KP: 12] 

             

1. Makroekonomiskā analīze Eksāmens 6 96 64 32       64 32 
2. Mikroekonomiskā analīze Eksāmens 6 96 64 32       64 32 
Pētījumu rezultātu aprobācija 
 [KP: 2]  

             

1. Pētījuma rezultātu aprobācija 
un piedalīšanās konferencē 

Ieskaite 2            

Pētnieciskais darbs [KP: 6]              
1. Maăistra darba izstrāde  6            
Noslēguma pārbaudījumi              
1. Maăistra darba aizstāvēšana Aizstāvēšan

a 
            

 
GALA PĀRBAUDĪJUMI SOCI ĀLO ZIN ĀTĥU MAĂISTRA GRĀDA EKONOMIK Ā IEGŪŠANAI:  

1) maăistra darba aizstāvēšana    
 
 



  

5. PIELIKUMS 

Studiju programmas studiju plāns nepilna laika 
neklātienes studijām 

 



  

Maăistra studiju programmas  
„Ekonomika“ (programmas kods 45310) 

Nepilna laika studijas 
STUDIJU PLĀNS 

 studiju ilgums – 2,5 gadi  
  

  Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju 
gads 

Nr. Kursa nosaukums KP kontaktstundu 
skaits 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5. sem. 

  

Pārbau- 
dījuma  
forma 

 
kopē 
jais 

 
lek 

cijas 
 

pr. d./ 
sem. lekc. 

pr.d./ 
sem. lekc. 

pr.d./ 
sem. lekc. 

pr.d./ 
sem. lekc. pr.d./ lekc. pr.d./ 

1.sem. [Kopā: 16 KP]                

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie 
kursi [KP: 4] 

               

1. Matemātiskā ekonomika Eksāmens 4 32 24 8 24 8         

Teorētisko atziĦu aprobācijas 
izvēles kursi [Kopā jāizpilda 10KP] 

               

1. Finansu tiesības Dif.iesk. 2 16 12 4 12 4         
2. Finansu tirgi Dif.iesk. 2 16 12 4 12 4         
3. Informācijas sistēmas biznesā Dif.iesk. 4 32 24 8 24 8         
4. Personālvadība Dif.iesk. 2 16 12 4 12 4         
5. Lietišėā saskarsme Dif.iesk. 2 16 12 4 12 4         
4. Zinātniskā darba izstrāde Dif.iesk. 2 16 12 4 12 4         
5. Vadības psiholoăija Dif.iesk. 2 16 12 4 12 4         
Pētījumu rezultātu aprobācija  
[KP: 2]  

               

1. Pētījuma rezultātu aprobācija 
un piedalīšanās konferencē 

 2              



  

2.sem. [Kopā: 16 KP]                 

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie 
kursi [KP:8]  

               

1. NodokĜi un audits Eksāmens 4 32 24 8   24 8       
2. Finansu vadība Eksāmens 4 32 24 8   24 8       

Teorētisko atziĦu aprobācijas 
izvēles kursi [Kopā jāizpilda 4KP] 

                                                                                                                                                         

1. Projektu vadība Dif.iesk. 2 16 12 4   12 4       
2. Loăistika Dif.iesk. 2 16 12 4   12 4       
3. Reăionālā attīstība Dif.iesk. 2 16 12 4   12 4       
4. Pārejas ekonomikas problēmas                
Pētījumu rezultātu aprobācija  
[KP: 2]  

               

1. Pētījuma rezultātu aprobācija 
un piedalīšanās konferencē 

 2              

Pētnieciskais darbs [KP: 2]                
1. Maăistra darba izstrāde Ieskaite 2              
3.sem [Kopā: 16 KP]                
Teorētisko atziĦu izpētes obligātie 
kursi [KP: 8] 

               

1. Kreditēšana Eksāmens 4 32 24 8     24 8     
2. UzĦēmējdarbības resursu 

organizēšana 
Eksāmens 4 32 24 8     24 8     

Teorētisko atziĦu aprobācijas 
izvēles kursi [KP: 4] 

               

1. Finansu socioloăija Dif.iesk. 4 32 24 8     24 8     
Pētījumu rezultātu aprobācija  
[KP: 1]  

               

1. Pētījuma rezultātu aprobācija 
un piedalīšanās konferencē 

 1              



  

Pētnieciskais darbs [KP: 3]                
1. Maăistra darba izstrāde Ieskaite 3              

4.sem. [Kopā: 16 KP]                

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie 
kursi  [KP: 6] 

               

1. Makroekonomiskā analīze Eksāmens 6 48 32 16       32 16   
Pētījumu rezultātu aprobācija 
 [KP: 5]  

               

1. Zinātniskā raksta sagatavošana 
publicēšanai 

Ieskaite 5              

Pētnieciskais darbs [KP: 5]                
1. Maăistra darba izstrāde Ieskaite 5              

5.sem. [Kopā: 16 KP]                
Teorētisko atziĦu izpētes obligātie 
kursi  [KP: 6]  

               

1. Mikroekonomiskā analīze Eksāmens 6 48 32 16         32 16 
Pētnieciskais darbs [KP: 10]                
1. Maăistra darba izstrāde  10              
Noslēguma pārbaudījumi                 
1. Maăistra darba aizstāvēšana Aizstāvēšan

a 
              

 
GALA PĀRBAUDĪJUMI SOCI ĀLO ZIN ĀTĥU MAĂISTRA GRĀDA EKONOMIK Ā IEGŪŠANAI:  

1) maăistra darba aizstāvēšana    



  

6. PIELIKUMS 
 

Studiju programmas studiju kursu apraksti 

 

 



  

Nosaukums Finanšu socioloăija 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 6 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Socioloăija 

Zinātnes apakšnozare Ekonomiskā socioloăija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.sc.soc., prof.,. Vladimirs MeĦšikovs, DU SZF SPI  

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinātnes bakalaura programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. Kursa mērėis ir iepazīstināt studējošos ar finanšu un kapitāla socioloăisko analīzi, 
parādīt socioloăisko teoriju saikni ar reālo situāciju finanšu tirgū, banku un citu finanšu 
institūciju darbību un mijiedarbību plašākā sabiedriskā kontekstā, sniegt priekšstatus par finanšu 
un naudas kā ekonomisko kategoriju socioloăiskajām sastāvdaĜām. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 48 lekcijas un 16 semināri. 
1. Nauda un kapitāls cilvēku sabiedrības vēsturē. 
2. Nauda sabiedrības sistēmteorijā (A.Smits, T.Pārsons, N.Lūmans). 
3. Finanšu definīcija socioloăijas skatījumā. Finanšu sistēmas galvenās apakšsistēmas 

(funkcijas). 
4. Kapitāls un tā veidi: naudas, kulturālais, sociālais, simboliskais. 
5. “Refleksīvās” uzvedības teorijas Dž.Sorosa fondu tirgus sistēmā. 
6. Ekonomika un Latvijas finansu sistēma socioloăijas skatījumā.  
7. Sabiedrības ārpus ekonomisko apakšsistēmu raksturojums. 
8. Ekonomisko sistēmu stāvoklis. 
9. Finanšu sistēmas novērtējums. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencētā ieskaite 

Literat ūra (01-mācību literatūra): 

1. MeĦšikovs V.(sast.). “Finansu socioloăija: problēmas un to risināšana”. Rakstu krājums. – 
Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2002, 180 lpp. 

2. Rudinska M. Finansu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā. Rīga, 2001, 100 lpp. 
3. Мартыненко В. Социология денежно-финансовых отношений. Москва:  

РИЦ ИСПИ РАН, 2004, 308 cтр.  
4. Hass Jeffrey K. Economic Sociology: an introduction. L. New York: Routledge, 2007, 252 

pp.   

Literatūra (02-papildliteratūra): 



  

1. MeĦšikovs V. Latvijas finansu kvalitāte socioloăijas skatījumā. Gr. “Konkurētspēja un 
kvalitātes vadības problēmas (starptautiskās konferences materiāli, 2000.g. 27.oktobris). 
Rīga, Banku augstskola, 2000, 231 lpp. 

2. Zīle R., Šteinbuka I., Počs R., KrūmiĦš, Ancāns M., Cērps U. Latvija uz XXI gadsimta 
sliekšĦa: ekonomika, finanses un integrācija. Rīga, 1999, 151 lpp. 

3. Бекер Д. Понятие системного насилия. - Проблемы теоретической cоциологии. 
Санкт-Петербург, «Петрополис», 1994, 55-71 стр. 

4. Бурдье П. Формы капитала.// Западная экономическая социология: Хрестоматия 
современной классики / Сост. и научн ред. В.В.Радаев. Москва: РОССПЭН, 2004, 60-
74 стр. 

5. Генкин А.С. Частные деньги: история и современность. Москва: Альпина-Паблишир, 
2002, 518 стр. 

6. Зарубина Н.Н. Влияния денег на социальное конструирование времени. Динамика 
нелинейности. // Социологические исследования, 2007, №10,  51-61 стр. 

7. Московичи С. Деньги как страсть и как представления  Московичи С. Машина, 
творящая богов. Москва: Центр психологии и психотерапии, 1998, 363-420 стр. 

8. Плетников Ю.К. Социализация капитала: проблемы и перспективы. // «СИ», №12., 
2007, 22-31 стр.  

9. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация// Общественные 
науки и современность. 2003. №2, 5-16 стр. 

10. Радаев В.В. Уроки «финансовых пирамид», или что может сказать экономическая 
социология о массовом финансовом поведении // Мир России. 2002. Т. 11. № 2, 39–70 
стр. 

11. Экономическая социология. Под.ред. В.И. Верховина.  Москва: МГУ, 2006, 736 стр. 
12. Mizruchi. M., Stearns L.B. Money, Banking and Financial Markets // Smelser N. , 

Swedberg R. (eds). The Handbook of Economic Sociology. Princefon: Princefon University 
Press, 1994, 313-341 pp. 

13. Parsons T. On the concept of political power. // Sociological theory and modern society. 
N.Y.-L., 1967, 107 pp . 

14. Soros G. The Alchemy of Finanse. New York, John Wiley & Sens. Inc., 1994, 391 pp. 
15. Zelizer V. The Social Meaning of Money. New York, Basic Books, 1997, 198-216 pp. 
16.  htpp://www.hse.ru/journals/w.rldnoss/vol02/radaev.pdf. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Žurnāls „Kapitāls”. 
2. Latvijas Bankas periodiskie ziĦojumi  
3. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas ministrija. 
4. Centrālās statistikas pārvaldes periodiskie ziĦojumi. 

 
 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” B daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Financial sociology  

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the course is to 
acquaint the students with sociological analysis of finance and capital, to reveal the link between 



  

the theory of sociology and a real situation in financial market, the work and co-work of banks 
and other financial institutions in a wider social context, to give an idea of finance and money as 
of sociological components of economic categories. 
 

 

Piezīmes: 

 

 



  

 

Nosaukums Pārejas ekonomikas problēmas 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 6 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare:  Ekonomika  

Zinātnes apakšnozare:  
Makroekonomika, Latvijas 
tautsaimniecība, Reăionālā ekonomika 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr. oec., asoc. prof. Jānis Eglītis, DU SPI pētnieks 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. Kursa mērėis ir iepazīstināt studējošos ar valsts ekonomiskās un sociālās attīstības 
problēmām. Kursa saturs ir variatīvs, tas mainās atkarībā no situācijas. Kursā paredzēts aplūkot 
3-5 galvenās ekonomiskās problēmas, kuras ir aktuālas brīdī, kad kurss ir paredzēts mācību 
plānā. Kursa apguves laikā tiek identificētas problēmas, detalizēti aplūkoti to cēloĦi, statistikas 
dati, kas raksturo problēmu, analizēti iespējamie risinājuma varianti un veidi, kā arī attīstības 
scenāriji. 
 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 24 lekcijas un 8 praktiskie darbi.  
1. Latvijas ekonomisko un sociālo problēmu identificēšana, piemēram, inflācija, situācija darba 
tirgū, cenu kāpums dažādos ekonomikas sektoros vai nozarēs, ekonomikas pārkaršana vai 
atdzišana utml. atkarībā no konkrētās situācijas valstī. 
2. Latvijas tautsaimniecības problēmu teorētiskā analīze. 
3. Statistisko datu apkopošana. 
4. Problēmu cēloĦu analīze. 
5. Citu valstu analogas pieredzes apskats. 
6. Eiropas Savienības nostāja problēmu risināšanas ceĜu izvēlē. 
7. Problēmas risinājuma varianti. 
8. Latvijas ekonomiskās attīstības iespējamie scenāriji. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Diferencētā ieskaite 

Literatūra (01-mācību literatūra):  

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soĜi, 2007, 
454 lpp. 

2. ZiĦojumi par tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas ministrija. 
3. Ministru Kabinetā izskatāmie Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Labklājības 



  

ministrijas jautājumi un ziĦojumi. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. LR pozīcijas sarunās ar Eiropas Komisiju (EK). 
2. EK tiesību aktu projekti. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Žurnāli „Kapit āls”, „NedēĜa”. 
2. Centrālās statistikas pārvaldes periodiskie ziĦojumi 
 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Economic Problems 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the course is to 
acquaint with the problems of state economic and social development. The content of the course 
varies depending on current economic and social situation. It is supposed to go through 3-5 
problems that are of major importance at the moment when the course starts according to the 
study plan. The identification of problem, causal relationships, statistical data describing the 
problem, probable solutions and scenarios – these are the stages for the analyses of each of the 
problems.  
 

 

Piezīmes: 

 
 

 



  

 

Nosaukums Finanšu tiesības 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Tiesību zinātne 

Zinātnes apakšnozare Tiesību zinātne 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Mag. oec., lekt. Jānis Radionovs – DU jurists 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. “Finanšu tiesību” studiju kursā detalizēti apskatītas visas šī kursa nodaĜas tirgus 
attiecību attīstības apstākĜos. Dots kopējs ārvalstu galveno finansu tiesību institūtu raksturojums. 
Tiek izklāstīti visaktuālākie budžeta un ārpusbudžeta fondu, valsts ienākumu un izdevumu, 
naudas aprites, banku un valūtas darbības, norēėinu, vērtspapīru u.c. tiesiskā nodrošinājuma 
jautājumi. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 24 lekcijas un 8 semināri.  
1. Valsts finanšu darbība un finanšu tiesības. 
2. Finanšu tiesību priekšmets un sistēma. 
3. Finanšu tiesiskās normas un finanšu tiesiskās attiecības, to īpatnības un veidi. 
4. Finanšu kontrole. 
5. Ārvalstu galveno finanšu tiesisko institūtu raksturojums. 
6. Budžeta tiesības, ārpusbudžeta fondu jautājumi. 
7. Valsts ieĦēmumu tiesiskā regulēšana. 
8. Banku darbības, naudas aprites, norēėinu tiesiskie pamati. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencētā ieskaite 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Latvijas Republikas Satversme, www.lv.lv . 
2. LR Komreclikums (ar komentāriem). Rīga, Biznesa informācijas birojs, 2006. 136 lpp. 
3. LR likums "Finanšu nodrošinājuma likums"  
4. LR likums "Par valsts budžetu 2008.gadam" ("LV", 192 (3768), 29.11.2007.) [spēkā ar 

01.01.2008.]  
5. Kavale L. NodokĜu politika. Rīga, 1998, 49 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. LR Finansu likumi, www.lv.lv . 
2. AkuĜičs. Preces virzīšanas politika. Rīga, 1999. 36.lpp. 



  

3. Решина Г., Бюджет и бюджетная деятельность в Латвийской Республике. Рига, 
2000. 207 стр. 

4. Мондреча В. Финансовое право. Москва, 2006. 445 стр. 
5. Грачева Э., Соколова Е. Финансовое право.  Москва, 1999. 192 стр. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Žurnāli „Bilance”, „Latvijas Ekonomists”, „Jurista vārds”. 
 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” B daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Financial Law 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. In the course “Financial Law” all 
the parts of this course are studied thoroughly under the circumstances of the development of 
market conditions. A general description of the main institutions of financial law in foreign 
countries is given. The most topical problems of budgetary and extra-budgetary funds, the 
questions of state profits and charges, money circulation, banks and currency work, calculations, 
securities and other problems of legal providing are studied in the framework of the course. 
 

 

Piezīmes: 

 
 

 



  

 

Kursa nosaukums  Finanšu tirgi 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti  2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

 32  

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

 Mg. oec., asistents Renārs Zelčs, SIA “ LatRosTrans” 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  
Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” studējošajiem. 
Kursa mērėis ir paplašināt zināšanas un padziĜināt izpratni par mūsdienu finanšu  tirgus 
teorijām, sniegt studējošajiem zināšanas par finanšu tirgiem, tajos apgrozībā esošajiem finanšu 
instrumentiem, darbības principiem. Kursa uzdevumi ir apskatīt Latvijas un pasaules fondu tirgu, 
starptautisko valūtas tirgu; iepazīstināt studentus ar fondu tirgos kotētajiem vērtspapīriem, 
investēšanas mehānismiem; izskatīt vērtspapīru analīzes pamatprincipus, kā arī finanšu tirgus 
nozīmi un iespējām uzĦēmumiem un investoriem. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 24 lekcijas un 8 semināri.  
1. Fondu tirgus būtība, dalībnieki, vērtspapīru iedalījums. 
2. Rīgas Fondu biržas struktūra. 
3. Latvijas akciju tirgus darbība. 
4. Biržas loma uzĦēmuma attīstībā, publiskās akciju sabiedrības.  
5. Investoru mērėi un iespējas. 
6. Parāda vērtspapīru tirgus Latvijā. Obligācijas, parādzīmes, ėīlu zīmes. 
7. Ieguldījumu fondu tirgus. 
8. Atvasināto vērtspapīru tirgus. Opcijas, fjūčeri. 
9. Pasaules fondu biržas, indeksi. 
10. Starptautiskais valūtas tirgus Forex. 
11. Fundamentālās un tehniskās analīzes pielietošana investīciju plānošanā. 
12. Tirgus stratēăijas un riski.  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Diferencētā ieskaite 

Literatūra (01-mācību literatūra): 



  

1. Apsītis G., Aščuks I., Cērps Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga, 2006, 223 lpp. 
2. Hedges J.R. How to successfully analyze and select an investment. New Jersey, 2005, 

232 pp. 
3. Stridsman T. Trading Systems and Money Management. New York, 2003, 400 pp. 
4. Виллиамс Б. Рынок акций, облигаций и фьючерсов. Москва: Profitunity Tradings 

Group, 2003, 156 стр. 
5. Галанов В. Рынок ценных бумаг. Москва: „Финансы и статистика”, 2001, 148 стр. 

 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Швагер Дж. Графический анализ. Москва: Альпина 2001, 497 стр.  
2. Soros G. Alchemy of finance. Wiley, 2003, 367 pp. 
3. Leonoviča L. UzĦēmējdarbība un investīcijas, Rīga, 2005, 154 lpp.  
4. Bolten S. Stock market cycles. Westport, 2000, 178 pp. 

5. Bulkowski T. Encyclopedia of Chart Patterns. New York:  John Wiley & Sons, 2000, 
345 pp. 

6. Schwager Jack.D. Technical analysis. New York: John Wiley & Sons, 2001, 318 p. 
6. Wolff K. Momentum Investing. Micro-investments, 2000, 56 pp. 
7. Лиховидов В. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков. Владивосток, 

1999, 234 стр. 
8. Павук О. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Рига, 2001, 123 стр. 
7. Forex. Cīrihe, 2001, 148 lpp. 
8. Borsellino L. The Day Trader’s course. New York:  John Wiley & Sons, 2002, 272 pp. 
9. Nison S. Japanese Candlestick charting Techniques. New York: Institute of Finance. 

1997, 332 pp. 
10. Hagstrom R.G. The Warren Buffet Way. Wiley and Sons, 2005, 260 pp. 
11. Nofsinger J., Psychology of Investing, 2007, 116 pp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. AS SEB Latvijas finanšu, akciju un obligāciju tirgus notikumu apskati 
2. Laikraksts “Dienas Bizness” 
3. Žurnāls “Kapitāls” 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” B daĜa 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Financial Markets 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an 
Academic Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the 
course is to broaden the knowledge and to deepen the understanding of modern theories of 
financial markets, to give the students the basic knowledge of the stock market, its financial 
tools and principles of functioning. The tasks of the course is to study Latvian and world 
stock markets, foreign exchange market; to acquire the students with the quoted securities 
mechanisms of investment, to consider the main principles of the analysis of securities and 
also the importance and opportunities of the stock market for the companies and investors. 
 



  

 

Nosaukums Finanšu vadība 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

96 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.oec., asoc.prof. Genadijs Gončarovs, DU, SZF Ekonomikas katedra  

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. Kursa mērėis ir sniegt studentiem padziĜinātas zināšanas par finanšu vadības 
koncepcijām un metodēm, kā arī analizēt dažādas investēšanas formas. Kursā gaita tiek analizēta 
finanšu teorija un viedokĜi par svarīgākajām finanšu kategorijām, kā arī to izmantošanas 
iespējām finanšu politikas veidošanā. Studējošajiem iegūst priekšstatu par finanšu menedžmenta 
problēmām Latvijā, apgūst finanšu tirgus analīzes metodes un lēmumu pieĦemšanas metodiku 
vērtspapīru emisijas, dividenžu aprēėināšanas, vērtspapīru portfeĜa vadīšanas jomā, mācās 
prognozēt iespējamās izmaiĦas finanšu tirgos. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 48 lekcijas un 16 praktiskie darbi.  
1. Finanšu menedžmenta pamatjēdzieni un konceptuālā bāze. 
2. Stratēăiskais un operatīvi-taktiskais finanšu menedžments. 
3. Finanšu menedžmenta metodes. 
4. Valsts iestāžu finanses. 
5. Valsts budžets un pašvaldības budžeti.  
6. Valsts finanšu menedžmenta analīze.  
7. UzĦēmuma finanšu menedžments. 
8. Vētspapīru veidi. Vērtspapīru tirgus: teorija un prakse. 
9. Ieguldījumu stratēăija. 
10. Nekustamais īpašums kā ieguldījuma veids. 
11. Pensiju forndu būtība un loma.  
12. Finanšu menedžmenta aktuālās problēmas Latvijā un reăionos. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Dalība semināros, praktiskā darba izpilde. Pārbaudījums- eksāmens  

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Gončarovs G. Finansu teorija.;Mācību līdzeklis. Rīga, 2000,110 lpp. 
2. Vanags E., Vilka I., Valsts, pašvaldības un uzĦēmējdarbība. Rīga, LU 1997, 160 lpp. 
3. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība. Rīga, 1997, 256 lpp. 



  

4. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Е.Стояновой.- 2-е изд. 
Москва, 2007 400 стр. 

5. Rurāne Marita. Finanšu menedžments : [māc.grām.] / Marita Rurāne. - Rīga : RSEBAA, 
2005. - 383 lpp. - (Biznesa izglītības bibliotēka). 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Leonoviča L. UzĦēmējdarbība un investīcijas, Rīga, 2005. 154 lpp. 
2. Bolten S. Stock market cycles. Westport, 2000, 178 pp. 
3. Bulkowski T. Encyclopedia of Chart Patterns. New York: John Wiley & Sons, 2000, 345 

pp. 
4. Hedges J.R. How to successfully analyze and select an investment.New Jersey, 2005, 232 

pp. 
9. Wolff K. Momentum Investing. Micro-investments, 2000, 56 pp. 
5. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. Москва, 1996, 799 стр. 
6. Бригхем Ю.Ф, Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Санкт-Петербург, 1998,  497 

стр. 
7. Бланк И. Основы финансового менеджмента. Киев, 1999, 1247 стр. 
8. Решина Г. А.. Latvijas Republikas budžets:vakar, šodien, rīt / Ganna Rešina ; no 

kr.val.tulk. M.Vidners. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2003, 264 lpp. 
9. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Москва, 1997, 640 стр. 
10. Dūdele Alīna. Finansu vadības pamati : māc. līdz. / Alīna Dūdele, Terēza Korsaka. - Rīga : 

Banku Augstskola : Rasa ABC, 2001. - 104 lpp. 
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Žurnāls „Latvijas ekonomists” 
2. Laikraksts „Dienas bizness”. 
3. http://www.i-teco.ru/article134.html 
4. http://www.iteam.ru/articles.php?id=382&tid=3 
5. https://msdb.ru/Downloads/Msdn/Msf/MSF_risks_mngt_rus.doc#_Toc38527011 
6. http://www.risk24.ru/vidi.htm 
7. http://www.risk24.ru/ekonriski.htm 
8. http://www.vid.gov.lv 
9. http://www.fm.gov.lv 
10. http://europa.eu.int 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” A daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Financial Management 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the course is to 
broaden the students’ knowledge of the conceptions and methods of financial management, to 
analyse the forms of different investments. Financial theory and points of view on the most 
important financial categories, their use in the formation of financial policy are analysed in the 
course. The students receive the understanding of the problems of financial marketing in Latvia, 
to master the methods of the analysis of financial markets and the methodology of making 



  

decisions for securities emission, calculations of dividends, formation of a portfolio of securities; 
the students are thought to predict possible changes in financial markets. 
 

 

Piezīmes: 

 



  

 

Kursa nosaukums Inform ācijas sistēmas biznesā 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Ekonomika 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr. phys., doc, Svetlana Ignatjeva, DU DMF Informātikas katedra 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  
Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. Kursa mērėis - sniegt studējošajiem priekšstatu par informācijas sistēmu 
(IS) izmantošanu uzĦēmējdarbībā uzĦēmuma darba efektivitātes paaugstināšanai. Studiju 
kursā studējošie iegūst  konceptuālu izpratni par informācijas sistēmu pamatelementiem 
un to ieviešanas tehnoloăijām uzĦēmumā un iespējām uz to pamata izveidot jaunus 
uzĦēmējdarbības ieviešanas modeĜus, IS nozīmi konkrētas uzĦēmējdarbības prasību 
apmierināšanā. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 48 lekcijas un 16 praktiskie darbi. 
1. Informācijas sistēmas un informācijas tehnoloăijas jēdzieni. Informācijas sistēmu 

sastāvs, struktūra, klasifikācija.  
2. Aparātnodrošinājuma un informāciju tehnoloăiju infrastruktūra. 
3. Dažādu veidu informācijas sistēmu apskats uzĦēmējdarbības vadības 

nodrošināšanai. Elektronisko dokumentu aprites sistēmas. Biroju informācijas 
sistēmas. Operāciju līmeĦa informācijas sistēmas.  

4. Informācijas sistēmas elektroniskajā komercijā. UzĦēmuma resursu vadība (ERP). 
Savstarpējo attiecību ar klientiem vadības sistēmas (CRM). UzĦēmuma efektivitātes 
vadības sistēmas.  

5. Analītiskās sistēmas un lēmumu pieĦemšanas un atbalsta sistēmas. Programmu 
produktu tirgus apskats IS uzĦēmējdarbībai. 

6. Informācijas tehnoloăijas uzĦēmējdarbībā. Datu (datu bāzu) resursu vadība. Datu 
resursu vadības tehnoloăiju attīstības tendences un perspektīvas.  

7. Informācijas glabāšanas metožu pilnveidošana. Datu glabātuve (Data Warehousing). 
Datu glabātavu  (DG) pielietošanas jomas un piemēri, salīdzinājums ar OLTP 
sistēmām. DG arhitektūra.  

8. Dimensionālā modelēšana. Datu kubi. Datu izguve, pārveidošana, ielāde. Datu 
noliktavas tīmeklī (Data Webhaus).  

9. Interaktīvās analītiskās datu apstrādes (OLAP) tehnoloăijas pamati.  
10. Jēdziens par datu apstrādi un rezultātu iegūšanu (Data Mining). Derīgās 



  

informācijas ieguves metožu klases: statistiskās metodes, neironu tīkli, ăenētiskie 
algoritmi, evolūcijas algoritmi, loăisko sakarību pētīšanas metodes, zināšanu 
sistēmas, neprecīzās loăikas pielietošana, klasteru analīzes metode.  

11. Zināšanu atspoguĜošana informācijas sistēmās. Mākslīgā intelekta sistēmas.  
12. Informācijas sistēmas uzĦēmuma izveides līdzekĜu apskats. Struktūraanlīzes un 

projektēšanas metodoloăija SADT.  
13. Biznesprocesu modelēšana un analīze, izmantojot AllFusion Process Modeler 

(BPwin). 
14. UML grafiskās sintakses pamatprincipi. Biznesmodelēšanas līdzekĜi UML. 

Biznesprocesu definēšanas valodas BPEL, BPMN.  
15. Modelēšanas un simulācijas rīks GRADE. Kompleksu sociāltehnoloăiskusistēmu 

attēlošanas (prezentācijas) tehnika.  
16. Grafiska valoda modeĜu simulācijai un dinamiskai analīzei. Grafisku shēmu un 

plānu veidošana ar programmu VISIO. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Praktisko darbu izpilde. Pārbaudījums – diferencēta ieskaite. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Sukovs, L. Aleksejeva, K. Makejeva, A. Borisovs „Datu ieguve. Pamati.” Rīgas 
Tehniskās universitātes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes, 
Informācijas tehnoloăijas institūts SIA „Drukātava”, 2006. 130.lpp. 

2.  BārzdiĦš J., Tenteris J., ViĜums Ē. “Biznesmodelēšanas valoda GRAPES BM 4.0 un 
tās lietošana”. www.gradetools.com/grade40/gramata/bmv.htm  

3. Borisovs A., Dubrovskis L., KuĜešova G., Zmanovska T. Mākslīgie neironu tīkli: 
arhitektūra, algoritmi un pielietojumi. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 1998, 110.lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., VēzisV.,ŽodziĦa A.  Datorzinību 
pamati: Pirmie soĜi pie datora, Teksta redaktors Microsoft Word, Elektroniskās 
tabulas Microsoft Excel, Prezentācijas materālu sagatavošanas pakete Microsoft 
PowerPoint, Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana, WWW lappušu 
veidošana. Rīga: LU, 2000,  152 lpp. 

2. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un 
psiholoăijas pētījumos. 1.grāmata. Rīga: SIA”Izglītības soĜi”, 2002, 236 lpp. 

3. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un 
psiholoăijas pētījumos. SPSS , 2.grāmata. Rīga: SIA”Izglītības soĜi”, 2002, 422 lpp.  

4. Getting Started with Data Warehouse and Business Intelligence, International 
Business Machines Corporation. 1999. 
http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg245415.pdf 

5. Data Mining and Knowledge Discovery, ISSN: 1573-756X (electronic version), 
http://www.springerlink.com/content/1384-5810 

6. StatSoft Homepage -- http://www.statsoftinc.com/textbook/stathome.html 
7. CRISP (CRoss Industry Standard Process for Data Mining) -- http://www.crisp-

dm.org/ 
8. Biere M., Business Intelligence for the Enterprise, IBM press, 2004., tulkojums 

krievu valodā: Майк Бьер, Интеллектуальное ведение и сопрвождение бизнеса. 
изд. Кудиц-Образ, Москва, 2005, 231 стр. 

9. OMG: Unified Modeling Language (UML), version 2.0 http://www.uml.org/ - 
UML2.0 



  

10. Larman. Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis 
and design and the Unified Process. Prentice Hall PTR, third ed., 2005, 736 pp. 

11. Rumbaugh, G. Booch, I. Jacobson. The Unified Modeling language User Guide. 
Addison-Wesley, 2004, 512 pp. 

12. Business Process Modeling Notation (BPMN) http://www.bpmi.org/ 
13. Stephen A. White, Process Modeling Notations and Workflow Patterns, March, 

2004. http://www.omg.org/bp-corner/pmn.htm 
14. Introduction to Data Mining, Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, 

Addison-Wesley, 2005. ISBN: 0321321367., http://www-users.cs.umn.edu/~kumar/ 
15. Дюк В., Самойленко А.. Data Mining: учебный курс. – С.- Пб, Питер, 2001. 
16. SPSS. Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и 

восстановление скрытых закономерностей Ахим Бююль, Петер Цёфель 
ИЗДАТЕЛЬСТВО: ДиаСофт  2002, 608 стр. 

17. Барсегян А. и др. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. 
БХВ-Петербург, 2004, 336 стр. 

18. Интеллектуальные модели анализа экономической информации: курс лекций 
© 2005 BaseGroup Labs, www.basegroup.ru 

19. Маклаков, С. BPwin и ERwin. CASE - средства разработки информационных 
систем, Издательство: Диалог-МИФИ, 2001, 256 стр. 

20. Booch, Grady. Язык UML. Руководство пользователя. - Москва : ДМК Пресс ; 
Санкт-Петербург: Питер, 2004, 496 стр. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Journal of econometrics. ISSN: 0304-4076, www.elsevier.com/wps/find/ 
journaleditorialboard.cws_ home/505575/editorialboard?navopenmenu=-2 

2. The Journal of Business and Economic Statistics, 
http://www.amstat.org/publications/jbes/index.cfm?fuseaction=main 

3. International Journal of Business Intelligence and Data Mining  (IJBIDM) 
ISSN (Online): 1743-8195 , 
https://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=143 

4. EBSCO  Daudznozaru datu bāze -search.epnet.com  
5. Cambridge Journals Online, Universālā pilntekstu datu bāze, www.cambridge.org 
6. Science Direct, Daudznozaru datu bāze, www.sciencedirect.com 
7. UML Documentation Resources http://www-306.ibm.com/software/rational/uml/ 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” B daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Information Systems in Business 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an 
Academic Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the 
course is to give an idea about the use of information systems (IS) in order to increase the 
efficiency of an enterprise’s work. The students will receive conceptual understanding of 
the basic elements of information systems and their introduction into the technologies of an 
enterprise, and the possibilities to form new models of enterprises on their basis; they will 
understand that IS meet the requirements of one specofoc enterprise. 



  

 

Nosaukums Kredit ēšana 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 6 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Mg. oec., lekt. Andrejs Zelčs, VAS Hipotēku un zemes banka 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. Kursa ietvaros tiek sniegtas padziĜinātas zināšanas kreditēšanas jautājumos – 
apskatīta kredītu klasifikācija un to veidi, kredītu nodrošinājumam izvirzāmās prasības, tiek 
analizēta aizĦēmēja kredītspēja, risku pārvaldīšana kreditēšanā un neatmaksātu aizdevumu 
piedziĦas procedūras. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 48 lekcijas un 16 semināri. 
1. Kreditēšanas nozīme tautsaimniecībā. 
2. Banku kredītpolitika. 
3. Finansēšanas veidi un avoti. 
4. Kredītu klasifikācija. 
5. Līzings, faktorings un īstermiĦa kreditēšana. 
6. Aizdevumu nodrošinājuma veidi. 
7. AizĦēmēja kredītspējas/maksātspējas analīze. 
8. Risku pārvaldīšana kreditēšanā. 
9. Kredītu uzraudzība un kvalitāte. 
10. Problēmkredītu pazīmes un novēršanas iespējas. 
11. Kredītu reăistrs un neatmaksāto aizdevumu piedziĦas iespējas. 
12. Valsts instanču noteiktie ierobežojumi kreditēšanā. 
13. Valsts atbalsts projektu finansēšanā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Patstāvīgais darbs un pārbaudījums – eksāmens. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Džondžua M. Parādu atgūšana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 167 lpp. 
2. Kudinska M. Kreditēšana. Rīga: LKA KMC, 2008, 126 lpp. 
3. Kutuzova, O. Finanses un kredīts. Rīga: SIA “Turības mācību centrs”, 2001, 119 lpp. 
4. Saksonova, S. Banku darbība. Rīga: LKA KMC, 2006, 200 lpp. 



  

 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Briede, I., LiepiĦa, R. Bankas noguldījumi un aizdevumi, to raksturojums un kontrole. 
Rīga: SIA “Turības mācību centrs”, 1997, 72 lpp. 

2. Dzintare, Z. Banku grāmatvedība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1999, 152 lpp. 
3. Rurāne, M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005, 383 lpp. 
4. Saksonova, S. Latvijas komercbanku aktīvi – attīstība, struktūras pārvaldības iespējas. 

Rīga: LZA EI, 2003, 225 lpp. 
5. Vanags J. BūvuzĦēmuma saimnieciskās darbības vērtēšana. Rīga: RTU, 2007, 187 lpp. 
6. Vanags J. Investīcijas nekustamajā īpašumā. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007, 178 lpp. 
7. Банковское дело: Учебник. Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г.Коробовой. – 

Москва: Экономистъ, 2004, 274 стр. 
8. Галанов В.А. Основы банковского дела: учебник. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2007, 288 стр. 
9. Деньги, кредит, банки. Под ред. академ. РАЕН Е.Ф.Жукова – Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004, 423 стр. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Laikraksti „Bizness&Baltija”, „Latvijas Vēstnesis”. 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” A daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Crediting 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads toe Master’s Degree. Broadened knowledge in the 
questions of crediting – classification of credits and their kinds, the requirements for credits’ 
ensurance – is given in the framework of the course. During the course a bborrower’s solvency, 
management of risks in crediting and unpaid loans procedures are analysed. 

 

 

Piezīmes: 

 

 



  

 

Kursa nosaukums Lietišėā saskarsme 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Psiholoăija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoăija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr. oec.,  doc. Janīna Stašāne, DU SZF Ekonomikas katedra 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav  

 

Kursa anotācija:  
Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” studējošajiem. 
Kursa mērėis ir radīt izpratni par saskarsmes procesu, to ietekmējošiem faktoriem un pilnveidot 
studējošo saskarsmes iemaĦas. Kurss sniedz ieskatu cilvēku savstarpējās saskarsmes jomā 
(uztverē, komunikācijā, mijiedarbībā stresa un konfliktsituācijās) un profesionālajā ētikā, 
akcentējot mērėu, to sasniegšanas metožu un paĦēmienu noteikšanu. Kurss sniedz teorētiskas 
zināšanas par cilvēka vajadzībām, vērtībām un uzvedības motivāciju, apskatot saskarsmi kā 
cilvēka savstarpējās uztveres un sapratnes procesu. Praktiskajās nodarbībās notiek saskarsmes 
stilu, konfliktu risināšanas stratēăiju, saskarsmes šėēršĜu analīze.   

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 24 lekcijas un 8 semināri. 
1. Saskarsmes jēdziens, funkcijas un struktūra. Sociālā percepcija.  
2. Pirmais iespaids par cilvēku, imidža loma un mijiedarbība. Barjeras otra cilvēka uztverē, to 

pārvarēšana.  
3. Cilvēku mijiedarbība saskarsmē. Saskarsme konfliktsituācijās. 
4. Komandas veidošanās.  
5. Komunikācija. Informācija, tās raksturojums, atlase, kodēšana, pārsūtīšanas kanāli.Prasme 

sniegt informāciju. Komunikatīvās barjeras, to pārvarēšana.  
6. Prasme klausīties un aktīvā klausīšanās.  
7. Verbālā saskarsme. Komunikācijas process. Sarunas fāzes.  
8. Neverbālā komunikācija.  
9. Rakstiskā komunikācija. Rakstīšanas stils, rakstīšanas process, teksta struktūra. 
10. Saskarsmes stili, to atpazīšana un izmantošana saskarsmes efektivitātes uzlabošanai.  
11. Manipulācijas saskarsmē, to atpazīšana un nepakĜaušanās tām. Asertīvā jeb apliecinošā 

uzvedība. Efektīvas saskarsmes kritēriji un priekšnoteikumi. 
12. Konflikti un to risināšanas stili.  
13. Publiskā runa. Runas sagatavošanas posmi un tehnika. 
14. Darījuma sarunas. Darījumu noslēgšana, gatavošanās darījumu sarunām, sarunu norise, 

argumentācijas tehnika. 



  

15. Pārdošanas māksla, pārdošanas metodes izvēle, pārdošanas procesa posmi  
16. Prezentācijas prasme.  
17. Attieksmes loma saskarsmē un klientu apkalpošanas ētika. Saskarsme ar "grūtiem klientiem" 
18. Lietišėā etiėete un protokols. Protokola vispārīgs raksturojums un tā nozīme starptautiskās 

attiecībās. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Līdzdalība seminārā, kontroldarbs, diferencētā ieskaite. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Kincāns V. Lietišėā etiėete. Rīga: Latvijas uzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 
2000. 69 lpp.  

2. Kincāns V. Etiėete: sadzīvē, lietišėajos kontaktos, starptautiskās attiecībās. Rīga, 2000. 
189 lpp. 

3. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē, II daĜa, Rīga: Raka, 2000. 459 lpp. 
4. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē, I daĜa. Rīga: Raka, 1998. 208 lpp. 
5. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga : Kamene, 2004.- 130 lpp.  
6. DubkēvičsL., Ėestere I. Saskarsme. Lietišėā etiėete. Rīga: Jumava, 2003. 203 lpp. 
7. Ezera I., GraudiĦa I., Dreiberga S. Lietišėā komunikācija. Rīga: Kamene, 2002. 99  lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Borns L.E., Ruso N.F. Psiholoăija. 1.,2.daĜa. Rīga: RaKa, 2000, 2001, 64 lpp.  
2. ReĦăe V. Sociālā psiholoăija. Rīga:Zvaigzne ABC, 2002, 180 lpp.  
3. Kupčs J. Saskarsmes būtība. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997, 72 lpp.  
4. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. Rīga, 2006, 415 lpp.  
5. Džeimsa M., Džongvorda D. Dzimis, lai uzvarētu. Rīga, 1995, 314 lpp.  
6. Robinson, W. P. Language in social worlds. – Oxford; malden : Blackwell Publ, 2003, 

368 pp. 
7. Bender P. Secrets of power presentations: focusing on effective, impressive and dynamic 

business presentations.- Toronto, Ontario: Achievement Group, 1991, 234 pp. 
8. Cass J. Strategies and Tools for corporate blogging. Burlington, MA: Butterworth-

Heinemann, 2007, 224. 
9. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. Спб.: Питер, 2000, 384 стр. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Žurnāli latviešu valodā „Psiholoăija Mums”, „Psiholoăijas Pasaule”. 
2. Žurnāli angĜu valodā ‘Journal of personality and social psychology’, ‘The Journal of 

Psychology’. 
3. Žurnāli krievu valodā ‘Вопросы психологии’, ‘Психология для нас’. 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” B daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Business Communication 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 



  

Study Programme “Economics” that lead to Master’s Degree. This course reviews people’s 
mutual relations in the field of intercourse (perception, communication, cooperation in stress and 
conflict situations) and in professional ethics, underlining the aims, and defining methods and 
ways of their achievement. The course gives theoretical knowledge of people’s needs, values and 
behaviour motivation, communication considering people’s mutual perception and understanding 
processes. The analysis of communication styles, strategies of conflict solutions, communication 
obstacles is held during practical studies. The aim of the course is to create the understanding of 
the process of communication and the factors which influence it and to master students. 

 
 

 



  

 

Kursa nosaukums Loăistika 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti    2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

  32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare  Ekonometrija, Vadībzinātne, Latvijas tautsaimniecība 

 
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Mg. oec., lektors Jānis Radionovs, DU jurists 
 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Makroekonomika, mārketings 
 
 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” studējošajiem. 
Kursa mērėis ir sniegt padziĜinatas zināšanas par loăistiku kā plānošanas, izpildes un kontroles 
procesu noteiktā organizatoriskā sistēmā. Kursa uzdevumi: analizēt loăistikas funkcijas uzĦēmumos 
un novērtēt to lomu piegādes ėēžu vadīšanā, apgūt zināšanas par loăistikas sistēmām un to 
vadīšanu, sniegt zināšanas par loăistikas darbības veidu uzdevumiem un šo procesu norisi dažādās 
loăistikas sistēmās, iemācīt novērtēt un izvēlēties produktu sadales kanālus. Tiek apskatītas dažādas 
loăistikas koncepcijas, kuras tiek izmantotas, gan izstrādājot stratēăiskos plānus, gan pieĦemot 
taktiskos lēmumus. 

 

Kursa apraksts – plāns: 

Paredzētas 24 lekcijas un 8 praktiskie darbi. 
1. Loăistikas jēdziens.Loăistikas būtība un tās attīstības faktori. 
2. Loăistikas darbības veidi un mērėi. 
3. Loăistikas iekšējā un ārējā vide. 
4. Loăistikas darbības veidi. Iepirkšanas (apgādes) loăistika. Ražošanas loăistika. Sadales 

loăistika. Servisa loăistika. 
5. Loăistikas darbību nodrošināšanas veidi: transporta loăistika, pasūtījumu apstrādes un izpildes 

loăistika.  
6. Krājumu vadīšana. Noliktavu saimniecība. 
7. IesaiĦojuma un taras loma un funkcijas loăistikas darbībās. 
8. Loăistikas procesu informācijas nodrošinājums. 
9. Stratēăiskā plānošana un prognozēšana. 
10. Loăistikas menedžmenta organizatoriskie aspekti. 
11. Kontrole un vērtēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Izpildīts patstāvīgais darbs, dalība grupu darbos, nokārtota diferencētā ieskaite. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 



  

1. Praude V., BeĜčikovs J. Loăistika. Rīga: Vaidelote. 2003,. 250 lpp. 
2. KrūmiĦš N. Rokasgrāmata: Loăistikas sistēmu vadīšanai. 2006, 153 lpp. 
3. Sprancmanis N.. Biznesa logistika.” Rīga: Vaidelote, 2003, 360 lpp. 
4. Кузьбожев Э., Тиньков С. Логистика. Мockva: КНОРУС, 2004. 224 стр. 
5. Ballow R.. Business Logistics Management. 3rd.ed. Prentice-Hall International, Inc., 1993. l163 

lpp. 
 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Чеботаев А., Чеботаев Д. Логистика и маркетинг (маркетингологистика) .Москва, 
Экономика, 2005, 247 стр. 

2. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management: Strategics for Reducing Costs and 
Improving Servicec. UK: London, Pitman Publishing, 1992. 
www.nait.org/jit/Articles/meier012004.pdf 

3. LR 2002.gada 1.janvāra likums “Komerclikums”. 
4. LR 1937.gada Civillikums. Ceturtā daĜa. Saistību tiesības. 
5. Torgāns K. un autoru kolektīvs. LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. //Mans īpašums. 

Rīga, p. 1400 – 2400, 1998. 
6. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A. DaĜa (1-73 punkti). Rīga, A.Strupiša juridiskais birojs, 

2003, 303 lpp. 
7. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. B. DaĜa (134- 184 punkti). Rīga, A.Strupiša juridiskais 

birojs, 2003, 335 lpp. 
8. Starptautisko līgumu krājums. I, II sējums. ANO, ĥujorka&Ženēva, 1994. 
9. Sprancmanis N. u.c. UzĦēmējdarbības loăistikas terminu angĜu-latviešu vārdnīca Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2007, 168 lpp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Aktuāli raksti žurnālos un laikrakstos. 
2. www.em.gov.lv 
3. NAIS datu bāze 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” B daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Logistics 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the course is to 
broaden the knowledge about logistics as about a process of planning, implementation and 
control process in a certain organizational system. The tasks of the course are the following –to 
analyse the functions of logistics in enterprises and to evaluate their role in the chain of delivery, 
to receive the knowledge about the systems of logistics and their management, to give 
knowledge about the tasks of various kinds of the way logistics works, to teach to evaluate and 
to choose the channels of products’ division. Different conceptions of logistics, which are used 
both producing the strategic plans and making tactful decisions, are studied. 
 

 
 



  

Kursa nosaukums Makroekonomsikā analīze 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 6 

Kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

96 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Ekonomikas teorija, Makroekonomika 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.oec., asoc.prof. Uăis Gods – Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Dr.oec., asoc.prof. Andrejs Nikolajevs – DU SZF Ekonomikas katedra 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  
Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” studējošajiem. 
Kursa mērėis ir sniegt padziĜinātas zināšanas makroekonomiskajā analīzē, apgūstot teorētiskās 
zināšanas un aprobējot tās konkrētu Latvijas ekonomisko problēmu risināšanā. Pamatojoties uz 
makroekonomiskajiem principiem, apgūt makroekonomiskās analīzes iemaĦas, izmantojot 
statistisko informāciju. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 64 lekcijas un 32 praktiskie darbi. 
1. Makroekonomikas pamatrādītāju analīze: Nacionālo kontu sistēma un iekšzemes 

kopprodukta aprēėināšana, tās metodes.  
2. Latvijas makroekonomisko rādītāju izvērtējums. IKP struktūras analīze un tās pilnveidošana, 

nepieciešamība un iespējas.  
3. Lisabonas stratēăijas realizēšana Latvijā 
4. Makroekonomiskā līdzsvara un stabilitātes analīze: kopējā pieprasījuma un piedāvājuma 

analīze un to ietekmējošie faktori.  
5. Pieaugošais iekšējais pieprasījums un inflācija Latvijā. Mūsdienu inflācijas analīze un tās 

izaugsmes formas Latvijā. Inflācijas apkarošana plāna analīze.  
6. Ekonomiskā cikla analīze.  
7. Darba tirgus nelīdzsvarotības Latvijā: demogrāfiskā situācija, darbaspēka emigrācija un 

darba piedāvājuma atbilstība darba piedāvājuma prasībām. 
8. Nauda, bankas, monetārā politika: naudas tirgus analīze Latvijā. Latvijas Bankas monetārās 

politikas analīze: plusi, mīnusi, ierobežojumi. ECB monetārās politikas ietekme Latvijā.  
9. Lata stabilitātes problēmas un eiro ieviešanas perspektīvas. Monetārās politikas iespējas, 

mazinot globālās inflācijas fenomenu. Komercbanku kredītpolitikas izvērtējums un analīze. 
10. Fiskālās politikas analīze: fiskālās politikas ekspansija un restrikcija.  
11. Valsts budžeta sistēmas izvērtējums. Valsts budžeta izdevumu pilnveidošanas 

nepieciešamība.  
12. NodokĜu struktūranalīze. NodokĜu pilnveidošanas variantu izvērtējums.  
13. Bezdeficīta budžets: plusi un mīnusi. 
14. Starptautiskās ekonomiskās attiecības, ekonomiskā integrācija un globalizācija: 



  

Starptautiskās tirdzniecības teoriju pamatprincipu analīze. Atklātās ekonomikas modelis un 
tā priekšrocības.  

15. Maksājumu bilances un tekošā konta analīze, kapitāla kustība un valūtas risku izvērtējums 
Latvijā. Latvijas eksporta potenciālā analīze.  

16. Ekonomiskā integrācija un globalizācija, tās seku novērtējums. Ekonomiskās izaugsmes 
varianti un modeĜi. 

17. Makroekonomikas vispārējais līdzsvars: IS-LM modeĜa analīze. Monetārā un fiskālā politika 
IS-LM –ORT modelī.  

18. Mūsdienu izaicinājumu realizāciju riski. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Patstāvīgais darbs, piedalīšanās semināros un pārbaudījums – eksāmens. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. BikseV. Makroekonomika: Tālmācības kurss. Rīga: SIA Izglītības soĜi, 2003, 314 lpp. 
2. Gods U. Makroekonomika / 2., papild.izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004, 351 

lpp. 
3. Libermanis G. Makroekonomika. Rīga; Kamene, 2006, 445 lpp. 
4. Libermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007, 181 lpp. 
5. Šenfelde M., ĥikitina V., LapiĦa I. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2005, 221 lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Fischer S., Dornbusch R., Schmalensee R. Itroduction to macroeconomics. McGraw – Hill 
Book Company, 1988, 460 pp. 

2. LiepiĦš A. Analītiskā makroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002, 48 lpp. 
3. Libermanis G. Eiro un lats. Rīga: Kamene, 2002, 93 lpp. 
4. Libermanis G. Tirgus, cena, konkurence/4.pārstr. un papild. Rīga: SIA Jumis, 2007, 216 

lpp. 
5. Libermanis G. Naudas teorija. Valūtas attiecības. Lata liktenis. Rīga: Baltijas 

Starptautiskā akadēmija, 2006, 288 lpp. 
6. Ekelund R.B., Tollison R.D. Economics – 4th ed. New York: Harper Collins,College 

Publishers, 1994, 90-94 pp. 
7. Макконнелл К. П., Брю С. Лю Экономикс: Принципы, проблеми и политика. В2Т: 

пер. С. Англ. Москва: Республика, ч.1. -1992., ч.2. -1992, 176 lpp. 
8. Микро - , макроэкономика: Практикум. Под общ. pед. Ю. А Огибина (задачи,тести, 

ситуации)- СПб.: Литера плюс, Санкт-Петербург оркестер,1994, 432 стр. 
9. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikments. Rīga: Jumava, 2004, 279 lpp. 
10. Pearce D. The MIT Dictionary of modern Economics. MIT Press. Cambridge, Mass, 

1992. 
11. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics. 14 th ed. Singapore, 1992, 916 pp. 
12. Stone R. Income and Expenditure. London: Dowes and Bowes, 1997. 
13. Tillers J. Naudas pieprasījums Latvijā. Rīga: 2004, 35 lpp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats  
2. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību  

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” A daĜa 



  

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Macroeconomic Analysis  

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for students of the Faculty of Social Sciences who study sn Academic Study 
Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the course is to broaden the 
knowledge of the students in macroeconomic analysis, mastering theoretical knowledge and 
approving it solving certain economic problems in Latvia. Basing on macroeconomic principles, 
the students should master the skills of macroeconomic analysis using statistical data. 

 

 



  

 

Nosaukums Mikroekonomiskā analīze 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 6 

Kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

96 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Ekonomikas teorija, Mikroekonomika 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.oec. prof. J.Saulītis – Daugavpils Universitāte Sociālo zinātĦu fakultāte Ekonomikas katedra 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. Kursa mērėis ir padziĜināti apskatīt mikroekonomikas teorijas aspektus un 
analizēt patērētāja un ražotāja motivāciju saimniecisko lēmumu pieĦemšanas procesos, kā arī 
svarīgākās sakarības, lēmumu savstarpējo iedarbību un koordināciju tirgū. Studējošie apgūst 
mikroekonomikas teorijas saikni ar reālo situāciju tirgū, uzĦēmuma darbību un patērētāju tirgus 
analīzi. Tiek analizēta arī dažādu resursu efektīva izmantošana. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 64 lekcijas un 32 praktiskie darbi. 
1. Ražošanas faktoru tirgus analīze.  
2. Darba un kapitāla tirgus mūsdienu apstākĜos. 
3. Ražošanas funkcija un ražošanas tehniskā efektivitāte.  
4. Ekonomiskās izaugsmes faktori. 
5. Darba un kapitāla ietekme uz firmas kopējo ienākumu.  
6. Izmaksu un ienākumu analīze.  
7. PeĜĦas optimizācijas problēmas.  
8. Pilnīga konkurence, monopols un oligopols mūsdienu apstākĜos.  
9. Citi konkurences veidi. 
10. Dabiskie monopoli.  
11. Dabisko monopolu darbības regulēšana Latvijā. 
12. UzĦēmuma vērtības noteikšanas metodes un to praktiskā pielietošana.  
13. Patērētāju uzvedības teorija.  
14. Patērētāju tirgus analīze. 
15. Mūsdienu pētījumi mikroekonomikas teorijā.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Dalība semināros, praktisko darbu izpilde. Pārbaudījums - eksāmens 

Literatūra (01-mācību literatūra): 



  

1. Adamsone L, Nešpors V. Mikroekonomikas analīze: tirgus nepilnības un sabiedrības 
(valsts) iespējas to novēršanā: mācību līdzeklis.  Rīga, 2007, 120 lpp. 

2. Volodina M. Dzelmīte M. Mikroekonomika. Rīga, 2004, 240 lpp 
3. Libermanis G. Makroekonomika. Rīga, 2006, 445 lpp. 
4. Gods U. Mikroekonomika : mācību līdzeklis. Rīga, 2004, 91 lpp. 
5. Škapars R. Mikroekonomika. Rīga, 2004, 379 lpp. 
6. Stiglics Dž.E., Drifils Dž.. Mikroekonomika. Rīga, 1995, 351 lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Mājsaimniecības budžets. LR Centrālā statistikas pārvālde. Rīga.  
2. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvijas ceĜā uz Eiropas Savienību. Rīga: 

Kamene, 2003, 371 lpp. 
3. Nešpors V, Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika.  Rīga, 2002, 132 lpp. 
7. McKenzie Richard B., Lee Dwight R.. Microeconomics for MBAs. Cambridge university 

press, 2007, 716 pp. 
8. Долан Э. Микроэкономика. СПб., 1994, 448 стр. 
9. Пиндайк, Рубенфельд. Микроэкономика.Москва, 1992, 895 стр. 
10. Макконелл К., Брю С.. Экономика. Москва, 1992, 400 стр. 
11. Самуэльсон Г. Экономика. Москва, 1993, 334 стр. 
12. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи. Экономика. Москва, 1993, 829 стр. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Laikraksti „Latvijas Vēstnesis”, „Dienas Bizness”. 
2. Žurnāli „Kapit āls”, „Latvijas ekonomists”.  
3. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas ministrija.  
4. Latvijas reăioni skaitĜos. LR Centrālā statistikas pārvalde.  
5. Latvijas statistikas gadagrāmata. LR Centrālā statistikas pārvalde.  
6. Latvijas statistikas ikmēneša biĜetens. LR Centrālā statistikas pārvalde.  

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” A daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Microeconomic Analysis 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The course acquaints the students 
with microeconomic analysis and shows the connection of the theory of microeconomics with 
the real situation in the market, the real activity of firm and consumer behaviour in the market. 
 

 

Piezīmes: 

 



  

 

Nosaukums NodokĜi un audits 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Grāmatvedības un uzskaites teorija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Mg.oec., lekt. Rita Baltere - DU Finanšu un uzskaites daĜas vadītāja  

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. Kursa mērėis ir sniegt studējošajiem padziĜinātas zināšanas LR nodokĜu 
likumdošanā un uzskaitē, kā arī veidot izpratni par iekšējā audita būtību un lomu valsts iestāžu 
un uzĦēmumu iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanā. Uzdevumi: apgūt Latvijas Republikas 
nodokĜu likumdošanu, analizēt nodokĜu politikas lomu valsts ekonomikā, iepazīsties ar audita 
pamatjēdzieniem, apgūt zināšanas par revīzijas un audita organizāciju un tehniku uzĦēmumā, par 
kontroles būtību, nozīmi un organizāciju darbā, iepazīties ar dokumentālās revīzijas 
organizācijas kārtību, veidiem un metodēm. 

 

Kursa plāns: 



  

Paredzētas 48 lekcijas un 16 praktiskie darbi. 
1. NodokĜu būtība, elementi, objekti. LR nodokĜu sistēma.  
2. ES nodokĜu politika. LR muitas politika. 
3. NodokĜu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumi un atbildība. NodokĜu aprēėināšana, 

maksāšana, termiĦu pagarināšana un pārmaksāto nodokĜu atmaksas nosacījumi. 
4. NodokĜu politikas ietekme valsts ekonomikā. 
5. Audita jēdziens Audita mērėi. Audita standarti un normas. 
6. Audita pamatprincipi. Audita klasifikācija. 
7. Likumdošanas akti, kuri regulē revidentu darbību. 
8. NodokĜu audita process.  
9. UzĦēmuma analītiskais apskats. Finanšu pārskatu analīze. Riska analīze. UzĦēmuma 

finansiālā stāvokĜa audits.    
10. Grāmatvedības organizācijas dokumentu sastāvs un uzskaites politikas audits. Skaidrās 

naudas operācijas audits un revīzija.  
11. Bankas operāciju audits, norēėinu operāciju audits. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekĜu 

uzskaites operāciju audits. Finansu ieguldījumu audits. 
12. Grāmatvedības organizācijas dokumentu sastāvs un uzskaites politikas audits. Skaidrās 

naudas operācijas audits un revīzija.  
13. Darba apmaksa un tās aprēėināšanas pārbaude.  
14. Materiālo krājumu, ātri nolietojamo priekšmetu uzskaites audits. Produkcijas ražošanas 

un finansu rezultāta noteikšanas audits.  
15. Norēėinu ar pircējiem un kreditoriem uzskaites organizēšanas kārtība un pārbaude. Pašu 

un piesaistītā kapitāla uzskaites audits. Tirdzniecības operāciju uzskaites audits.  
16. Finanšu rezultātu aprēėināšanas un peĜĦas izmantošanas audits.  
17. Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana, tās sastāvdaĜas un struktūra. 
18. Iekšējās kontroles sistēmas mērėi un izdevumi un tās saistība ar citām vadības funkcijām 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Nodarbību apmeklējums, patstāvīgo darbu vērtējums (30%), eksāmena laikā parādītās zināšanas 
(70%). Pārbaudījums - eksāmens 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. NodokĜu audita rokasgrāmata. - VID, Rīga, 1995.g – vai jaunāka nav??? 
2. Mālderis G. Revīzija un audits, Turības biznesa augstskola, Rīga, 2000, 127 lpp. 
3. Muitas vērtības noteikšanas rokasgrāmata. VID, Rīga, 2000.  125 lpp.?? 
4. DaĦēviča D. Finansu pārskatu revīzija. starptautiskie revīzijas standarti uzĦēmējdarbības 

bibliotēka. Rīga, 2005, 128 lpp. 
 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. LR likums "Par nodokĜiem un nodevām" (02.02.1995.). 
2. LR likums "Par Valsts ieĦēmumu dienestu" (28.10.1993.) 
3. Likumi pa atsevišėiem nodokĜu veidiem un MK noteikumi par atsevišėu likumu pantu 

piemērošanu(aktualizēts saraksts tiek izsniegts kā izdales materiāls) 
4. Ūdris Z., Sēle A., Gustavsons V.. Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā. Rīga, 

1994, 26-65 lpp. 
5. Монтгомери. Аудит. Москва, 1997, 542 стр. 
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. LR laikraksts „Latvijas vēstnesis”. 



  

2. Žurnāli „Bilance”, “Latvijas ekonomists”, “Kapitāls . 
3. www.likumi.lv 
4. www.financenet.lv 
5. www.fm.gov.lv 
6. www.vid.gov.lv 
7. www.lzra.lv 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” A daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Taxes and Auditing 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the course is to 
broaden the knowledge of the students in the LR legislation of taxes and accounting, to develop 
understanding of the essence and role of inner audit in the evaluation of the system of inner 
control of state establishments and enterprises. The tasks of the course are the following: to study 
the legislation of taxes pf the Republic of Latvia, to analyse the role of tax policy in the state 
economy, to get acquainted with the basic concepts of audit, to study the organisation and 
techniques of inspection and audit in an enterprise, to study the essence, role and organisation of 
control at work, to get acquainted with the right order, kinds and methods of documentary 
inspection organising. 
 

 

Piezīmes: 

 
 

 



  

 

Kursa nosaukums Reăionālā attīstība  

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32  

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Reăionālā ekonomika, Latvijas tautsaimniecība 

 

Kursa autors (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.habil. oec., prof. V.Kosiedovskis - ToruĦas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, 
DU SZF Ekonomikas katedra. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  
Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” studējošajiem. 
Kursa mērėis – veidot studējošajiem izpratni par reăionālo sistēmu, kurā vienotā veselumā 
savijas pasaules, ES un Latvijas reăioni. Kursa ietvaros uzmanība tiek pievērsta reăionalizācijas 
procesu teorētiskajiem aspektiem no pasaules globalizācijas procesa mūsdienu tendenču aspekta. 
Svarīgākie uzdevumi – izskatīt tautsaimniecības teritoriālās organizācijas metodes un telpiskās 
plānošanas pamatprincipus; izskatīt teritoriju dabas resursu un investīciju potenciāla izpētes 
iespējas un to ekonomiskā novērtējuma metožu pielietojumu; apskatīt kritērijus, kas nosaka 
reăionu sociāli ekonomiskās attīstības līmeni un to konkurētspēju jaunajā ekonomiskajā 
paradigmā. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 24 lekcijas un 8 praktiskie darbi. 
1. Teritorija kā sociāli ekonomiskās attīstības pamatfaktors. 
2. Jaunākās reăionālās attīstības teorijas. 
3. Reăionālās analīzes metodes, to statistiskā un informatīvā bāze. 
4. Reăionālās ekonomikas analīzes jaunākie virzieni: starpreăionu saikĦu un ekonomikas 

teritoriālās struktūras analīze. 
5. Telpiskās plānošanas metodes un to pielietošanas iespējas. 
6. Sociāli ekonomiskās attīstības teritoriālās organizēšanas īpatnības. 
7. Reăionu dabas resursu un investīciju potenciāls. 
8. Reăionā kā valsts sociāli ekonomiskās sistēmas elementa attīstības analīze. 
9. Reăionālās ekonomiskās analīzes metodes, to klasifikācija un praktiskā pielietojuma piemēri 

reăionālajā plānošanā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

 Līdzdalība diskusijās, patstāvīgā darba izpilde un ieskaite. 

 



  

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Granberg A., Multiregional analysis with use of regional accounts and Input-Output tables./ 
Paper of 41th Congress of the European Regional Science Association, Zagreb, 2001.  

2. Dažādā Latvija: novadi, pilsētas, rajoni, reăioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas. Rīga: 
Latvijas Statistikas institūts, Valsts reăionālās attīstības aăentūra, 2005, 539 lpp. 

3. Keišs S., Kazinovskis A. Reăionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas problēmas 
Latvijā. Rīga, 2001, 93 lpp. 

4. Martin R., Kitson M., Tyler P., Regional Competitiveness. Regional Studies, UK: 
Routledge, 2006, 38(9): 991-999 

5. McCann, P. Urban and Regional Economics. Oxford: Oxford University Press, 2001, 306 
pp. 

6. Mayer, H. The homeland security industry and its impact on the Arlington, Virginia, 
economy (Issue Paper No. 7). Arlington County: Arlington Economic Development, 2005. 
http://www.arlingtonvirginiausa.com/docs/homeland_security_short.pdf  

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Competitiveness of Region in the Period of Transition to the Market Economy. 
International comparative Analysis: Belarus, Lithuania, Latvia and Poland (Ed. 
W.Kosiedowski), Torun, “POZKAL”, 2004. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. (red. 
K.KrēsliĦš).- Rīga: Norden AB, 2003. 

2. Golebiewska B, Klepacki B., Regional Differentiation in Organisation, Productivity and 
Economics of Farms in Poland and in Germany. // Economic Science for Rural 
Development N13, Ed. Eglīte A., -Jelgava, 2007.Latvijas reăioni skaitĜos. 2003 
(Statistisko datu krājums). – Rīga, LR CSP, 2006. 

3. Jermolajeva E. Co-financing of European Union Funds – One of the Factor for 
Sustainable. // Economic Science for Rural Development N14, Ed. Eglīte A., Jelgava, 
2007, 19-26 lpp. 

4. Malkowski A. “The Social-economic Development of Eastern and Western Polish rontier 
Regions. //Economic Science for Rural Development N12, Ed. Eglīte A., -Jelgava, 
2007.Mayer, H., Holzheimer, T., & Glidden, H. Fostering emerging technology sectors in 
Arlington County: An economic development strategy for knowledge creation and 
innovation. Economic Development Journal, 4(1), 2005, 192-196 pp.  

5. Vilci Ħa A., Stokmane I. Ekonomikas prioritātes un globalizācijas iespēju pieejamība 
lauku rajonu iedzīvotājiem. // Starptautiskās konferences “Ekonomisko un sociālo 
attiecību transformācija procesi, tendences, rezultāti” rakstu krājums. - Rīga, Biznesa 
Augstskola Turība, 2001, 449 lpp. 

6. Аношкина Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы. 
Москва: Гаудеамус, 2007, 304 стр. 

7. Козьева И.А., Кузьбожев Э.Н., Световцева М.Г. Экономическая география и 
регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 
производительных сил). Москва: Высшее образование, 2007, 416 стр. 

8. www.eurostat.com 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. EBSCO, search.epnet.com 
2. Economic Bulletin, http://www.springerlink.com/content/104394/ 
3. Economic Outlook, http://www.blackwellpublishing.com/toc.asp?ref=0140-489X 
4. Regional Studies, Regional Studies Ass., UK. 
5. Research in Economics, http://www.sciencedirect.com/science/journal/10909443 
6. Review of Development Economics, http://www.blackwellsynergy.com/links/toc/rode/ 
7. Studio Regionalue i Lokalue, Varsev Univ., Poland 



  

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” B daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Regional Development 

 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the course is to form 
knowledge and abilities that would give a possibility to perform qualitative and quantitative 
analysis of regional competitiveness. The objective of the course is to review the criteria that 
determine social economic level of regional development and the competitiveness of the region 
in the new economic paradigm. 

 



  

 

Nosaukums Projektu vadība 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Vadībzinātne 

 
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 
Dr. oec. asoc.prof., Elita Jermolajeva, DU SZF, Ekonomikas katedra 

 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 
Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 
Kursa anotācija:  
Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. Kursa mērėis ir padziĜināt studējošo izpratni par projektu vadību. Uzdevumi: 
iepazīstināt ar dažādām projektu vadības metodēm, sniegt priekšstatu par projekta vadības 
datorprogrammu MS Project, apskatīt iespējamos projektu finansēšanas avotus Latvijā un 
pasaulē.  

 
Kursa plāns: 

Paredzētas 24 lekcijas un 8 praktiskie darbi.  
1. Projektu veidi.  
2. Projekta plānošanas un izstrādes posmi. 
3. Projekta vadīšanas būtība un metodes. 
4. Projekta cikla vadība. 
5. Projekts Eiropas Savienības struktūrfondu aspektā. 
6. Datorprogrammas MS Project pielietošana projektu izstrādē un vadībā. 
7. Iespējamie projektu finansēšanas avoti Latvijā un pasaulē. 
8. Jaunākās metodes projektu vadībā pasaulē. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Piedalīšanās lekcijās un praktiskajos darbos, diferencētā ieskaite. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 
1. Forands I. Projekta menedžments. – R., Latvijas Izglītības fonds, 2006, 264 lpp. 
2. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana, R., Valters un Rapa, 2004, 187 lpp. 
3. Ilmete Ž. Projektu vadīšana// Žurnāls “Projektu vadīšana”. 
4. Kerzner H. Project Management Best Practices: Achieving Global Excellence. 2006, 

456 pp. 
5. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013. gadam un NSID: www.esfondi.lv 
6. Uzulēns J. Projektu vadība, R., Jumava, 2004, 242 lpp. 
7. Uzulāns, J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākĜos. Microsoft Office Project. SIA 

Drukātava, 2007, 102 lpp. 



  

8. Wong Z. Human Factors in Project Management: Concepts, Tools, and Techniques for 
Inspiring Teamwork and Motivation. 2007, 368 p. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 
1. Reăionu attīstība Latvijā (2006) Valsts reăionālās attīstības aăentūra, 2007, 63 lpp. 
2. ES struktūrfondu projektu grāmata. Pirmais izdevums. – Finanšu ministrija, 2006, 70 

lpp.  
3. Projekts “Atbalsts ES struktūrfondu ieviešanai: komunikācijas stiprināšana” ES 

struktūrfondi un teritoriju attīstība Latvijā (2005) SIA Pašvaldību konsultāciju centrs, 
77 lpp. un pielikumi – www.esfondi.lv 

4. Volkova T., VērdiĦa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiĦu apstākĜos.
Banku Augstskola., Rīga, 2001, 112 lpp. 

5. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами. СПб., Питер, 2006. 208 с. 
6. www.esfondi.lv, www.liaa.gov.lv, www.vraa.lv, www.lsif.lv, www.lkf.lv, www.em.gov.lv, 

www.fm.gov.lv, www.lm.gov.lv, www.izm.gov.lv, www.zm.gov.lv 
7. Project Management Institute (PMI – angĜu val.): www.pmi.org 
8. PMI (krievu val.): www.pmi.ru 
9. Eiropas Savienības pieredze: www.europa.eu.int/comm/europeaid 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 
1. Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (LNPVA) biĜetens (elektroniski 

katru nedēĜu LNPVA biedriem). 
2. Laikraksts „Dienas Bizness”.  
3. Žurnāli „Komersanta Vēstnesis”, „Kapitāls”. 
 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 
Maăistra studiju programmas „Ekonomika” B daĜa 

 
Kursa nosaukums angĜu valodā: 
Project Management  
Kursa anotācija angĜu valodā: 
This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an 
Academic Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the 
course is to broaden knowledge and skills in project management, to work with the computer 
programme MS Project, to give information about the possible sources for projects financing 
in Latvia and in the world. 

 
Piezīmes: 
 

 



  

 

Nosaukums Zinātniskā darba izstrāde  

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Ekonomika 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr. hist., prof. Aleksandrs Ivanovs – DU LPI 
Mg hist. lekt. Dmitrijs OĜehnovičs – DU SZF Socioloăijas katedra 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Bakalaura darba izstrāde. 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. Kursa mērėis - sagatavot studējošos maăistra darba izstrādāšanai, nostiprinot viĦu 
zināšanas pētnieciskā darba veikšanā, pētnieciskā procesa posmiem, empīrisko datu vākšanas un 
apstrādes metodēm. Uzdevumi: padziĜināt studējošo zinātniski pētnieciskā darba teorētiskās 
zināšanas un attīstīt praktiskās iemaĦas ar sociālās izziĦas specifiku, kas dod iespēju 
studējošajiem pilnveidot nepieciešamās iemaĦas patstāvīga zinātniski pētnieciska darba 
veikšanai, zinātnisko pētījumu analīzei un verifikācijai, kā arī pētījuma – maăistra darba 
izstrādei. Tiek apgūtas dažādas metodes – vispārzinātniskās, ekonomiski matematiskās, 
statistiskās, menedžmenta un mārketinga, ka arī socioloăisko pētījumu metodes. 

 

Kursa plāns: 

Lekcijas 24 stundas: 
1. Zinātniskās pētniecības darbs. Zinātniskuma kritēriji. Ekonomisko pētījumi nozīme 

tautsaimniecības attīstībā. 
2. Pētījums (maăistra darbs). Pētījuma loăika un struktūra: ievads; teorētiskā daĜa; praktiskā 

(lietišėa, empīriskā) daĜa; secinājumi un priekšlikumi. 
3. Pētījuma izstrāde: pētāmās problēmas izvēle; tēmas formulējums; hipotēzes izveide; 

zinātniskās pētniecības darba plānošana; darba mērėa izvirzīšana un uzdevumu 
formulēšana; informācijas avotu un literatūras apzināšana; pētījuma metožu izvēle; 
informācijas analīze un sintēze. 

4. Pētniecības metodes. Metožu tipoloăija. Pētījuma metodoloăija. 
5. Vispārzinātniskās pētījumu metodes. 
6. Specifiskās (atsevišėo zinātĦu nozaru) pētījumu metodes ekonomikas zinātnē. 
7. Matematisko metožu izmantošana ekonomiskajā analīzē. Matemātiskās statistikas 

metodes datu apstrādē. Faktoru analīzes metodika: vienfaktora analīze, daudzfaktoru 
analīze.  

8. Ekonomiskā analīze Ekonomiskās informācijas apstrādes paĦēmieni  
9. Datu vākšanas tehniku un metožu izvēle. Datu pārbaude un analīze. Datu analīzes 

grafiskais attēlojums. Pētījuma rezultātu interpretācija.  



  

10. Darba noformēšana. Zinātniskā aparāta izveide. 
Praktiskās nodarbības 8 stundas: 

1. Maăistra darba ievada (uzmetuma) izstrāde: tēmas izvēles pamatojums, tēmas tematiskās 
un hronoloăiskās robežas, tēmas zinātniskā un sabiedriskā aktualitāte un praktiskais 
nozīmīgums, iegūto (paredzēto) rezultātu pielietošanas iespējas, darba mērėis un 
uzdevumi, pētījuma priekšmets un objekts, pētījuma bāze un metodes, tēmas novitāte, 
pētījuma struktūra.  

2. Nozīmīgāko pētījumu, kas saistīti ar izvēlēto tēmu, citu informācijas avotu, dokumentu 
un empīrisku datu meklēšana (noskaidrošana) un apzināšana un bibliogrāfijas (literatūras 
un avotu saraksta) sastādīšana.  

3. Darba hipotēzes izveide. 
4. Pētījuma kvantitatīvo datu datorizētā apstrāde. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Teorētiskais materiāls – 10%; 
Maăistra darba ievada uzmetuma izveide un aizstāvēšana – 30%; 
Bibliogrāfijas (literatūras un avotu saraksta) sastādīšana – 30%; 
Darba hipotēzes izveide, pamatošana un aizstāvēšana – 30%. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Jermolajeva, E., Ivanovs, A., OĜehnovičs, D. Daugavpils Universitātes ekonomikas studiju 
programmas metodiskie norādījumi studiju, bakalaura un maăistra darbu izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2007, 
36 lpp. 

2. Beėeris E., Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 2003. 
3. Kozlinskis V.(sastādītājs). Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti // Mācību 

līdzeklis. 2001, 44 lpp. 
4. Krūzs, K. Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maăistra darbu izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai. Rīga, 2006, 35 lpp. 
5. Pētījuma metodes ekonomikā un biznesā. Jelgava, 2005, 87 lpp. 
6. Silverman, D. Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and 

Interaction. 2nd ed. London, etc., 2001, 325 pp. 
7. Stake, R.E. The Art of Case Study Research. London, etc., 1995, 175 lpp. 
8. Vasermanis E., Šėiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes, Rīga, 2003, 121 lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Arhipova I., S.BāliĦa. Biznesa Statistika ar MS Excel un SPSS. Rīga, 2003, 133 lpp. 
2. Frolova L. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana, Turība, Rīga, 1999, 310 lpp. 
3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes. Rīga: RaKa, 2001, 

108 lpp. 
4. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un psiholoăijas 

pētījumos. 2.grāmata. SPSS. Rīga, 2002, 422 lpp. 
5. Lasmanis A., Kangro I., Faktoru analīze – mācību līdzeklis. Rīga, SIA Izglītības soĜi, 2004, 

53 lpp. 
6. Babbie, E. The Practice of Social Research. 4th ed. Belmont (Calif.), 1986, 543 pp. 
7. Comparative Methodology: Theory and Practice in International Social Research / ed. by 

E.Øyen. London, 1990, 227 pp. 
8. Hox, J.J. Multilevel Analysis: Techniques and Applications. Mahwah, N.J., etc., 2002, 304 

pp. 
9. Socioloăisko pētījumu metodoloăija, metodika un tehnika. Rīga, 1981. 
10. Wellman, C., Research Methodology for the Business and Administrative Science, Oxford: 

Oxford University Press, 2003.  



  

11. Вартофский М. Модели: Репрезентация и научное понимание. Москва, 1988, 352 стр. 
12. Тосака Дзюн. Теория науки. Москва, 1994, 192 стр. 
13. Философия и методология науки. Москва, 1996, 551 стр. 
14. Дубина И.Н. Математические основы эмпирических социально экономических 

исследований. Учебное пособие, Барнаул: Издательство алтайского университета, 
2006, 263 стр.  

15. Интеллектуальные методы анализа экономической информации. Электронный курс 
лекций, BaseGroup Labs 2005. www.basegroup.ru 

16. Гинзбург А.И. Прикладной экономический анализ. Санкт Петербург: Питер, 2005, 320 
стр. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis 
2. Acta Universitatis Latviensis 
3. Sociālo ZinātĦu Vēstnesis 
4. Žurnāli „Kapit āls”, „Biznesa partneri”, „Latvijas ekonomists”.,„The Economist”, „The 

World Economy”, „Economic Journal”. 
5. Latvijas bankas izdevums „Averss un reverss”. 
6. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.  
7. Oxford Economic Papers. 
8. The Quarterly Journal of Economics. 

 
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 
Maăistra studiju programmas „Ekonomika” B daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Elaboration of a Master Paper  

 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for the students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The course makes the MA 
students familiar with the theory and practice of research work, as well as with some basic 
techniques of research work. The practical part of the course is focused on the working out of the 
introductory part of their master paper, including substantiation of scientific and practical 
topicality of the research topic, formulation of research task, aims, strategy, subject, object, and 
hypothesis of the work, compiling the bibliography and analyzing theoretical concepts and 
empirical data presented in research papers. 

 

Piezīmes: 

 

 



  

 

Nosaukums UzĦēmējdarb ības resursu organizēšana 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 6 

Kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

96 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Latvijas tautsaimniecība, UzĦēmējdarbība 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Dr.oec., prof. Nikolajs Baranovskis – RTU 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. Kursa mērėis ir sniegt studējošajiem padziĜinātas zināšanas par uzĦēmējdarbības 
ekonomiskajiem mehānismiem, organizācijas ekonomiskajām problēmām un uzĦēmuma resursu 
vadību Latvijas lokālā un globālā tirgus apstākĜos, kā arī pilnveidot prasmes izstrādāt stratēăiju 
un pieĦemt lēmumus, kas nodrošinātu uzĦēmuma veiksmīgu ilgtspējīgu attīstību regulējamu 
makroekonomisko procesu apstākĜos. Uzdevumi: raksturot uzĦēmējdarbības pazīmes un 
nosacījumus tās uzsākšanai, izzināt uzĦēmējdarbības kvantitatīvos un kvalitatīvos rezultātus un 
ietekmējošos faktorus, padziĜināt priekšstatus par uzĦēmējdarbības vidi un uzĦēmumu kā 
sistēmu, uzĦēmējdarbības resursu plānošanas un vadīšanas metodēm. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 48 lekcijas un 16 praktiskie darbi. 
1. UzĦēmējdarbība un  tās pazīmes, uzĦēmuma pastāvēšanas nosacījumi tirgus ekonomikas 

mainīgajos apstākĜos. 
2. UzĦmēmuma misija, mērėi, vide, stratēăija, to izstrādāšanas un realizēšanas metodes un 

paĦēmieni.  
3. UzĦēmuma lieluma izvēle. Lielo, vidējo un mazo uzĦēmumu priekšrocības un trūkumi.  
4. UzĦēmuma vietas izvēles faktori un metodika.  
5. UzĦēmējdarbības resursi, to klasifikācija.  
6. Resursu izmantošanas efektivitātes noteikšana. 
7. Darbaspēks, tā komplektēšana un izmantošana. Darba alga un peĜĦas līdzdalības sistēma.  
8. Cilvēkresursi un uzĦēmējdarbības ilgtspejīgas attīstības iespējas 
9. Inovācijas uzĦēmējdarbības procesā. 
10. UzĦēmējdarbības resursu efektivitāte un rezultātu novērtēšana. 
11. Investīciju un ražošanas efektivitāte, rādītāji. 
12. Efektivitātes paaugstināšanas nosacījumi, metodes.  
13. UzĦēmējdarbības finansēšanas avoti. 
14. UzĦēmumu ekonomiskās problēmas Latvijā, ES, pasaulē. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 



  

Eksāmens 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Diderihs H. UzĦēmumu ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000, 515 lpp. 
2. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. R., JāĦa Rozes apgāds, 2002, 560 lpp. 
3. Sloman J., Sutcliffe M. Economics for Business. Second edition. Harlow: Prentice Hall, 2001. 
4. AlsiĦa Rasma. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un metodes : māc. līdz. ekonomikas 

profila bakalauru un profesionālo programmu studijām / Rasma AlsiĦa, Gunārs Gertners ; 
RTU. - 2., pārstrād. un papild. izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. - 229 lpp. 

5. Baranovskis Nikolajs. UzĦēmējdarbības organizēšanas teorija : māc. līdz. / Nikolajs 
Baranovskis ; RTU. - Rīga : RTU izdevniecība, 2005.1.d. Teorētiskā daĜa. - 152 lpp. 

6. BoĜšakovs Sergejs. Inovatīvā uzĦēmējdarbība un tās finansēšanas aspekti : māc. palīglīdz. / 
Sergejs BoĜšakovs ; rec.: R.LiepiĦa, M.Igavens. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2005. - 101 
lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Burns P. Enterpreneurship and Small Business. Palgrave, 2001. 
2. Leonoviča L. UzĦēmējdarbība un investīcijas, Rīga, 2005, 154 lpp. 
3. Klauss A.UzĦēmējdarbība. Lekciju materiāli. Venspils augstskola 1998, 216 lpp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. Žurnāli „Latvijas ekonomists”, “Kapitāls”, „NedēĜa”. 
2. Laikraksts “Dienas Bizness”. 
3. NAIS datu bāze. 
4. www.em.gov.lv 
5. www.financenet.lv 
6. www.fm.gov.lv 
7. www.vid.gov.lv 
8. www.lzra.lv 

 
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 
Maăistra studiju programmas „Ekonomika” A daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Organisation of the Resources of Business Undertaking 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the course is to 
broaden the knowledge of the students in economic mechanisms of business undertaking, in the 
economic problems of organisation and in the management of the resources of an enterprise 
under the circumstances of the local market of Latvia and of the global one, to perfect students’ 
skills to work out a strategy and to make decisions, which could provide successful long-term  
development of an enterprise that could be under control in the circumstances of macroeconomic 
processes. The tasks of the course are the following: to describe the features of business 
undertaking and the conditions for it, to acquaint with the quantitative and qualitative results of 
business undertaking and the factors that influence them, to broaden the knowledge of the 
students about business undertaking environment and business as a system, about the methods of 
planning and managing the resources of business undertaking. 
 

 



  

Piezīmes: 

 

 



  

 

Nosaukums Personālvadība 

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Personalvadība 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Doc., Dr.phil. Lilija Gorbaceviča – DU SZF Socioloăijas katedra 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomika vai vadībzinības bakalaura studiju programmas līmenī 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kurss paredzēts SZF akadēmiskās maăistra studiju programmas „Ekonomika” 
studējošajiem. . Kursa mērėis ir padziĜināti apgūt personāla vadības jautājumus organizācijā. 
Uzdevumi: izskatīt faktorus, kuri ietekmē personālā lomas paaugstināšanos mūsdienās; saprast 
personāla vadīšanas mērėu un uzdevumu saistību ar organizācijas darbības stratēăiju; iemācīt 
studējošajiem izveidot motivācijas modeli; izskatīt personāla vērtēšanas modeĜus un iemācīt 
studējošajiem izstrādāt darbinieku atestācijas modeli un noteikt optimālo līdera tipu konkrētajā 
situācijā; izskatīt organizācijas kultūras tipoloăiju; iemācīt studējošajiem novērtēt konkrētas 
organizācijas kultūru un izstrādāt rekomendācijas kultūras izmaiĦām atbilstoši izvēlētai 
stratēăijai. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 24 lekcijas un 8 semināri. 
1. Personāla loma postindustriālajā sabiedrībā. 
2. Personāla vadīšanas mērėi un uzdevumi. 
3. Personāla vadīšanas politika: veidi un faktori. 
4. Cilvēkresursu plānošana, atlase un komplektēšana kā stratēăiskais uzdevums. 
5. Motivēšanas modeĜi un personāla motivēšana. 
6. Atalgojuma vadīšana. 
7. Personāla atlase un vērtēšana.  
8. Darba veidi, darba bagātināšana un apmierinātība ar darbu. 
9. Personāla atestācijas modeĜi. 
10. Personāla vadīšana un varas problēma. 
11. Līderība un organizācijas uzvedība. 
12. Organizācijas kultūra un tās novērtēšana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Aktīva līdzdalība semināros, eksāmens. 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: LU, 2003. 318. lpp. 
2. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. Rīga: Merkūrijs LAT, 2004. 308. lpp. 



  

3. Vīksna A. Personāla vadība. Rīga: Jumprava, 1999. 119. lpp. 
4. Armstrong M. A Handbook of Human Resource Management Practice. 10th ed., 2006.  

982 p. 
5. Redmann T., Wilkinson A. Contemporary Human Resorce Management: Text and Cases, 

2nd ed., Publisher: Financial Times Press, 2006. 544 p. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. LR Darba likums (spēkā ar 01.06.2002.). 
2. Herbsts Dīters. Komunikācija uzĦēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 199 lpp. 
3. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga: Turība, 2002. 232 lpp. 
4. Kalve I. Apseglot pārmaiĦu vējus. Rīga: Turība, 2005. 293 lpp. 
5. Krīgers V. Komandas vadība. Rīga: DE NOVO, Balta eko, 2003. 125 lpp. 
6. Pikeringa P. Personāla vadība: Kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo 

rezultātu. Rīga: "Jāna Rozes apgāds” UDK, 159.9., 2002. 125 lpp. 
7. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. Rīga, "Kamene", 2001. 171 lpp. 
8. Derek Torrington, Laura Hall, Personnel Management: A New Approach, Printice Hall 

International (UK) Ltd, 1991. jaunāks izd.: 6th edition 2004 -Human Resource 
Management by Derek Torrington (Author), Laura Hall (Editor), Stephen Taylor 
(Editor), 752 pp. 

9. Human Resource Management: a contemporary approach, 5th ed., Beardwell, Claydon & 
Beardwell, Financial Times Press, 2007. 720 pp. 

10. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 9-е издание. Питер. 
2007. 831 стр. 

11. Беляцкий Н.П., Велесько С.Е. Ройш Питер Управление персоналом. Минск, 2003. 
348 стр. 

12. Мордовин С.К. Управление персоналом. Питер, 2007. 302 стр. 
13. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. Питер, 2007. 330 стр. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 
1. NISPAcee news 2006 (http://www.nispa.sk) 
2. Žurnāli „Kapit āls”, „Latvijas Ekonomists”, „Biznesa psiholoăija”. 
3. Laikraksts „Dienas Bizness”. 
 

 
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 
Maăistra studiju programmas „Ekonomika” B daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Personnal Management 

 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

This course is meant for students of the Faculty of Social Sciences who study an Academic 
Study Programme “Economics” that leads to Master’s Degree. The aim of the course is to 
broaden the knowledge of the students in the problems of personnel management in an 
organisation. The tasks of the course are the following: to study the factors, which increase the 
role of personnel nowadays; to understand the connection of the aim and tasks of personnel 
management with the strategy of an enterprise activity; to teach the students to form a motivation 
model; to study the models of personnel’s evaluation and to teach the students to work out a 
model of personnel’s attestation and to single out an appropriate type of a leader in a specific 
situation; to study the cultural typology of an enterprise; to teach the students to evaluate the 



  

culture of a specified enterprise and to work out recommendations how to change the culture 
according to the chosen strategy. 
 

 

Piezīmes: 

 

 
 



  

 

Nosaukums Vadības psiholoăija  

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 2 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Psiholoăija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoăija 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

Aleksejs Ruža, DU SZF, docents. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

nav 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērėis ir pilnveidot klausītāju izpratni par vadītāja darbības psiholoăiskajiem 
nosacījumiem, attīstīt vadīšanas prasmes un iemaĦas. Kursa uzdevumi saistīti ar studentu aktīvu 
iesaistīšanu diskusijās par vadīšanas procesa izpētes būtiskākajām teorijām, koncepcijām. Liela 
uzmanība tiek pievērsta vadītāja personībai. Kā arī tādam fenomenam kā līderība. Kursa 
uzdevums ir palīdzēt studentiem veidot personisko attieksmi par aplūkotiem tematiem un uzturēt 
par tiem praktisku un dzīvu interesi arī pēc studijām.  

 

Kursa apraksts - plāns: 

Paredzētas 24 lekcijas un 8 semināri. 
1. Vadīšana kā kompleksās izpētes objekts. Vadīšanas procesa psiholoăiskais raksturojums. 

Populārākās vadīšanas koncepcijas. Personāla vadības evolūcijas īss raksturojums. 
Spilgtākās vadīšanas teorijas. Vadīšanas pamatfunkcijas. Praktiskās psiholoăijas loma 
vadītāja darbībā. 

2. Vadītāja personības psiholoăiskie aspekti. Vadītāja personības integratīvās īpašības: 
kognitīvie, emocionālie un darbības raksturojumi. Psiholoăiskais portrets. Voluntārisma 
izpausmes. Vadītāja rakstura analīze. Vadītāja spējas, prasmes un iemaĦas, pieredze. 
Autoritātes būtība. Vadīšanas spēju attīstības psiholoăiskais raksturojums. Pašvērtējums, 
sevis izvērtējuma nepieciešamība vadītāja postenī. Vadīšanas nepieciešamo īpašību 
attīstīšana. Empātija, tolerance, spējas pārliecināt, stratēăiskā domāšana, lēmumu 
pieĦemšana, atbildība, uzmanība utt. 

3. Vadītāja lomas (pēc H.Minsberga). Vadītāju tipi un vadītāju līmeĦi. Vadītāju klasifikācija 
pēc organizatoriskā darbības veida un pēc līmeĦa organizācijas struktūrā. Vadīšanas 
prasmes, to raksturojums. Vadītājs facilitators, ingibitors. Konformisma loma cilvēku 
uzvedībā. Sabiedrības psiholoăiskā ietekme uz cilvēku. Dzīves pozīciju, nostādĦu 
veidošanās. 

4. L īderība. Līderi un vadītāji, to raksturojums. Vadītāja un līdera būtiskākās atšėirības. 
Līderu svarīgākās īpašības, kas uzlabo vadošo efektivitāti. Līderības attīstības stadijas. 
Teorētiskās pieejas līderības izpētē (raksturīgo īpašību pieeja, uzvedības raksturojumu 



  

pieeja, varas un ietekmes izpētes pieeja, situatīvā pieeja, transformāciju pieeja, 
harizmātiskās līderības teorija, implicētās līderības teorija). Līderības kroskulturālie aspekti. 

5. Vadītāja darb ības stili, to raksturojums un analīze. Vadīšanas kultūras psiholoăiskie 
nosacījumi. Apbalvojumi un sodi. Psiholoăiskais atbalsts, tā būtība vadītāja darbībā. 
Savstarpējo attiecību etiėete. Valsts pārvaldes ētikas psiholoăiskie aspekti.  

6. Profesionālās darbības motivācija. Profesionālās motivācijas teorijas .Vajadzību 
hierarhijas teorija (A.Maslou). Līdzvērtīguma teorija (Adamss). Gaidu teorija (Vrums). 
Pastiprinājuma teorija (Skinners). Mērėu izvirzīšanas teorija (Loks&Letams). 
Pašregulācijas teorija. Darba raksturojuma teorija Hekmans&Oldheims). Darbinieku 
profesionālās motivācijas paaugstināšanas tipiskākie paĦēmieni.  

7. Vara, tās izpausmes veidi. Vara un pakĜaušanās. Piederības grupai un sociālās identitātes 
fenomeni. 

8. Cilvēks un grupa. Grupas kompozīcija. Lielās un mazās grupas. Konformisms, vai 
vairākuma ietekmes. Inovācijas, vai mazākuma ietekmes. Līderis grupā. Afili ācija, 
atrakcijas un tuvās attiecības. Prosociālā uzvedība. Agresīvā uzvedība. Psiholoăiskais 
klimats grupā. Sociālās lomas. Sadarbība, izolēšanās, konflikti. Konfliktu, klasifikācija, 
funkcijas. Iekšējo un ārējo konfliktu raksturojums. Darba konfliktu specifika. Konfliktu 
attīstības stadijas. Konfliktu risināšanas tehnikas, stili. Sieviešu un vīriešu psiholoăiskās 
īpašības. Sociālās normas un gender atšėirības. Diferenciālā socializācija .Sociālās 
identitātes paradoksi. 

9. Komandas un komandas darbs. Komandu tipi. Komandas darba principi. Komandas 
struktūra. Savstarpējās mijiedarbības procesi komandā. Lēmumu pieĦemšana komandā. 
Personāla atlase komandas darbam. 

10. Profesionālā veselība. Vides ietekme uz psihisko veselību. Psihiskās veselības būtība. 
Emocijas, komunikācija un attiecības. Stress, depresija, apātija, profesionālās izdegšanas 
sindroms. Konflikti starp darbu un ăimeni. Bezdarba psiholoăiskie efekti. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Eksāmens 

Literatūra (01-mācību literatūra): 

1. Fosters D. Lietišėā etiėete Eiropā. R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.- 400 lpp. 
2. Garleja A. Darbs, organizācija un psiholoăija. R.: RaKa,2003.- 200 lpp. 
3. Garleja R. , Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. R.: RaKa, 

2000.- 264 lpp. 
4. Hindls T. Veiksmīga karjera. Prasmīga intervija. Tulk. no angĜu val..R.: Zvaigzne ABC, 

2000.- 72 lpp. 
5. Latiševs V. Lietišėas sarunas un lietišėie kontakti. R., 1994. 
6. Pekringa P. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti.- R.: 2000. 
7. Starlings G. Valsts sektora pārvalde. Tulk. no angĜu val. : SIA NIMS, 1999.- 617 lpp. 
8. Vadībzinības. Rokasgrāmata. Viss par uzĦēmējdarbību un vadību. R.Helera red. R.: 

Zvaigzne ABC., 2005.-256 lpp. 
9. Адаир Дж. Эффективное лидерство.- М.: Эксмо, 2003.- 320 с. 
10. Адаир Дж. Психология власти. Концепция непререкаемого лидерства.- М.: Эксмо, 

2004.- 320 с. 
11. Берн Ш. Гендерная психология. - Спб.: Еврознак ., 2001.- 320 с. 
12. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: 2001.  
13. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде.- М.: Финансы и 

статистика, 2001. 
14. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий.- Спб.: 

Изд. дом Нева, М.: ОЛМА- ПРЕСС Инвест, 2003.- 288 с. 



  

15. Иванцевич Д.Ж. Основы управления персоналом. М., 2000. 
16. Максвелл Д. 21 неопровержимый закон лидерства. Пер. с англ. Е.Г. Гендель.- Мн: 

Попурри, 2002.- 288 с. 
17. Мелия М. Бизнес – это психология: Психологические координаты жизни 

современного делового человека. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.- 352 с. 
18. Meнегетти А. Психология лидера.- М.: ННБФ „Онтопсихология”, 2002.- 208 с. 
19. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: Под ред. 

Г.С. Никифорова и др. Спб.: Речь, 2001.- 448 с. 
20. Психология и этика делового общения. Под ред. В.Н. Лавриненко. М., 1997. 
21. Статт Д. Психология и менеджмен.т М., 2003. 
22. Томилов В.В. Культура предпринимательства: Деловые игры, практикумы, 

ситуации.- Спб: Питер, 2001.- 176 с. 
23. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом: 

практическое пособие. М., 2000. 
24. Чередниченко И.П., Тельных Н.В. Психология управления.- Ростов на Дону: Феникс, 

2004.- 608 c. 
25. Шахова В.А. Система работы с кадрами управления. М., 2000. 
26. Adair J. Effective Motivation : How to Get Extraordinary Result.- London, 1996. 
27. Dobbins, G.H. (1986) Equity vs equality: Sex differences in leadership. Sex Roles, 15(9-

10), 513-525. 
28. Goleman Daniel, Boyatzis Richard, Mckee Annie. Primal Leadership. Learning to lead with 

emotional Intelligence. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2002.-300 
p. 

29. Leaders talk Leadership. Top executives speak their minds. Meredith D.Ashby and Stephen 
A.Miles Heidrick and Struggles International, Inc. Oxford University Press, 2002.- 285 p. 

30. Lee Blaine. The Power Principle. Influence with Honor. Franklin Covey Company, 1997.-
359 p.  

31. Manfred Kets de Vries. The Leadership mystique. A user’s manual for the human 
Enterprise. Pearson Education, 2001.-302 p. 

32. Muchinsky. Paul M. Psychology: Applied to work. Wadsworth, a division of Thomson 
Learning, 2003.- 539 p. 

33. Shackleton Viv. Business Leadership. Wadsworth, a division of Thomson Learning, 2003.- 
221 p. 

34. The 21 irrefutable laws of leadership. John C. Maxwell.- Nashville, TN Thomas Nelson 
Publischers, 2000,- 288 p. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Goulmans D. Tava emocionālā inteliăence.- R.: Jumava, 2001. 
2. Grejs Dž. Kā iegūt to, ko tu vēlies. Jumava, 2000.- 340 lpp. 
3. Roberts L.Oters. Par spīti visam - laimīgs. Jaunais rūpju menedžments. Pārvarēt krīzes. 

Risināt problēmas. Uzveikt bailes. Tulk. S.Veisa (no vāc.val.). R.: Alberts XII, 2001.- 256 
lpp. 

4. Švarcs A., Švepe R. Par garīgo labklājību. Jaunais ceĜš, kā kĜūt laimīgam, apmierinātam, 
veselam un turklāt arī bagātam. Tulk L. ViĜėina (no vāc. val.). R.: Alberts XII, 1999.- 223 
lpp. 

5. Грей Дж. Марс и Венера на работе. Как повысить качество общения и достичь 
успехов в работе. Пер. с англ.- К.: „София”, М.: ИД „София”, 2003.- 320 с. 

6. Грин Р. 48 законов власти/ Пер. с англ. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.- 576 с. 
7. Перспективы социальной психологии/ Пер. с англ.- М.: ЭКСМО - Пресс, 2001.- 688 с. 
8. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования/ Пер. с англ. М.С. 

Жамкочьян под ред. В. С. Магуна - М.: Аспект Пресс, 2000 .- 607 с. 



  

9. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам.- Нижний 
Новгород. „Ай Кью”, 1992.- 262 с. 

10. Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений мужчина – женщина.- М.: Изд-во ЭКСМО- 
МАРКЕТ, 2000.- 400 с. 

11. Школа этикета: поучения на всякий случай/ Сост. Л.С. Лихачева.- 
Екатеринбург:1995.- 448 с. 

12. Allyn and Bacon Organizational Behavir.- USA, 2000. 
13. Balanced Scorecard Umsetzen. Horvāth&Partners, Schāffer-Poeschel Verlag GmbH, 2004.-

445 s. 
14. Essential managers. Interviewieng skills. Tim Hindle. London, 1998. 
15. Hubert K.Rampersad. Personal Balanced Scorecard. The Way to individual Happiness, 

Personal Integrity and Organizational Effectiveness. 2005.- 163 p. 
16. Joseph O’Connor and Ian McDermont. The Art of systems thinking. Essential skills for 

Creativity and Problem Solving. HarperCollins Publishers Ltd., 1997.- 253 p. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

1. European Journal of Work and organisational Psychology. 
2. Group and Organization Management. 
3. International Journal of organisational Behavior. 
4. Journal of management. 
5. Journal of Applied Psychology. 
6. Journal of Career Development. 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas “Ekonomika” B daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Seminar in psychology management 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

The tasks of the course is the students’active involvement into discussions about the main 
theories of management process. Attention also has been paid to the personality of a manager, as 
well as to leadership. The task of the course is to help students to develop personal attitude 
towards the topics as well as to develop their interest about the studied topics. 

 

Piezīmes: 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

Nosaukums Matemātiskā ekonomika   

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5 

Kredītpunkti 4 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes 

Zinātnes apakšnozare Ekonomika 

 

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats) 

mag.paed., lekt. Aija Sannikova 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Mikroekonomika, makroekonomika, augstākā matemātika 

 

Kursa anotācija:  

PadziĜināt zināšanas  par dažādu matemātikas sadaĜu saikni ar ekonomikas pētāmajiem 
objektiem, finansu matemātikas jēdzieniem un aprēėiniem, funkcijām un matemātiskiem 
modeĜiem ekonomikā. Prast analizēt ekonomisko procesu funkcionālās likumsakarības, to 
grafiskos attēlojumus. Veidot priekšstatu par praktiskajām ekonomiski- matemātiskas 
modelēšanas iespējām un nozīmi. Pilnveidot prasmes lietot matemātiskus modeĜus ekonomisku 
problēmu aprakstā un analīzē. 

 

Kursa plāns: 

Paredzētas 48 lekcijas un 16 semināri. 
1. Pamatjēdzieni un galvenās finansu rēėinu procedūras 
2. Dažādu kredīta operācijas rādītāju aprēėināšana pēc vienkāršo procentu un vienkāršā 

diskonta formulām 
3. Saliktie procenti. Saliktais diskonts. 
4. Naudas plūsmas un tās raksturojošie rādītāji 
5. Investīciju tipa naudas plūsmas un to vērtēšanas rādītāji 
6. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana 
7. Pieprasījuma un piedāvājuma modeĜi 
8. Tirgus līdzsvars un novirzes no tā 
9. UzĦēmuma piedāvājuma modelis 
10. UzĦēmuma peĜĦas maksimalizācija un izmaksu minimizācija 
11. Vairākargumentu funkcijas uzĦēmējdarbībā 
12. Lineāras plānošanas un spēĜu teorijas principi 
13. Optimālas stratēăijas izvēle ražošanā 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Nodarbību apmeklējums, patstāvīgo darbu vērtējums (30%), eksāmena laikā uzrādītās zināšanas 
(70%).Pārbaudījums – eksāmens 

Literatūra (01-mācību literatūra): 



  

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Macību līdzeklis.SIA izglītības soli; 
Rīga,2007  

2.  Buiėis M. Finansu matemātika. RSEBAA, 2002 
3. Čurkina I. Ekonomikas augsmes faktori Latvijā.Latvijas Zinātnu akadēmijas Ekonomikas 

institūts, Rīga, 2003 
4. Hazans M. BāliĦa S. Funkcijas un tirgus modeĜi. Rīga, 1996 
5. Grīnglazs L.Kopitovs J. Augstākā matemātika ekonomistiem. I daĜa. RSEBAA, 2003 
6. Grīnglazs L.Kopitovs J. Augstakā matemātika ekonomistiem. II daĜa. RSEBAA, 2003 
7. Grīnglazs L.Kopitovs J. Augstakā matemātika ekonomistiem. III daĜa. RSEBAA, 2003 
8. Revina I., PeĜĦa M. u.c. Matemātika ekonomistiem. SIA izglītības soli; Rīga,2003 
9. Jaunzems A. Vasermanis E. Riska analīze.Rīga, 2001 
10. Jaunzeme M. Finansu matemātika.Otrais pārstrādātais izdevums.Biznesa augstskola 

Turība. Rīga, 2001 
11. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Ceturtais pārstrādātais izdevums. Turība, 2004 
12. Замков О.Толстопятенкою и. Др. Математические методы в экономике. Москва, 

ДИС, 1998 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

 

 

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Maăistra studiju programmas „Ekonomika” A daĜa 

 

Kursa nosaukums angĜu valodā: 

Mathematical Economics 

Kursa anotācija angĜu valodā: 

To give a general idea of the connection of various sections of mathematics with the objects 
being studied by economics. To acquire knowledge about mathematical concepts and 
calculations of finances, functions and mathematical models in economics. To be able to analyse 
functional regularity of economic processes, their graphic representation. To form an idea of the 
possibilities and significance of practical economic-mathematical modelling. To acquire the 
skills to use mathematical models for economic problems’ description and analysis. 

 

Piezīmes: 

 
 

 
 
 



  

7. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akadēmiskā personāla Curriculum Vitae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Vārds Uzvārds RITA BALTERE 
 
Dzimšanas gads, datums, vieta 25.01.1964., Rēzeknes rajons 
 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

 
No 2007. gada DU SZF doktorantūra 
2001.- 2003. Rēzeknes augstskola. Ekonomikas fakultāte 
maăistrantūra vadībzinātnē. Sociālo zinātĦu maăistrs 
vadībzinātnē 
1982.-1986. LLA Ekonomikas fakultāte. Kvalifikācija 
Ekonomists-grāmatvedis. 
1971.-1982. Rēzeknes 5. vidusskola. 

 
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 

No 2007.gada DU lektore 
No 2005. gada Grāmatvedības un finanšu koledžas lektore. 
No 2001.gada BKI (pašreiz BSA) lektore,  
2004.-2006. Rēzeknes Valsts ăimnāzija grāmatvedības un 
biznesa ekonomisko pamatu skolotāja. 
1992.-2004. Rēzeknes komercskola grāmatvedības un biznesa 
ekonomisko pamatu skolotāja. 
2000.-2001.RPVA lektore. 

 
  
Pētniecības virzieni UzĦēmējsabiedrību darba organizācijas un cilvēkresursu 

kvalitātes uzlabošana Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto 
projektu realizācijas efektivitātes paaugstināšanai  
Izstrādātie studiju kursi: 
Grāmatvedības pamati 
Finanšu grāmatvedība 
Finanses un kredīts 
Vadības grāmatvedība 
Revīzija un kontrole 
Saimnieciskās darbības analīze 
Jauna uzĦēmuma izveidošana un darbības uzsākšana. 
 
Izstrādāti un realizēti 3 SAPARD projekti ‘’Investīcijas 
lauksaimniecības uzĦēmumos’’ (proj.kopējā summa 300000LVL) 
 
Izstrādāts un realizēts ESF projekts ‘’Esmu noderīgs’’(proj. Kopējā 
summa 100000LVL) 
 
Izstrādāts projekts programmā ‘’Investīcijas lauksaimniecības 
uzĦēmumos’’(proj.kopējā summa 400000LVL) 
Piedalīšanās NVA organizētajos nodarbinātības veicināšanā 
pasākumos un projektos. 

 
Publikācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

1. 1997. gads. Mācību līdzeklis ‘’Grāmatvedība’’ autoru 
kolektīvs R.1997. 

2. 2006. gads. ‘’Grāmatvedības uzskaite ESF aspektā’’. 
Žurnāls ‘’Grāmatvedība un ekonomika’’ Nr9-19.2006. 

3. 2006.gads. ‘’Grāmatvedības uzskaite ESF aspektā’’. GFK 
un SIA KIF ‘’Biznesa komplekss’’ konferences materiāli.  



  

4. 2007. gads. ‘’Kvalificēts grāmatvedis ES struktūrfondu 
aspektā’’. Žurnāls ‚’Grāmatvedība un ekonomika’’ 
Nr.13.2007. 

5. 2007. gads. ‘’Kvalificēts grāmatvedis ES struktūrfondu 
aspektā’’ GFK un SIA KIF ‘’Biznesa komplekss’’ 
konferences materiāli.  

  
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus 

-  

   
Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās 
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

- 

 
Apbalvojumi, pr ēmijas, goda 
nosaukumi u.c. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Vārds Uzvārds NIKOLAJS BARANOVSKIS 
  
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

21.09.1943. 
Rīga 

  
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

Augstākā: 
1966.-1971. - Latvijas Universitāte. 
Kopš 1976. gada Ekonomisko zinātĦu kandidāts Disertācija aizstāvēta 
PSRS ZA Socioloăisko pētījumu institūtā Maskavā. Specialitāte: 
09.00.09. - pielietojamā socioloăija. 
Kopš 1986. gada Ekonomikas zinātĦu doktors Disertācija aizstāvēta 
1985. gadā PSRS ZA Socioloăisko pētījumu institūtā. Specialitāte 
08.00.18. - iedzīvotāju ekonomika un demogrāfija. 

  
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi,ieĦemamie amati 
 
 

No 1972. gada līdz 1974. gadam – pasniedzējs, LU.  
No 1978. gada līdz 1988. gadam un no 1991. gada līdz 1992. gadam 
pasniedzējs, LPSR Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas 
celšanas institūtā.   
Kopš 1987. gada - LU Zinātniskās padomes loceklis.  
Kopš 1993. gada - arī LR Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas 
celšanas institūta Zinātniskās padomes loceklis.  
1994./1995. gadā – LU Ekonomikas fakultātes maăistru Padomes 
priekšsēdētājs, kopš 1998. gada - RTU Habilitācijas padomes loceklis 
un RTU Inženierekonomikas fakultātes Domes loceklis.  
No 1999. gada līdz 2005. gadam - RTU Senāta loceklis un RTU 
Senāta komisijas priekšsēdētājs.  
Kopš 2001. gada – LU Ekonomikas fakultātes Profesoru padomes 
loceklis.  
Kopš 2006. gada - DU Promocijas padomes loceklis.  
Kopš 2000. gada - LZP eksperts virzienos: mikroekonomika un 
uzĦēmējdarbības vadība, bet kopš 2006. gada – arī virzienā reăionālā 
ekonomika.  
Laika periodā no 1991.-1993.gadam, Ekonomikas ministrijas Latvijas 
informācijas centra (LIC, bijušā LATINTI) direktors. 

  
Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.) 

• Latvijas reăionālās attīstības problēmas un to risināšanas iespējas 
un metodes. 

• Investīciju programmu izstrāde un to realizācija. 
• Automatizēto datu bāžu izmantošana tautsaimniecības attīstības, 

ražošanas un darba organizācijas jautājumu risināšanai. 
• Ražošanas faktoru uzskaite un pilnveidošana.  
• Ražošana un preču realizācija. 
• Cenu politika Latvijā, tās regulēšanas iespējas. 
• UzĦēmējdarbības kvalitātes jautājumi. 
• NodokĜu politika un tās pilnīgošanas problēmas Latvijā. 
• UzĦēmējdarbības organizēšana. 
• Demogrāfija. 
• Iedzīvotāju sociālā aizsardzība. 
• Cilvēkresursu atražošanas un mūžizglītības problēmas un to 

risinājumi. 



  

  
Publikācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

Publicējis vairāk nekā 150 zinātniskos  darbus, tai skaitā 8 grāmatas, 
no tām trīs monogrāfijas. 
Nozīmīgākās publikācijas 
• Baranovskis N. (līdzautors G. BērziĦš). Vērtspapīri – finanšu 

resursu avots uzĦēmumu attīstības nodrošināšanai. // Rūpniecības 
attīstība pārejas periodā. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences zinātniskie raksti. Rīga, 1999. gada 10. decembrī.- 
Rīga: RTU, 2000., 51.-59.lpp. 

• Baranovskis N. Darbaspēka nodrošinājuma problēmas Latvijas 
rūpniecībā. // Rūpniecības attīstība pārejas period. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences zinātniskie raksti. Rīga, 1999. 
gada 10. decembrī.- Rīga: RTU, 2000., 163.-168.lpp. 

• Baranovskis N. (līdzautors M. MaskaĜovs) Latvijas banku 
sistēmas problēmas un attīstības tendences. // Ekonomika un 
uzĦēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sērija 1. 
sējums: RTU zinātniskie raksti. - Rīga: RTU, 2000., 32.-43.lpp. 
(ar triju starptautisko ekspertu piedalīšanos) 

• Baranovskis N. (līdzautors J. IeviĦš). Nodarbinātības un dzīves 
līmeĦa problēmas Latvijā. // Ekonomika un uzĦēmējdarbība. 
Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sērija 1. sējums: RTU 
zinātniskie raksti. - Rīga: RTU, 2000.,25.-32. lpp. 

• Baranovskis N. (līdzautors D. Bērtulis). Baltijas valstu 
savstarpējās ārējās tirdzniecības analīze. // Ekonomika un 
uzĦēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sērija 7. 
sējums: RTU zinātniskie raksti. - Rīga: RTU, 2003., 7.- 18. lpp. 

• Baranovskis N. (līdzautors M. MaskaĜovs). Noguldījumu 
garantiju sistēma Latvijā: problēmas un attīstības perspektīvas. // 
Ekonomika un uzĦēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un 
prakse. 3. sērija 7. sējums: RTU zinātniskie raksti. - Rīga: RTU, 
2003., 18.-30. lpp. 

• Baranovskis N. (līdzautors E. Staveckis). Kvalitātes 
nodrošināšana un vadība. //RTU zinātniskie raksti “Ekonomika un 
uzĦēmējdarbība”, 3. sērija, 8. sējums, Rīga, 2004. 

• Baranovskis N. (līdzautors A. AuziĦš). Varbūtību izmantošana 
investīciju lēmumu pieĦemšanai riska apstākĜos. // 
Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas. 
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. Rīga, 
2003. gada 9.-11. oktobrī. Rīga, 2004. 

• Baranovskis N. (līdzautors M. MaskaĜovs). Noguldījumu 
garantiju sistēmas attīstības problēmas Latvijā.// Ekonomika un 
uzĦēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. RTU 
zinātniskie raksti. 3. sērija, 9. sējums. Rīga,2004. 

• Baranovskis N. LR fizisko personu noguldījumu garantiju likums: 
trūkumi un pilnveidošanas ceĜi.. RTU zinātniskie raksti 
“Ekonomika un uzĦēmējdarbība”, 3. sērija, 1. sējums, Rīga, 2000. 

• Baranovskis N. Riska pakāpes samazināšanas paĦēmienu 
izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtēšana.// 
Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas. 
Starptautiskās zinātniskās konferences Zinātniskie raksti. Rīga, 



  

2005. gads. 
• Baranovskis N. Apdrošināšanas izmantošanas ekonomiskās 

efektivitātes novērtēšana.// Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības 
attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences 
Zinātniskie raksti. R., 2005. gads. 

• Baranovskis N. Vides kvalitāte un ekodizains.// Tautsaimniecības 
un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas. R., Starptautiskās 
zinātniskās konferences Zinātniskie raksti. R., 2005. gads. 296.-
310. lpp. 

• Baranovskis N. Kvalitāte un kvalitātes sistēmas.// Starptautiskā 
Zinātniskā konference (2005. gada 26.-27. septembris). 
Daugavpils, 2006. g. 

• Baranovskis N. Efefective deposit insurance system-A crucial 
precondition for a successful ekonomic. International conference. 
Opportunities and problems of econonmic aevelopment (March 
24, 2006). Rezekne, 2006. 

• Baranovskis N. Latvijas valsts reăionālās attīstības indeksi, to 
tautsaimnieciskā nozīmība. Starptautikā zinātniskā konfrerence. 
Daugavpils Universitāte (2006. gada 29 novembris). Daugavpils 
2006. 

• Baranovskis N. Financial Market of the European Union: 
Emerging Issues and Future Challenges//Proceedings of the 
International Scientific Conference „Enlarged European Union in 
Hause of Europe: New Internal and External Problems” of 
Institute of Europe of Kaunas University of Technology, May 
06,2005 – Kaunas: Technologija, 2005.- 123.-130.p. 

• Baranovskis N. Considerable Reserves of the Deposit Insurance 
Fund as a Crucial Precondition for a Deposit Insurance Reform in 
Latvia//Proceedings of the International Scientific Conference 
„Economics and Management – 2005”of Kaunas University of 
Technology in cooperation with Kaliningrad State Technical 
University, April 28-29, 2005.- Kaunas: Technologija, 2005.- 
286.-290.p. 

• Baranovskis N. Effective Deposit Insurance System as a Tool in 
Ensuring Financial Stability of the  Latvian Banking Sektor. 
Vysoka skola ekonomicka v Praze. Nova teorie ekonomiky a 
managementu organizaci. Rijen, 2oo6. S. 957.- 966 

Mācību līdzekĜi: 
• UzĦēmējdarbības resursu organizēšana. RTU, R., 2002. 
• UzĦēmējdarbības organizēšanas teorija. RTU, R., 2005. 

  
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus 

Newport International University, USA 
Baltijas studiju centra konsultants laika periodā no 2000. līdz 2006. 
gadam. 

  
Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās 
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

• RTU IEF Domes loceklis 
• RTU Profesoru Padomes loceklis 
• RTU Promocijas Padomes loceklis 
• LU Profesoru Padomes loceklis 
• DU doktorantūras programmas „Ekonomika” direktors 



  

• RTU vada piecus doktorantus, trīs doktoranti ir sekmīgi 
aizstāvējušies ĥuportas universitātē (ASV), viens – RTU. 

• Rīgas Reăionālās attīstības aăentūras direktora padomnieks 
ekonomikas jautājumos.  

 
 
 
 
 



  

 
Vārds Uzvārds UĂIS GODS 
 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

22.05.1938., Jelgava 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

1957.-1962.- Latvijas Universitāte, lauksaimniecības 
ekonomika 
1966.-1968.- ěeĦingradas Universitāte, ekonomika 

 
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 

(1962.-1971.) Rīgas Tehniskā universitāte - ekonomikas 
teorijas pasniedzējs; 
(1966.-1968.) ěeĦingradas Valsts universitāte- aspirantūra, 
ekon.teorija; 
(1971.-1981.)ČeĜabinskas Lauksaimniecības .institūts – 
ekonomikas teorijas pasniedzējs; 
(1981.-1998.)Latvijas Lauksaimniecības universitāte -
vadošais docents 
(1998.g.)Latvijas Lauksaimniecības universitāte - mikro-
makro ekonomika, Biznesa augstskola „Turība” - asoc.prof. 

 
Pētniecības virzieni   
 
Publikācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

30 , t.sk. monogrāfijas 3, publ.starptaut.izdevumos 14, pārējās   
16 
Nozīmīgākās publikācijas: 
1. Tirgus ekonomikas pamati. LLU, Jelgava, 1992., 1,2 iesp.l. 
2. Tirgus ekonomika: metodoloăija un mijiedarbības 
mehānisms, - J.,LLU, 1992., 3,7 iesp.l. 
3. Monetārās un fiskālās regulēšanas pretrunas. ViĜĦas 
universitāte, 0,1 iesp.l. 
4. Mikroekonomika I daĜa. SIA Turība mācību centrs, Rīga, 8,5 
iesp.l, 2000.g. 
5. Mikroekonomika II daĜa. SIA Turības mācību centrs, Rīga 
2001.g.,  11 iesp.l. 
6. Makroekonomika. BAT, Rīga, 2002., 350 lpp. 
7. Mikroekonomika. Biznesa augstskola “Turība”, Rīga, 2008 
.g. 12 iesp.l. 

 
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus 

 

  
Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās 
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

 

 



  

 
Vārds Uzvārds JĀNIS EGLĪTIS 
 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

23.01.1961. Latvija 

Izglītība LU Ekonomikas doktorantūra 2003. gads  
LVU Fizikas un matemātikas fakultāte 1984. gads 

 
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 

No 2005. gada Daugavpils Universitātes (DU) asociētais 
profesors  
No 2004. gada DU Sociālo zinātĦu fakultātes (SZF) Sociālo 
pētījumu institūta (SPI) vadošais pētnieks  
 

  
Pētniecības virzieni • Reăionālā ekonomika 

• Izglītības plānošana un ekonomika 
 
Publikācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

• Eglītis J. Baltic States – the common and the distinct in 
macroeconomics. Ekonomija ir vadyba: aktualijos ir 
prespektyvos. Siauliai University 2007 2 (9) p. 53-60. ISSN 
1648-9098 

• Eglītis J., Jermolajeva E. Vispārējās izglītības 
finansējums Latvijā - problēmas un perspektīvas. Stratēăiskās 
analīzes komisijas zinātniski pētniecisko rakstu krājums 2 (13) 
2007, 163.- 195. lpp., Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, 
Zinātne, 2007. 

• Eglītis J. Izglītība zināšanu ekonomikai. Stratēăiskās 
analīzes komisijas zinātniski pētniecisko rakstu krājums 2 (13) 
2007, 142.- 162. lpp., Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, 
Zinātne, 2007. 

• Lini un migrācija 
• Eglītis J. Vienotā eksaminācija – realitāte un 

perspektīvas. //99 Augstākā izglītība 21.gs. sākumā. Rakstu 
krājums. Daugavpils: Saule, 2006., 46. – 61. lpp. 

• Eglītis J. Vispārējā vidējā izglītība cilvēkkapitāla un tā 
kvalitātes attīstībā. LU raksti, 2004. 

• Eglītis J., Rivža B., Rivža P. Latvijas vidusskolu 
attīstības modeĜi.// International Scientific Conference 
“Economical Science for Rural Development”. Reports. - 
Jelgava 2003, 43. –50. lpp. 

• Eglītis J., B. Rivža, P. Rivža "Knowledge – based 
management and the Analytic Hierarchy Process in Latvia”. 
Proceedings of International Conference "Modelling and 
Simulation of Business Systems", Vilnius, Lithuania, 2003, p. 
123 – 127. 

• Eglītis J. Izglītības kvalitātes mērīšana. PārmaiĦas 
Latvijas izglītībā: izaicinājumi sistēmas vadībai. Pārskats par 
izglītību Latvijā 2001. / 2002., Sorosa Fonds – Latvija, Rīga, 
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2003, 10. – 23. lpp. 

• Eglītis J. Vidējās izglītības kvalitāte un augstākās 



  

izglītības pieejamība Latvijā reăionālajā aspektā.// Latvijas 
ZinātĦu akadēmijas Vēstis. Nr.1, 56. sēj. 2002., 19 – 23. lpp. 

• Eglītis J. Cilvēkresursi reăionos. Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Latvijas lauku attīstības iespējas un 
risinājumi XXI gs. sākumā“ materiāli. – Jelgava, 2002. 411. – 
418. lpp. 

• J. Eglītis. Administratīvi teritoriālā reforma un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkls. Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Tradicionālais un novatoriskais 
sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Konkurētspējas problēmas 
ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā.” materiāli. 2002. gada 28. 
februāris – 2. marts. Rēzeknes augstskola. 92. – 97. lpp. 

• Eglitis J. The Territorial Distribution of State Classical 
Schools (Gymnasiums) as a Factor in Developing Regions. 
Humanities and Social Sciences Latvia. University of Latvia 
1(30)/2001 p. 120 – 130. 

• Eglitis J. Measurement and improvement of the quality 
of secondary education in Latvia. Paris: UNESCO, 1994. p. – 
50. 

  
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus 

• Starptautiskais izglītības plānošanas institūts (IIEP), 
Parīze, 1993./94. gads 

• Roskildes Universitāte 2002. gads 

 

   

Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās 
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

No 2007. gada redkolēăijas loceklis DU SZF SPI žurnālā 
„Reăionālais ziĦojums” 

 
Apbalvojumi, pr ēmijas, 
goda nosaukumi u.c. 

MK Atzinības raksts 1995. gads 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Vārds, uzvārds GENĀDIJS GONČAROVS 

Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

10.02.1949. 
Krievijā 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

1978. – 1982. – LVU aspirants 
1972. – 1978. – LVU students 
1964. – 1969. – Industriālais politehnikums, Rīga 

 
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 

Kopš 2003.gada – DU Ekonomikas katedras asoc.profesors 
Kopš 2003.gada - DU Maăistra programmas ”Ekonomika” 
direktors 
Kopš 2004.gada – DU Ekonomikas katedras vadītājs 
1999. – 2005. - LU Ekonomikas un vadības fakultāte, docents 
1983. – 1999. - RCAII Ekonomikas fakultāte, docents 
1978. – 1983. - LVU Ekonomikas fakultāte, pasniedzējs 
Diploms DU-APR-Nr. 23 
LVU Ekonomikas un Vadības fakultāte  - docents 
Atestāts  DA – 000128 
Ekonomikas doktors (nostrifikacija), 
Doktora diploms C-D 000474 
Ekonomisko zinātĦu kandidāts 
Diploms EK – 018151 

 
Pētniecības virzieni  1982.g. - Abiturientu uzĦemšanas pirmajos augstskolu kursos 

organizācija un vadīšana. 
1984.g. - Disertācijas tēma: „Speciālistu sagatavošanas sociāli 
ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana”. 
Izstrādātie studiju kursi: 
1995. – 1998. – UzĦēmumu finanses. Mācību līdzeklis 
„Финансы частной фирмы”. 1998.-160 lpp. 
1995. - 1999. – Finansu teorija. Lekciju konspekts “Finansu 
teorija”.- Rīga,-2000,110 lpp. 
 1997. – Gončarovs G. “UzĦēmumu finanses” kursa  
 programma. - Rīga, RAU, 1997.- 6 lpp. 
 1998. – Gončarovs G. „ Korporatīvās finanses” kursa  
 programmas.- Rīga, RAU, 1998.- 8 lpp. 
 1995. – Гончаров Г.А. Основы микроэкономики: 
  учебно – методические материалы курса. –Рига, РАУ, 1995. 
–c. 30. 
 1995. – Гончаров Г.А. Методические указания по 
разработке, оформлению и защите курсовых работ.- Рига, 
РАУ, 1995. – с. 30 

 
Publikācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

• Gončarovs G. ” Efektivitāte un konkurence” ( atb.red.)// 
Starptautiskās zinātniskās  konferences rakstu krājums. – 
Daugavpils:  Daugavpils  Universitātes  izdevniecība    
„Saule”,  2005,-170.lpp. 

• Goncharov G. The role of Education in Development 
ofInteractive Pay Instruments. The materials of 
international scientific conference.- Tallin:Tallin 



  

University of Tehnology.2005,p.34-36. 
• Gončarovs G. Finanšu saplūšana un tās īpatnības.-

Latvijas Ekonomists. 2006, Nr.4, 21.-30.lpp. 
• Gončarovs G. Korporāciju finanšu saplūšanas; motīvi un 

realizācijas rezultāti.-Latvijas Ekonomists.2006, Nr.6, 
11.-18.lpp. 

• Gončarovs G. Mūsdienu augstskolas līdzdalība tirgus 
konkurencē. – Latvijas Ekonomists. 2005, Nr.4, 36.-
39.lpp. 

• Гончаров Г. Финансовый потенциал латвийских 
домохозяйств.- Латвияс экономистс, 2004, № 12.с.81-
85. 

• Гончаров Г. Иностранные инвестиции: первые 
результаты. – Латвияс экономистс, 2004, №10, с.81-
85. 

• Гончаров Г. Финансовая эффективность городского 
хозяйства.// В сб.: “Теория и практика менеджмента и 
маркетинга“: Материалы VI Международной 
конференции. Под ред. проф.И.Л.Акулича.-Минск: 
Белорусский государственний экономический 
университет, 2005. 

• Гончаров Г. Будущее за электронними платежами.- 
Бизнес&Балтия, 04.12.2003, 5.стр. 

• Гончаров Г. Высокие технологии и электронная 
коммерция (7 стр.).// в кн. Нight Tecnologies: 
Tendences of Development. // XIII International 
Technical Science Seminar.- Харьков – Алушта: НТУ 
ХПИ.2003, с.57-63. 

• Гончаров Г. Слияние финансовых субъектов и 
рыночная конкуренция.// в кн.: Глобализация и 
проблемы экономического развития России: 
Материалы XXIII Всероссийской научной 
конференции по экономике.- Москва-Краснодар. 
2002, с.29-32. 

• Gončarovs G. Nekustamā īpašuma bizness virtuālajā 
vidē.-Latvijas Ekonomists, Nr. 10, 2002, 87. – 91. lpp. 

• Gončarovs G. Finanšu instrumenti.- Latvijas Ekonomists, 
Nr.12, 2002, 78. – 84. lpp.. 

• Гончаров Г..Теория финансов и налоги. Монография.- 
Рига, Латвийский Университет. 2001. с. 168 

• Gončarovs G. Skvorcova E., Jadčenko L. UzĦēmumu 
finanses: metodiskie norādījumi un semināru plāns. - 
Rīga, LU, 2000, 45 lpp. 

• Gončarovs G. Finanšu teorija: lekciju konspekts.-R., 
1999, 80 lpp. 

• Gončarovs G. Korporatīvās finanses: kursa programma.- 
Rīga,RAU, 1998., 8 lpp. 

  

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 

- Augstākā Ekonomiskā skola (Polija, Varšava) 
-Augstāka Ekonomiskā skola (Austrija, Klāgenfurtē).   



  

zinātni saistītos jautājumus  2000 - Augstākā Tehniskā skola, (Vācija, Rostokā). 
2000 - Augstākā Komercskola (Polija, Vloclaveka). 

  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Vārds Uzvārds LILIJA GORBACEVIČA 
 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

18.10.1951. 
Jihvi (Igaunija) 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

 Augstākā: 
1969 - 1974. - ěeĦingradas Valsts universitātes, Filozofijas 
fakultāte 
 1980. - ěeĦingradas Valsts universitātes aspirantūra 
 kopš 1986. - DPI SZF docente 
 kopš 1993. - Filosofijas doktore (Dr.phil.) 

 
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 

1975. - 1982. - ěeningradas Universitātes, Filozofijas fakultātes 
asistente 
1982. - 1985. - DPI vecākā pasniedzēja 
1985. - 1991. - DPI Filosofijas un politekonomijas katedras 
docente 
1995. - 1998. - DPU Socioloăijas, filozofijas un ekonomikas 
katedras vadītāja 
1998. - 2001. - DPU Ekonomikas un sociālo zinātĦu katedras 
vadītāja 
kopš 2001. - DU SZF Socioloăijas katedras vadītāja 

 
Pētniecības virzieni  Aksioloăijas un  vajadzību  problemātika. 

Cilvēks pasaulē. 
1982.- Doktora disertācijas tēma ” Filosofisko un psiholoăisko 
saattiecību mijiedarbība personības struktūrā” (ěeĦingradas 
Universitāte). 
Izstrādāti kursi: 
Zināšanu un zinātnes socioloăija; 
Vēstures filosofijas problēmas; 
Birokrātijas teorijas; 
Menedžmenta pamati; 
Frankfurtes skolas sociālā filosofija; 
Cilvēks filosofijā; 
Filosofijas teorija un vēsture; 
Filosofijas pamati; 
Personālmenedžments. 

 
Publikācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

• Горбацевич Л. Субъект и ситуация. // Пути 
трансформации. - Даугавпилс, 1995. стр. 11 – 16. 

• Gorbaceviča L. Losevs par mitoloăisko apziĦu. // “A.Losevam 
– 100” tēzes. – Daugavpils: Saule, 1995. 7. – 10. lpp. 

• Gorbaceviča L. Subjekts un situācija. Morfoloăija. - 
Daugavpils: Saule, 1996.15. –19. lpp. 

• Gorbaceviča L. Filosofija mūsdienās.// Zinātniskie raksti. – 
Daugavpils: Saule, 1997. 

• Горбацевич Л. Лосский о природе зла. // Rakstu krājums, II 
daĜa .- Daugavpils: Saule, 1998, 197-200. lpp.  

• Горбацевич Л. Круг философских интересов в конце ХХ 



  

века.// Starptautiskās konferences zinātniskie raksti.– 
Daugavpils: Saule, 1998,. 99. – 103. lpp. 

• Gorbaceviča L. XX gs. Pamatvērtība. // Starptautiskās 
zinātniskās konferences tēzes ”Centāleiropas un 
austrumeiropas valstis šodien:ekonomika, politika, kultūra”. – 
Daugavpils: Saule,1999. 

o Gorbaceviča L. Ekonomiskās izglītības 
problēmas.//Zinātniskās konferences zinātniskie raksti. – 
Rīga., Banku Augstskola, 1999.  

• Gorbaceviča L. Objekta metamorfozes. // DPU 8. Ikgadējas 
Zinātniskās konferences rakstu krājums. – Daugavpils: Saule, 
2000, 43. – 48. lpp. 

• Gorbaceviča L. Kāpēc mēs neatsākāmies no filozofijas. // DPU 
EN pasniedzēju un studentu zinātniski metodiskās konferences 
“Akadēmiskās izglītības problēmas univerisitātē” zinātniskie 
raksti. – Daugavpils: Saule, 2001, 8. – 10. lpp. 

• Gorbaceviča L. XX gs. vērtības. // HF IX Zinātniskie lasījumi. 
– Daugavpils: Saule, 2001. 

• Gorbaceviča L. XX gs. vērtības. //Finanšu socioloăija: 
problēmas un to risināšana. Rakstu krājums. - Daugavpils: 
Saule, 2002. 

• Gorbaceviča L. Naudas filosofija. // Gr.: Ekonomikas un 
uzĦēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga: RSEABA, 2002, 
139. –146.lpp. 

• Gorbaceviča L. Cilvēks ir izvēle.// Eksistence un 
komunikācija. Tēzes. – Rīga, LU Filozofijas un socioloăijas 
institūts, Dānijas Kultūras institūts, 2003. 

• Gorbaceviča L. Mūsdienu cilvēks. Mūsdienu vērtības. //HF 
XIII zin ātniskie lasījumi. – Daugavpils: DU HF, 2003. 

• Горбацевич Л. Организационная культура и проблемы 
эффективности. // «Человек и рынок». – Люблин, 2004. 

• Gorbaceviča L. Globalizācija un hierarhija mūsdienās. // 
Globalizācija un kultūra. – Daugavpils, 2004. 

• Gorbaceviča L. BoroĦenko V. Darba laika efektīvas 
izmantošanas problēmas strādājošo latgales iedzīvotāju 
skatījumā. // Reăionālais ziĦojums. Pētījumu materiāli, Nr.1, 
2004., 53. – 94.lpp.  

• Gorbaceviča L. BoroĦenko V, Ostrovska I.. LZP Ekonomikas 
un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā 
Nr.10. -Rīga, 2005, 55.-56.lpp. 

• Gorbaceviča L. Every day and “Other” Values. // Religia a 
gospodarka T1.- Lublin, 2005, p.339.-345. 

• Gorbaceviča L. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, 
problēmas.Globalizācija un kultūra. //Globalizācija un 
hierarhija mūsdienu sabiedrībā. Zinātnisko rakstu krājums.- 
Daugavpils: „Saule”, 2005, 33.- 40.lpp. 

• Горбацевич Л. „Время как экономический ресурс в 
восприятии работающего населения регионов Латвии”. // 2 
Всероссийская научная конференция „Сорокинские 
чтения – 2005 Будущее России: стратегии развития”.– 



  

Москва:МГУ,2005. 
• Gorbaceviča L., BoroĦenko V., Ostrovska I.. LZP Ekonomikas 

un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā 
Nr.10. - Rīga, 2006., 62.-63. lpp. 

• Горбацевич Л. „Рабочее время и его цена”. // Nowa 
ekonomija a spoleczenstwoю T2. - Lublin, 2006, стр.391-395. 

• Gorbaceviča L. “Dzīves jēgas meklējumos. Dzīves jēga, 
bailes, absurds, izziĦa, prāts, patiesība.” // Eksistence un 
komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija. – Rīga. LU FSI 
2006., 287.- 298.lpp. 

 
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus 

Sadarbība ar ViĜĦas Universitātes un Polijas (ToruĦas) 
augstskolu pasniedzējiem. 

  
Apbalvojumi, pr ēmijas, 
goda nosaukumi u.c. 

Sakarā ar DPU 75 gadu jubileju ir piešėirts Goda Raksts par 
ieguldījumu zinatnē, izglītībā  un audzināšanas jomā. 
Sakarā ar DU 80 gadu jubileju ir piešėirts  Izglītības Ministrijas 
Atzinības Raksts par  ieguldījumu zinātnē, izglītībā.  
 

  



  

 
Vārds Uzvārds SVETLANA IGNATJEVA 
  
Dzimšanas gads, datums, vieta 17.01.1960. 

JaroslavĜa (Krievija) 
  
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

1977.-1982. Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas 
un matemātikas fakultāte, studente 
1982.-1985. Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas 
un matemātikas fakultāte, ViĜĦas Universitātes un gāzes 
dinamikas katedras aspirante 
1986. Fizikas un matemātikas zinātĦu kandidāte 
1992. Latvijas Republikas fizikas doktore 

  
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie grādi, 
ieĦemamie amati 

1985.-1988. Daugavpils Pedagoăiskā institūta 
zinātniski pētnieciskā darba vadītāja 
1988.-1994. Daugavpils Pedagoăiskā institūta 
Informātikas katedras pasniedzēja 
No 1994. Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 
Informātikas katedras lektore 
No 1995. Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 
Informātikas katedras docente 

  
Pētniecības virzieni Objektorientētā programmēšana; 

 Informācijas sistēmu projektēšana; 
Akadēmiskie kursi:  
Programmēšanas paradigmas, valodas un vides; 
Algoritmi un sarežăītības teorija; 
Informācijas apstrādes statistiskās metodes; 
Programminženierija. 

  
Publikācijas 
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-metodiskie 
darbi) 

• Ignatjeva S., Bogdanova N. Problems of 
programming interfaces. //2.starptautiskās 
zinatniskās konferences tēzes. – Daugavpils: Saule, 
2000, - p.61. 

• Ignatjeva S., Bogdanova N. Programmējamo 
interfeisu problēmas. //2.starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātnisko rakstu krājums. -Daugavpils, 
2000, 278.-283.lpp. 

• Ignatjeva S., Bogdanova N. Datu bāze JET drošības 
organizācijas principi.// Daugavpils Pedagoăiskās 
universitātes 8.ikgadējās zinātniskās konferences 
rakstu krājums. – Daugavpils: Saule, 2000, 130.-
131.lpp. 

• Ignatjeva S., Bogdanova N. ADO tehnoloăija. 
Izmantošana prgrammās Visual Basic un 
Delphi.//Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 
9.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums.  
–Daugavpils: Saule, 2001.,163.-164.lpp. 

• Ignatjeva S., Liberts G. Interactive screen tools of 
advanced physical experiment.// MPTL9 Multimedia 



  

in Physics Teaching and  learning ,Workshop  of the 
European Physical Society. Graz, 2004. 

• Ignatjeva S. Java Programming for Artists.// 
Generative Art 2004 7th International Conference 
and Exhibition.  2004, - Milan, p. 25-30. 

• Ignatjeva S., Drozdov P. Organization of Students’ 
Teamwork at a Multimedia Project.  //4th 
International Conference. – Daugavpils, 2005., 
p.430-437. 

• Ignatjeva S. Data mining in business. // 2nd 
International Conference „ Information Society and 
Modern Business”.Ventspils, 2005. 

• Ignatjeva S. Java programming on physics examples. 
// MPTL10 Multimedia in Physics Teaching and 
learning, Workshop of the European Physical 
Society. Berlin 2005. 

• Ignatjeva S., Drozdovs P. Teaching of Computer 
Science to students of not profile specialities. // 
Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un 
matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un 
mūsdienās”. Daugavpils, 2006, 45.-46. lpp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Vārds Uzvārds  ALEKSANDRS IVANOVS 
Dzimšanas gads,  vieta 13.01.1964., Daugavpils 

 
 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

- 1993. g. Dr. Hist. Disertācija (promocijas darbs)  
“Padomju nacionālā politika un starpnacionālās attiecības Baltijā 
40.- 80.gadu ārzemju historiogrāfij ā angĜu valodā” 
- 1987-1991 aspirantūra Latvijas Valsts universitāte, Vēstures 

un filozofijas fakultāte 
- 1981-1986 Vēstures arhīvu fakultāte, vēsturnieks - arhivārs 

 
Darba pieredze 
universitātē, zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieĦemamie amati 

- Kopš 2003.g. asoc.prof Daugavpils Universitāte, Humanitārā 
fakultāte, Vēstures katedra.  

- 1996 – 2003 docents Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, 
Humanitārā fakultāte, Vēstures katedra. 

- 1996. lektors Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, 
Humanitārā fakultāte, Vēstures katedra 

- 1987–1991. vecākais laborants Daugavpils Pedagoăiskais 
institūts, Politiskās teorijas un vēstures katedra 

- 1986–1987. arhivārs Daugavpils Valsts zonālais arhīvs 
 

 
Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.) 

Vēstures metodoloăijas. Arhīvistikas pamati. Reăionālisma 
problēma vēstures izpētē. Ievads specialitāte. Zinātniskā darba 
pamati. Avotu mācība. XIX - XX gs. historiogrāfija. Senā un jaunā 
Krievija: Pētera Lielā reformas Krievijas vēsturē. Sabiedriski 
politiskā doma Krievijā XIX gs. Politoloăija. Politikas socioloăija. 
Ievads politikas zinātnē. 

 
Publikācijas  
( monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

3 monogrāfijas; 27 raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu 
krājumos; 9 konferenču tēzes; 3 mācību līdzekĜi; 1 metodiskais 
raksts. Nozīmīgākie raksti: 
1. Ivanovs A. et al. Apcerējumi par Latgales vēstures 

historiogrāfiju l īdz 1945. gadam. Rēzekne, 2003. 11.-50., 69.-
102.lpp. 

2. Ivanovs A. “Kompleksa “Moscowitica – Ruthenica” ieviešana 
zinātnes apritē: arheogrāfisks apskats.” Latvijas Arhīvi. 2004, 
Nr.2: 47-85. 

3. Иванов А.С. “Moscowitica – Ruthenica” в Латвийском 
государственном историческом архиве: история 
формирования комплекса, состав и введение в научный 
оборот.” Древняя Русь. Вопросы медиевистики. Москва, 
2004. №3 (17), сентябрь: 47-54; №4 (18), декабрь: 94-106. 

4. Ivanovs A. “Sovietization of Latvian Historiography 1944 – 
1959: Overview.” In: The Hidden and Forbidden History of 
Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940 – 1991. Rīga, 
2005. Pp. 256-270, 349-356. 

5. Ivanovs A. & A. Varfolomeyev. “Editing and Exploratory 
Analysis of Medieval Documents by means of XML 



  

Technologies: The Case of the Documentary Source Complex 
Moscowitica – Ruthenica.” In: Humanities, Computers and 
Cultural Heritage. Amsterdam, 2005. Pp. 155-160. 

6. Ivanovs A. “1905. gada revolūcija Latvijā: Historiogrāfisks 
apskats.” Grām.: 1905. gads Latvijā: 100. Rīga, 2006. 73. – 
111. lpp. 

7. Ivanovs, A. un A. KuzĦecovs “Senākie līgumi ar SmoĜensku 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā: datēšanas un atribūcijas 
jautājumi.” Latvijas Arhīvi. 2006, Nr.2: 51–118. 

8. Ivanovs A. „Zespół dokumentów „Moscowitica – Ruthenica” 
w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym.” 
Zapiski Historyczne. Toruń, 2006, tom LXXI, Zeszyt 2-3. S. 
125-143. 

9. Ivanovs, A. „Padomju politika Latvijā 20. gadsimta 50. gadu 
otrajā pusē – 80. gadu vidū: izpētes gaita, rezultāti un 
turpmākā perspektīva (historiogrāfisks apskats).” Grām.: 
Latvijas vēsture 20. gadsimta 40. – 90. gados (Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti, 21. sējums). Rīga, 2007. 305. – 
355. lpp. 

Ivanovs, A. “Arheogrāfija, avotu mācība un vēstures speciālās 
zinātnes jaunāko laiku Latvijas vēstures izpētē.” Latvijas Vēsture: 
Jaunie un Jaunākie Laiki. 2007. Nr. 2(66): 15–28. 

 
Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās 

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts)  

- Žurnāla „Latvijas Arhīvi” redakcijas padomes biedrs; 
- Latvijas Valsts arhīvu ăenerāldirekcijas un Latvijas Valsts 

vēstures arhīva turpinājumizdevuma „Vēstures Avoti” 
Redakcijas padomes biedrs;  

- DU žurnāla “Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis” redkolēăijas 
biedrs; 

- DU žurnāla “Sociālo ZinātĦu Vestnesis” galvenais 
redaktors; 

- Starptautiskās asociācijas “Association for History & 
Computing” biedrs. 

Viduslaiku Pētniecības institūta asociētais biedrs (Associate 
Member of the Institute for Medieval Studies – IMS, University of 
Leeds, Great Britain). 

 
 
 
 
 
 



  

 
Vārds Uzvārds ELITA JERMOLAJEVA 
 
Dzimšanas gads, 
datums, vieta 

17.01.1961. 
Rīga 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis  
(-usi)) 

1993. - Doktora grāds ekonomikā - Dr.oec. Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas (LLU) Ekonomikas fakultātē (EF) (Diploms G-D Nr. 000323) 
1985. – 1992.  Maăistra grāds ekonomikā - Mag.oec. LLU EF (Diploms 
Nr. 000015) 
1979. – 1984.  Lauksaimniecības ekonomikas un organizācijas specialitāte 
LLU EF (Diploms ar izcilību У Nr. 069868) 
1971. – 1979. Rīgas 64.vidusskola (Л Nr. 287681) 

 
Darbības gadi 
universitātē, 
zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieĦemamie amati 
ar izglītību saistītās 
institūcijās 

No 2007. gada decembra – Daugavpils Universitātes (DU) Sociālo zinātĦu 
fakultātes (SZF) Ekonomikas katedras asociētā profesore 
No 2007. gada oktobra – DU zinātĦu prorektore 
No 2005. - DU SZF docente, Ekonomikas katedras vadītāja 
No 2004. - Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja. Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē specialitātē 
Reăionālā attīstība un plānošana,  
No 2001. - docente Pedagoăijas fakultātes maăistrantūrā, Rēzeknes 
Augstskola 
1995. -2004. Vidējās izglītības skolotāja, PreiĜu Valsts ăimnāzija 

 
Pētniecības virzieni  • Reăionālā ekonomika;  

• Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošana;   
• izglītības ekonomika. 

Disertācija:  
Ekonomikas doktora grādam (1993. g. LLU EF Jelgavā) „Linkopības 
attīstības problēmas Latvijā”.  
 
Izstrādātie studiju kursi: 
Projektu izstrāde un vadīšana;  
Ekonomika;  
Reăionālā ekonomika; 
Izglītības ekonomika. 
 
Pētnieciskie projekti: 
2008.- LZP projekts „Eiropas Savienības līdzfinansējuma ietekme uz 
Latvijas reăionu ilgtspējīgu attīstību”, vadītāja un pētniece; 
2008. – LZP projekts „Latvijas izglītības sistēmas ekonomiskās 
paaugstināšanas aspekti”, pētniece; 
2008.- LZP projekts „Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas 
pilotprojekta funkcionēšanas koncepcijas un nacionālā modeĜa izstrāde uz 
Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes”, pētniece; 
2006. – 2007. – Valsts prezidenta kancelejas Stratēăisko pētījumu 
komisijas projekts „Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā”, 
pētniece; 
2007.- ES Interreg IIIA projekts „Industrial Heritage for Tourism and 
Business Development/TURBINE”, vadītāja; 



  

2007. – IZM grants „Latvijas un tās reăionu izglītības specifiskās 
problēmas”, pētniece; 
2006. - IZM grants „Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās 
pielietojums Latvijā” pētniece; 
2006.- DU grants „Grāmatas „Eiropas valstu pieredze teritoriālajā 
mārketingā un tās pielietojums Latvijā” sagatavošana un izdošana”, 
vadītāja un pētniece 
 
 
Svarīgākie kursi un semināri (pēdējie 4 gadi): 
2008. gadā 
- XV Forums par Eiropas attīstību, ToruĦa, Polija;  
2007. gadā 
- INTERREG IIIA konference „United by Borders”, Rīga;  
- Latvijas bankas konference par aktualitātēm valsts ekonomikā, Rīga; 
- kursi projektā „Latgales reăiona mūžizglītības atbalsta sistēmas 

veidošanaun   kapacitātes stiprināšana”; 
- Forums „Reăioni-Latvijas attīstība.Vīzijas. Iespējas. Risinājumi”, 
Daugavpils; 
- Starptautiska konference „A practical methodology for regional 
development: en experiment in creating a collaborative process”, 
Daugavpils; 

2006. gadā 
- “European Project Planning and Management course” Florence, Itālija; 
- Augstskolu izglītības pakāpē strādājošo pedagogu tālākizglītības 
programma   „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, DU Izglītības un 
vadības fakultāte; 

2005. gadā 
- Seminārs SOCRATES GRUNDTVIG “The Ways of Decreasing the 
Differences of Adult Education between City and Countryside”; 

- Seminārs „Regional Training Programme (RTP) workshop of the 
European Comission DG Enlargement – TAIEX “Public Private 
Partnership”. 

 
 
Nozīmīgākās 
publik ācijas  
(monogrāfijas, 
daiĜdarbi, 
zinātniskie un 
zinātniski-
metodiskie darbi) 

• Reducing of Disparities As One of the European Union Goals – 
Example of Latvia. Business&Economics Society International 
Conference 2008, Lugano, Switzerland, July 15-19, 2008, p.96 

• Reăionālās politikas realizēšana Latvijā, izmantojot Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu. Daugavpils Universitātes 50.starptautiskās 
zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds „Saule”, 2008., 112.-113.lpp. ISBN 978-9984-14-396-5. 

• Monogrāfija „Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās 
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с. 257.-262. 

51. MeĦšikov V., Petrova I. The use of marketing in the 
context of regional competitiveness. – Polityka rozwoju 
Europy środkowo-wschodniej. Aspekty 
makroekonomiczne i regionalne. [pod redakcją 
Włodzimierza Karaszewskiego i Stanisława 
Kunikowskiego]. Włocławek, 2005, p.253-260 

52. Владимир Меньшиков, Качество рынка труда 
(социологический анализ взаимоотношения «работник-
работодатель» в Латвии) В кн.: Nowa Ekonomia a 
Spoleczenstwo, 2006, стр.19 – 25 

53. Vladimirs Menshikovs, Life Quality Measurement, 
International Sociological Association, Durban, South 
Africa, XVI World Congress of Sociology, 2006. 

54. MeĦšikov V. Approaches to investigation of the quality of 



  

Life: the case of Daugavpils. – Sociālo ZinātĦu vēstnesis. – 
Daugavpils, DU SZF SPI, 2006 (2), lpp. 21- 43. 

55. MeĦšikovs V. Dzīves kvalitāte Daugavpilī. – Dzīves 
kvalitāte Latvijā, Rīga, Zinātne, 2006, lpp. 153-178 

56. MeĦšikovs V. Sociālā partnerība un izglītības kvalitāte 
Latvijā. – Starptautiskās zinātniskās konferences “Izglītība 
sociālo pārmaiĦu apstākĜos” tēzes. Daugavpils 9-11 
oktobris 2006., Daugavpils, apgāds “Saule” 2006, lpp.30 

57. Меньшиков В. Роль города как актора мировой 
политики. – Тезисы 4-го Конвента Российской 
ассоциации международных исследований 
«Пространство и время в мировой политике и 
международных отношениях», 22-23 сентября 2006. 
Москва, МГИМО, 2006,  с.57 

58. Меньшиков В.В. “Конкурентоспособность в эпоху 
глобализации с точки зрения теории капитала.” – 
Nowoczesnośc Ponowoczesnośc Społeczeństwo 
Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej T1.[ pod 
redakcją Sławomira Partyckiego]. Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2007. С.468-472. 

59. MeĦšikovs V. „Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai 
Latvijā.” – Politikas gadagrāmata Latvija 2006. 
Stratēăiskās analīzes komisija. Apgāds „Zinātne” 2007. 
155.-171.lpp. 

60. MeĦšikov V. „Education for the Development of 
Knowledge Society in Latvia”. Yearbook of Politics Latvia 
2006. Commission of strategic analysis. „Zinātne” 
Publisher, 2007. 167.-184.lpp. 

61. MeĦšikovs V. „No sociālā dialoga uz sociālo partnerību.” – 
Virzītājspēks. Rakstu krājums par augstāko izglītību 
Latvijā. Izglītības un zinātnes ministrija, 2007. 181.-
190.lpp. 

 
ZinātĦu nozares eksperts Eksperts zinātĦu nozares “Socioloăija” apakšnozarēs “Lietišėā 

socioloăija” (Latvijas Zinātnes padomes lēmums Nr.4-3-2, no 
2006.g. 4.jūlija)  
Eksperts zinātĦu nozares “Psiholoăija” apakšnozarēs “Sociālā 
psiholoăija” (Latvijas Zinātnes padomes lēmums Nr.3-1-18, no 
2005.g. 26.aprīĜa) 
Eksperts zinātĦu nozares “Ekonomika” (Latvijas Zinātnes 
padomes lēmums Nr.10-4-1, no 2007.g. 15.oktobra) 

  
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus 

Kopš 2006.g. – Starptautiskā žurnāla “Экономический 
бюллетень” (ISSN 1818-3360) starptautiskā 
padomes loceklis 

Kopš 2003.g. – Starptautiskā žurnāla “ Przedglad Eurupy 
                         Srodkowej I wschodniej (ISSN 1731 – 5654) 
                         redkolēăijas loceklis 
2006.g. 23-29 jūlijs – XVI World Congress of Sociology. The 

Quality of Social Existence in a Globalising 
World. Durban, South Africa 



  

2005.g. 9-12 septembris – 7th European Sociological 
Association Conference “Rethinking 
Inequalities”, Polija, ToruĦa 

1999.g. augusts – PHARE kursi “Finansu vadība” 
1990.g. 9.-13.jūlijs – piedalīšanās XII Pasaules Socioloăijas 

Kongresā (Madrida, Spānija)  
un citās starptautiskās zinātniskās konferencēs 

  
Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās 

(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts)  

- Latvijas Sociologu Asociācijas loceklis 
- Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas loceklis 
- Vroclavekas zinātniskās biedrības loceklis (Polija) 
- DU ZinātĦu padomes loceklis 
- DU SZF SPI Zinātniskās padomes priekšsēdētājs 
- DU SZF SPI starptautiskā žurnāla “Sociālo ZinātĦu 

Vēstnesis” redkolēăijas priekšsēdētājs 
  

Apbalvojumi, pr ēmijas, 
goda nosaukumi u.c. 

2004.g. – UNDP godalga par izcelību tautas attīstības izpētes 
inovācijā (kopā ar citiem pārskata autoriem)  

2001.g. – Daugavpils Pilsētas Domes Pateicības  
                raksts par ieguldījumu zinātnē 
1999.g. – Latvijas ZinātĦu Padomes premija par uzvaru 
                 zinātniskās literatūras konkursā (3. vieta) 
1996.g., 2006.g. – DU Atzinības Raksts  

 
 



  

 
Vārds Uzvārds NIKOLAJEVS ANDREJS 

Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

1956.gada 25.maijā 
Krievijā 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

Augstākā:  
1984. – 1987. – ěeĦingrada Universitāte. Doktorantūra; 
1974. – 1980. – ěeĦingrada Valsts Universitāte Ekonomikas 
fakultāte. 

 
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 

1980.-1984. - lektors Valsts medicīnas institūts, Ivanova. 
1984.-1987. - aspirants, lektors ěeningradas Valsts  universitāte. 
1987. – 1991. – DPI docents. 
1991. – 2001. – DPU Ekonomikas nodaĜas vadītājs; 
2001. – 2002. – DU SZF Ekonomikas katedras vadītājs; 
2000.-2002. - Studiju programmas direktors Daugavpils fili ālē, 
Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas 
Augstskola (RSEBAA);  
2002. – 2004. – DU SZF Bakalaura studiju programmas 
direktors; 
no 2001. - asociētais profesors Daugavpils Universitāte. 
no 2002. - RSEBAA Daugavpils filiāles direktors Rīgas 
Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas 
Augstskola (RSEBAA). 
Zinātniskais grāds:  
1987. - Dr.oec. ěeĦingrada Universitāte (nostrificēts Latvijas 
Republikā 1995.gada 28.decembrī) 
1993. -Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.)2001. - 
Asociētais profesors Ekonomikas zinātĦu nozarē ekonomikas 
teorijas apakšnozarē 
 

 
Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
disertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.) 

1. 1997. – 1999. -“Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības 
optimizācija”.Latvijas ZinātĦu Akadēmija. 
2. 1997.- Household Water Conservation 
 How to promote efficiency through public awareness and 
information World Bank, Nethconsult. 
3. 2004. - "Pilsētas stratēăijas plāna izstrāde un procedūru 
apkalpošana" Nr. 01-46/2004-85. Rezultātā tika izstrādāta 
"Daugavpils attīstības ilgtermiĦa stratēăija" . 
4. 2005.-2006.- „Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. 
Izglītības ietekme uz ienākumu apjomu un nodarbinātības 
līmeni”. Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola. 

 
Publikācijas  
( monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

• Николаев А. Экономическая теория и реальная 
налоговая практика в Латвии. //Issues of state fiscal 
policy. - Riga,1999. c. 90-91. 

• Nikolajevs А. Ekonomiskā izglītība un darbaspēka tirgus 
prasības. //Profesionālā ekonomiskā izglītība: problēmas 



  

un  risinājumi. - Rīga, 1999.30.-31.lpp. 
• Nikolajevs А. Daugavpils rūpniecība: pašreizējā situācija 

un perspektīvas. // Rūpniecības attīstība pārejas periodā. 
– Rīga, 1999. 10. – 12. lpp. 

• Николаев А.  Экономическая эффективность 
образования. //Гуманитарное образование XXI. - 
Таллинн, 1999. с. 49 – 54. 

• Nikolajevs А. Tirdzniecības bilances deficīta un ārējā 
parāda mijiedarbība pārejas ekonomikas valstīs. // 
Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 9. Ikgadējās 
zinātniskās konferences rakstu krājums. -  Daugavpil:, 
DPU, 2001. 

• Nikolajevs А. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā 
attīstība: vispārīgās tendences un specifika. // Daugavpils 
Pedagoăiskā universitāte 9. Ikgadējās zinātniskās 
konferences rakstu krājums. –Daugavpils: DPU, 2001. 

• Nikolajevs А. Bezdarbs Latvijā: makroekonomiskais 
aspekts. // Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē. 
– Daugavpils: DPU, 2001. 

• Nikolajevs А. Izglītības ekonomiskā efektivitāte. // 
Izglītota Sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīva 
mijiedarbībā. – Rīga: Banku Augstskola, 2001., c. 195-
200. 

• Николаев А. Роль внешней торговли в экономике 
Латвии. // Проблемы экономики, управления, 
финансов и информационного обеспечения. – 
Иваново,  2001 с. 65-68. 

• Николаев А. Влияние образования на размер дохода 
и уровень занятости. // Проблемы экономики, 
управления, финансов и информационного 
обеспечения. – Иваново, 2001., с. 127 – 129. 

• Nikolajevs А. Cilvēkkapitāla teorija un izglītības 
ekonomiskā efektivitāte. – Rīga: Banku Augstskola, 
2001. 

• Latvija un Eiropas Savienība. // Ekonomikas un 
uzĦēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga: RSEBAA, 
2002. 

• Николаев А. Влияние образования на размер дохода 
и уровень занетости. // Ekonomikas un 
uzĦēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga: RSEBAA, 
2002. 

• Nikolajevs А. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu 
ekonomikā. // Tautsaimniecības un izglītības problēmas 
mūsdienu periodā. // Rīga: RTU, 2002. 

• Николаев А. Роль интеллектуального капитала в 
современной экономике. //Starptautiskā konference   
“Czlowiek a rynek”.  - ěublinas Universitāte. 2004.   

• Николаев А. Влияние образования на экономическую 
стабильность и экономическую безопасность. // 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Drošība un tautas 



  

attīstība” rakstu krājums. Экономические аспекты 
административо-территориальной реформы в 
Латвии.// Местное самоуправление в новых условиях. 
Санкт-Петербург, 2004., 187.-191.lpp. 

• Николаев А. Экономические аспекты 
административно-территориальной реформы в 
Латвии. // Материалы II межрегиональной научно-
практической конференции. - Псков - Санкт-
Петербург, 2004., стр.260-267. 

• Nikolajevs А. Izglītības līmenis un 
nodarbinātība//Augstākā izglītība 21.gs.sākumā. Saule, 
Daugavpils, 106.-110.lpp., 2005.g 

• Николаев А. Уровень образования, занятость и 
эффективность: ситуация в Центральной Европе. 
Religia a Gospodarka, - Lublin: Wydavnitstwo KUL, 
T2., 2005., 329.-336. lpp. 

• Николаев А. Транзитные перевозки в экономике 
Латвии. // Актуальные проблемы управления 
экономикой региона: ИНЖЕК, Санкт-Петербург, 
2005., стр. 329 – 336. 

• Николаев А. Образование как фактор роста 
занятости: миф или реальность. // Nowa ekonomia a 
spoleczenstwo. – Lublin: 2006., 536.-543.стр. 

• Nikolajevs А. Tertiary Education and Labour Market. // 
Proceedings of the International Scientific Conference 
The Next Decade Challenges for Business. - Riga: 
RICEBA, 2006.,  p.245-252. 

 
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus 

ASV Ekonomiskās izglītības padomes (NCEE) metodiskie 
semināri: 
Tallina , 1997.g. okt. 
Minska, 1997.g. dec. 
Vi ĜĦa, 1998.g. apr. 
GdaĦska, 1998.g. jūn. 
CEAMENT seminārs Rīgā. 
Zinātniskā sadarbība: 
Nethcounsult (Holande), 1997.g. 
ToruĦas Universitāte (Polija), 1997.- 1999.g. 
Vi ĜĦas Universitāte (Lietuva), 1997.g. Lietuvas Valsts 
universitāte, 1997.-1999.g. 
Igaunjas Valsts ekonomikas augstskola, 1998.-1999.g.:  
Baltkrievijas Valsts Universitāte 1999.g. 
ASV (NCEE) 1997.g. -1998.g. 
 

  
 
 
 
 
 
 



  

Vārds Uzvārds DMITRIJS OěEHNOVIČS 
 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

3.04.1977. 
Daugavpilī 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

2002. – 2006. Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātē, 
doktorantūrā; ir nokārtoti promocijas eksāmeni 
2000.-2002. Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte: vēstures 
maăistrs 
1995.- 2000. (augstākā) Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 
Humanitārā fakultāte: vēstures bakalaurs, vēstures un sociālo zinību 
skolotājs 
1984.-1995. (vidējā) Daugavpils rajona Špoău vidusskola 

 
Darbības gadi 
universitātē, zinātniskie 
vai akadēmiskie grādi, 
ieĦemamie amati ar 
izglītību saistītās 
institūcijās 

Kopš 02.01.2008. – Daugavpils Universitātes Zinātnes daĜas vadītāja 
palīgs 
6.09.2004.-9.11.2007. - prodekāns, Daugavpils Universitātes, Sociālo 
zinātĦu fakultātē. 
Kopš 2002.gada – lektors, Daugavpils Universitātes, Sociālo zinātĦu 
fakultātē, Socioloăijas katedrā. 
2001. – 2003. – asistents, Daugavpils Universitātes, Humanitārās 
fakultātes Vēstures katedrā. 
1999. – 2003. - vecākais laborants, Daugavpils Pedagoăiskas 
Universitātes, Humanitāras fakultātes Vēstures katedrā. 

 
Pētniecības virzieni  Latvijas 20.gs.vēsture; masu saziĦas līdzekĜu analīzes metodes; inovatīvas 

pētījumu metodes humanitārajās un sociālās zinātnēs 
 
Nozīmīgākās 
publik ācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

Zinātniskās publikācijas: 
1. Олехнович Д. Антисемитская пропаганда на страницах газеты 

“Daugavpils Latviešu avīze”// Материалы VIII Международной 
конференции по иудаике и библиистике.- Москва, 2001.; 

2. Олехнович Д. Одна из сторон подпольного движения в 
Даугавпилсе во время немецкой оккупации: подпольная 
комсомольско-молодежная организация имени Н.Островского // 
Daugavpils Pedagoăiskās universitātes zinātnisko darbu konkursa 
materiāli.- Daugavpils, 2001.- 122.-123.lpp.; 

3. OĜehnovičs D. Preses izdevumu izmantošanas iespējas vidusskolā // 
DPU Vēstures katedras II – IV metodiskās konferences “Vēstures 
mācību aktualitātes skolā” rakstu krājums.- Daugavpils, 2001.- 
I.krājums.- 90.-92.lpp.; 

4. Олехнович Д. Русификация: лингво-историографическая 
постановка проблемы // Балтийские исследования.- Вып.1.- 
Калининград: Из-во КГУ, 2002.- С.41 – 46.; 

5. Олехнович Д. "Сталин – еврей": антисемитские карикатуры в 
газете "Двинский Вестник" // Евреи в меняющемся мире. 
Материалы 4-ой международной конференции / Под.ред. 
Г.Брановера и Р.Фербера.- Рига, 2002.- С.212 – 217 [ISSN 1407-
785X]; 

6. Олехнович Д. Частная жизнь Даугавпилса в 1941 году: частные 
рекламные объявления в газете “Daugavpils Latviešu Avīze” 
//Daugavpils Universitātes Humanitāras Fakultātes XII zinātniskie 



  

lasījumi: Vēsture / History = Proceedings of the XIIth Scientific 
Readings of the Faculty of Humanities: Vēsture / History.- VI (II).- 
Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2003.- C.20.-23. ISBN 9984-
14-190-X; 

7. Олехнович Д. Периодическая печать – один из инструментов 
пропаганды: “Daugavpils Latviešu avīze” в 1941 году // Вестник 
Гуманитарного факультета Даугавписского университета.- 
Резекне: Из-во Центра латгальской культуры, 2003 [ISBN 9984-
29-032-8; ISSN 1407-9607]; 

8. OĜehnovičs D. Padomju karavīru ienākšana Latgalē 1940.gada: 
preses un mutvārdu vēstures avotu liecības // Starptautiskās 
konferences „Dzīvesstāsti – vēsturē, kultūrā, sabiedrībā” materiāli.- 
Rīga, 2003 [ISBN 9984-9599-3-7]; 

9. Олехнович Д. Антисемитская пропаганда в оккупационной 
прессе на территории Латгалии // Холокост в Латгалии / 
Отв.ред. Д.Олехнович.- Даугавпилс, 2003 [ISBN – 9984-9400-3-
7]; 

10. Олехнович Д.А. Возможности использования Интернет в 
преподавании истории в школе процессе // "Ценности 
гражданского общества и проблемы преподавания истории и 
обществознания": материалы международной научно-
практической конференции "Образование для гражданского 
общества: качество и эффективность".- Калининград: Из-во 
КГУ, 2003.- C.29 – 33 [ISBN 5-88874484-0]; 

11. Олехнович Д. Некоторые аспекты антисемитской пропаганды: 
частные рекламные объявления // Материалы Десятой 
Международной Междисциплинарной конференции по 
иудаике. Ч.1 = Proceedings of the Tenth Annual International 
Interdisciplinary Conference on Jewish Studies P.1.- Москва: 
Сэфер, 2003.- C.283 – 291. [ISBN 5-901683-85-4; ISBN 5-901683-
86-2]; 

12. OĜehnovičs D. Padomju propagandists nacistiskās propagandas 
spogulī //Daugavpils Universitātes Humanitāras Fakultātes XIII 
zinātniskie lasījumi: Vēsture: Avoti un Cilvēki = Proceedings of the 
XIIIth Scientific Readings of the Faculty of Humanities: Vēsture: 
Avoti un cilvēki.- VII.- Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 
2004.- C.139.-146. [ISBN 9984-14-221-3]; 

13. Олехнович Д. Особенности изучения периодической печати и 
устных сведений как исторического источника // Материалы 
международной научной конференции посвященной 70-летию 
исторического факультета БГУ "XXI век: актуальные проблемы 
исторической науки".- Минск: БГУ, 2004.- С. 98 – 100. [ISBN 
985-485-169-9]; 

14. Олехнович Д. Обзор фонда 963 Даугавпилсского 
государственного зонального архива // 45.Daugavpils 
Universitātes Jauno zinātnieku konferences materiāli = Proceedings 
of the 45th Daugavpils University Young Researcher's Conference.- 
Daugavpils: DUJZA, 2004. [ISBN 9984-9765-0-5]; 

15. Olekhnovich D. Anti-Semitism in the Republic of Latvia // The 
Basic Tendencies if the Anti-Semitism in the Eurasia States and 
Australia / ed.Likhachev Viacheslav.- Kiev: Euro-Asian Jewish 



  

Congress Programm Board, 2004.- P.27 – 32; 
16. Олехнович Д. Периодическая печать Восточной Латвиив 

период немецкой оккупации на примере "Даугавпилсской 
Латышской газеты" // Материалы международной научной 
конференции Балтийский регион в международных отношениях 
в Новое и Новейшее время / Ред. Ю.Костяшов, В.Сергеев.- 
Калининград: Из-во КГУ, 2004.- С.168 – 176. [ISBN 5-88874-
483-2]; 

17. Олехнович Д. Антисемитизм на постсоветском пространстве: 
Латвия // Евроазиатский еврейский ежегодник – 2003 / Ред. – 
сост. В.Лихачев, М.Членов, И.Зиселис.- Кiiв: Дух I Лiтера, 
2004.- С.230 – 232. 

18. OĜehnovičs D. "Karikatūra kā kara ierocis": dažas tendences 
nacionālsociālistiskajā propagandā. // Starptautiskās konferences 
"Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā 1941 – 1945" 
materiāli.- Rīga: LVI, 2004.- 30.-40.lpp.; 

19. OĜehnovičs D. Daugavpils izglītotas jaunatnes problēmas un 
perspektīvas darba tirgū // Reăionālais ziĦojums. Pētījumu materiāli 
/ Atb.par.izd. V.BoroĦenko.- Daugavpils: Saule, 2004.- Nr.1.- 31.- 
53.lpp. [ISBN – 9984-14-255-8]; 

20. OĜehnovičs D. 1941.-1945.g. Latvijas prese – nacistiskās 
propagandas izpētes avots //Daugavpils Universitātes Humanitāras 
Fakultātes XIV zinātniskie lasījumi: Vēsture: Avoti un Cilvēki = 
Proceedings of the XIVth Scientific Readings of the Faculty of 
Humanities: Vēsture: Avoti un cilvēki / Atb.red. Vitālijs Šalda.- 
VIII.- Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2004.- C.123.-130. 
[ISBN 9984-14-256-6]; 

21. Олехнович Д. „Антисемитизм есть порождение буржуазии…” – 
антисемитизм глазами советских идеологов по материалам 
периодической печати Латгалии (1940 – 1941) // Материалы 
Одиннадцатой Ежегодной Международной 
Междисциплинарной конференции по иудаике / 
Ред.Р.М.Капланов, В.В.Мочалова.- Часть 1.- Москва: Пробел-
2000, 2004.- С.361 – 370. [ISBN 9-8604-020-1; ISSN 9-8604-021-
X];  

22. OĜehnovičs D. „Latgales latvietis” vai „latgalietis” Latgales presē 
nacistu okupācijas laikā: „Daugavpils Latviešu avīze” un „Latgolas 
Bolss” (1941 – 1944) // Acta Latgalica 13: Zinōtniski roksti. 
Dokumenti. Apceris / Atb.red.H.Soms.- Daugavpils – Rēzekne: 
Latgolas Pētnīceibas institūta izdevnīceiba; Latgolas kulturas centra 
izdevnīceiba, 2004.- 227.- 234.lpp. [ISBN 9984-29-044-1; ISSN 
1407-1568]; 

23. OĜehnovičs D. [līdzautors – Zellis K.] Karikatūru izmantošana 
vēstures pretrunīgo jautājumu mācīšanā // Vēstures mācību 
aktualitātes skolā. Metodiskās konferences materiāli / Atb.red. 
I.Saleniece.- Daugavpils: Saule, 2005.- 59.- 66.lpp. [ISBN – 9984-
14-265-5]; 

24. OĜehnovičs D. [līdzautors – Zellis K.] Laikraksta „Tēvija” 
karikatūras kā nacistiskās okupācijas režīma propagandas līdzeklis 
(1941 – 1945) // Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki / 
Red.vad. ě.Zīle.- 2005.- 1 (57).- 47. – 66.lpp. [ISSN 1407-0022]; 



  

25. Олехнович Д. [соавтор – К.Зеллис] Карикатура в газете „Tēvija” 
1941 – 1945 гг.: некоторые вопросы источниковедческой 
критики // Вестник Гуманитарного факультета Даугавписского 
университета / Отв.ред. Ф.Федоров.- 2005.- 7.- С.78 - 95 [ISBN 
9984-29-010-7; ISSN 1407-9607]; 

26. Dmitrij Olechnovič [co-author - Kaspars Zellis] Karikatūra 
laikraštyje „Tēvija“ 1941–1945 m.: kai kurie šaltinių mokslo 
kritikos klausimai // Genocidas ir rezistencija.- 2005.- 2(18).- 50. – 
63.lpp.; 

27. OĜehnovičs D. „ViĦi cīnījās par dzimteni...” vai avīze „За Родину” 
nacistu okupētajā Latvija // Mīti Latvijas vēsture / Red. A.Stranga, 
I.Feldmanis, I.Butulis / Sast.K.Zelis.- Rīga: Žurnāla „Latvijas 
Vēsture” fons, 2006.- 104.-112.llp.; 

28. OĜehnovičs D. Antisemītisma propaganda Latvijas presē: 1940. – 
1945. // Zinātniskās konferences „Antisemītisms un islamofobija 
Latvijā – pagātne, aktuālā situācija, risinājumi” / Atb.red. Valdis 
Tēraudkalns.- Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2006.- 67. – 78.lpp. 
[ISBN 9984-564-84-3]; 

29. Олехнович Д., Зеллис К. Роль антисемитской карикатуры в 
пропаганде в оккупированной нацистами Латвии (газета 
„Tēvija” 1941 – 1945 г.г.) // Проблеми iсторii Голокосту / Вiд. 
ред. М.Тяглii.- Вып.3.- N.3.- 2006.- C. 7 – 25. [ISBN 966-525-719-
6; ББК 63.3 (2)722; УДК 930.85]; 

30. Олехнович Д.  Евреи и русские: Периодическая печать Латвии 
1942 – 1944 // Ebreju teksts Eiropas kultūra / Red.E.VasiĜjeva.- 
Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2006.- С.60 – 70. [ISBN – 9984 – 14 – 330 – 9]; 

31. Олехнович Д.  „Если на нас нападут марсиане…”: Образ врага в 
политическом дискурсе Латвии // Proceedings of the Scientific 
Readings „Nowoczesność Ponowoczesność Społeczeństwo 
obywatelskie w Europe środkowej i wschodniej” / Red. S.Partycki.- 
Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.- Tom 1.- S.320 – 325. [ISBN 
978 – 83 – 7363 – 556 – 2]. 

32. Олехнович Д. Граница которая объединяет: Латвия – Беларусь в 
годы второй мировой войны. Материалы международной 
научной конференции: Беларусь и Германия: история и 
современность. Минск, 2007 (iesniegts publicēšanai) 

33. Олехнович Д. Беларусы Латвии в годы Второй мировой войны. 
Материалы международной научной конференции: Беларусь и 
Германия: история и современность. Минск, 2008. С.34-39 

34. OĜehnovičs D. Melis pār meli: padomju propagandists vācu 
propagandista skatījumā. Starptautiskās zinātniskās konferences 
Melis Eiropas kultūrā materiāli. Daugavpils, 2008 (iesniegts 
publicēšanai) 

35. OĜehnovičs D. Ieteikumi Lasīšanā Nacistu Okupētajā Latvijā. 
Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās zinātniskās konferences 
tēzes =Abstracts of the 50th International Scientific Conference of 
Daugavpils University = Тезисы 50-ой международной научной 
конференции Даугавпилсского университета. Daugavpils, 2008. 
73.-74.lpp. arī http://dukonference.lv/98789791.pdf 

36. OĜehnovičs D. Ieteikumi Lasīšanā Nacistu Okupētajā Latvijā. 



  

Proceedings of the 50th International Scientific Conference of 
Daugavpils University. Daugavpils, 2008. (iesniegts publicēšanai) 

37. OĜehnovičs D. Kāpēc viĦi? Jeb ienaidnieku meklējot: antisemītisma 
paradigmas Latvijā 20. – 21.gs. Īpašu uzdevumu ministra 
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta izdevums. Rīga, 2008 
(iesniegts publicēšanai) 

38. OĜehnovičs D. Antisemītisma izpaušanas Latvijā. Latgales piemērs. 
1940. – 1945. Holokausta mācības metodikas problēmas un 
diskriminācija. Rīga, 2008 (iesniegts publicēšanai) 

Metodiskie līdzekĜi: 
1. OĜehnovičs D. [līdzautori – A.Ivanovs, H.Soms] Ieteikumi 

kursadarba, bakalaura darba un maăistra darba izstrādei.- 
Daugavpils: Saule, 2004. [ISBN-9984-14-230-2]; 

2. OĜehnovičs D. [līdzautori – A.Ivanovs, I.Ostrovska] Ieteikumi 
socioloăijas studiju programmas studiju darbu, bakalaura darbu un 
maăistra darbu noformēšanai.- Daugavpils: Saule, 2005. [ISBN-
9984-14-283-3]; 

3. OĜehnovičs D. [līdzautori – E.Jermolajeva, A.Ivanovs] Daugavpils 
Universitātes ekonomikas studiju programmas metodiskie 
norādījumi studiju, bakalaura un maăistra darbu izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai.- Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds „Saule”, 2007 [ISBN 978-9984-14-345-3]. 

Citas publikācijas: 
1. OĜehnovičs D. X Zinātniskā konference “Latgales pagātne, tagadne, 

nākotne” // Latvijas Arhīvi.- 2001.- Nr.4.; 
2. OĜehnovičs D. XII Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

XII zinātniskie lasījumi // Latvijas Arhīvi.- 2002.- Nr.1.; 
3. OĜehnovičs D. Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku 

konference // Lai Top.- 2004.- jūnijs. 
4. Олехнович Д. Антисемитиз в Латвии // Евреи Евразии. 

Информационно-аналитическое издание Евроазиатского 
еврейского конгресса.- N 2 (6).- 5764 [2004].- Нисан-Сиван 
[апрель – июнь].- С. 33 – 36. = 
http://www.eajc.org/program_art_r.php?id=49 

5. Олехнович Д. Особенности изучения периодической печати и 
устных сведений как исторического источника.- 
http://www.hist.bsu.by/konference/olexnovich.htm 

6. Аляхновiч Д. Беларусы Латгалii ў перыядычным друку Латвii ў 
1941 – 1945 гадах // Прамень.- 2004.- № 10 – 11 (0116). 

7. OĜehnovičs D. Die Altgläubingen und ihr Verhältnis zu Russland 
während der deutschen Okkupation im Zweiten Weltkrieg. Die 
Russen des östlichen Lettland während der Nazi-Okkupation // 
Unterweg im Land blauen Seen... / Hers. D.KrāstiĦa, 
T.Lewandowski, J.Michael, D.Sittler.- Göttinhen, 2005.- S.54-56. 

8.  
 
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība 
ar zinātni saistītos 
jautājumus 

26.11.– 18.12.2001. - Jūdaikas un biblistikas centrā “Sefer” Maskavā, 
programmā “Holokausts Latvijā”. Apmeklēto lekciju skaits – 42 ak.st. 
19.08. – 28.08.2003. - Starptautiskā Zalmana Universitāte Kijevā – 
VorzeĜā, programmā "Daži propagandas aspekti". Apmeklēto lekciju 
skaits – 22 ak.st.  



  

  
Darbība ar zinātni 
saistītās sabiedriskās 
organizācijās 
(kur, kad, kāds 
pienākums tika veikts) 

2004.gads – 2006.gads - Priekšsēdētājs – Daugavpils Universitātes Jauno 
zinātnieku asociācijā (reă.Nr. 50008076941). 
Kopš 2003.gada - Līdzdalība Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku 
asociācijā (reă.Nr. 50008076941). Līdzdibinātais. 
Kopš 2003.gada - Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures 
katedras Mutvārdu vēstures centra vadītāja vietnieks. 
Kopš 2004.gada - Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes Domes 
loceklis 
2004. – 2007.gads - Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes 
Stipendiju piešėiršanas komisijas priekšsēdētājs 
Kopš 2007.gada - Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes 
Stipendiju piešėiršanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Redkolēăijas loceklis: 
1. Daugavpils Universitātes konferences Vēstures mācību aktualitātes 

skolā rakstu krājumā.- Daugavpils: Saule, 2001. 
2. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras 

krājums Vēsture = History.- Daugavpils: Saule, 2002.- VI krājums; 
3. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras 

krājums Vēsture = History.- VII krājums.- Daugavpils: Saule, 2004; 
4. Холокост в Латгалии.- Даугавпилс, 2003 [atbildīgais redaktors]; 
5. 45.Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku konferences materiāli 

= Proceedings of the 45th Daugavpils University Young 
Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2004. [atbildīgais 
redaktors] 

6. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras 
krājums Vēsture = History.- VII krājums.- Daugavpils: Saule, 2004; 

7. Reăionālais ziĦojums. Pētījumu materiāli.- Daugavpils: Saule, 
2004.- Nr.1. [ISBN – 9984 – 14 – 299 – X] 

8. Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konferences materiāli 
= Proceedings of the 46th Daugavpils University Young 
Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2005 

9. Vēstures mācību aktualitātes skolā. Metodiskās konferences 
materiāli.- Daugavpils: Saule, 2005. 

10. Reăionālais ziĦojums Nr.2 (2005). Pētījumu materiāli.- Daugavpils: 
Saule, 2006.- Nr.2. [ISBN – 9984 – 14 – 299 – X] 

11. Tiesību pārkāpumu sekas publiskajos un privātajos tiesības. 
Zinātnisko rakstu krājums / Zin.red. Zahars V.- Daugavpils: 
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2006 [ISBN 
– 9984 – 14 323 – 6]   

12. Ebreju teksts Eiropas kultūra / Red.E.VasiĜjeva.- Daugavpils: 
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2006 [ISBN 
– 9984 – 14 – 330 – 9] 

Līdzdalība zinātnisko konferenču Programmas un Rīcības komitejas: 
1. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII Zinātnisko 

lasījumu rīcības komitejas loceklis; 
2. Daugavpils Universitātes 47.Jauno zinātnieku konferences 

Programmas komitejas loceklis [priekšsēdētāja vietnieks]; 
3. Daugavpils Universitātes 47.Jauno zinātnieku konferences rīcības 

komitejas loceklis [priekšsēdētāja vietnieks]. 
4. Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konferences 

Programmas komitejas loceklis [priekšsēdētāja vietnieks]; 



  

5. Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konferences rīcības 
komitejas loceklis [priekšsēdētāja vietnieks]. 

6. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras 
Mutvārdu vēstures centra Starptautiskā zinātniskā semināra Krievu 
minoritāte Latvijā un Igaunijā mutvārdu vēstures spogulī 
[priekšsēdētājas vietnieks]. 

7. Starptautiskās zinātniskās konferences Consequences of Rights 
Infringements in Public and Private Law [rīcības komitejas loceklis] 

8. Starptautiskās zinātniskās konferences Latgale kā robežsituācijas 
fenomens. I Letonikas kongress [rīcības komitejas loceklis] 

9. Starptautiskā zinātniskā konference „Ebreju teksts” Eiropas kultūrā 
= The „Jewish text” in European Culture [rīcības komitejas loceklis] 

10. Starptautiskās zinātniskās konferences Latgales sabiedrība attīstības 
lokos: juridiskie, valodas politikas, socioloăiskie, vēsturiskie 
(dzīvesstāstu) aspekti. II Letonikas kongress [rīcības komitejas 
loceklis] 

11. Starptautiskās zinātniskās konferences I Latgales kongress [rīcības 
komitejas loceklis] 

12. Zinātniskās konferences Latvijas vēstures 3. studentu zinātniskā 
konference “Jaunas idejas un pieejas vēstures izpētē”  [zinātniskās 
komitejas loceklis] 

 



  

 
Vārds Uzvārds  JĀNIS RADIONOVS  
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

28.02.65., Daugavpils 
 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

1987. – 1993.g. – LU Juridiskā fakultāte 
1998. -  2000.g. – DPU, EN maăistrantūra  
kopš 2000.g. – Maă. ekon. 

 
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 

1997.- 2001.g. –DPU Ekonomikas nodaĜas lektors 
kopš 2001.g. –SZF Ekonomikas katedras  
                        lektors 

 
Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
dirsertācijas, aizst. datums, 
vieta disertācijas nosauk.) 

Virz.: - Saistību tiesības; 
          - Starptautiskās privāttiesības; 
          - Tiesību pamati  
Maăistra darba tēma “Nekustāmā īpašuma tirgus: analīze un 
novērtējums”- aizstāvēts 2000.g. DPU EN 

 
Publikācijas  
( monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

- Pirmpirkuma tiesības. (brošūra) – Daugavpils, Saule, 1999. 
- Nekustāmā īpašuma tirgus: analīze un novērtējums//DPU 8. 
Ikgadējā konferences rakstu krājums. – Daugavpils, Saule, 
2000. 
- Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatas nodaĜās 
(brošūra). – Daugavpils, Saule, 2001. 

 
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus 

 1996.g. – Latvijas tiesnešu apmācības centrā apmācības kurss  
                 tiesību zinātnēs 
 

  
Apbalvojumi, pr ēmijas, 
goda nosaukumi u.c. 

1996.g.un 1999.g.  – piešėirta piektā kvalifikācijas klase tiesību  
                zinātnēs 
1998.g. – piešėirts Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par 
juristu profesionālā līmeĦa celšanu un advokātu sagatavošanas 
kursu beigšanu 

 



  

 
Vārds Uzvārds ALEKSEJS RUŽA 
 
Dzimšanas gads, 
datums, vieta 

18.04.1976. 
Jēkabpilī 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-
usi)) 

Augstākā: 
1993.-1998.g. – kvalifikācijas iegūšana specialitātītē bioloăijas un 
ėīmijas pamatskolas skolotājs, angĜu valodas pamatskolas skolotājs                  
1994. - 1998.g. – Bakalaura studijas psiholoăijā 
1998.- 2000.g. – Maăistrantūra psiholoăijā 
2000.-2004.g. – Doktorantūra LU 
2005. – Doktorantūrā DU 
kopš 1998.g. –  Bak. psych. 
kopš 2000.g. – Mag. psych. 
kopš 2006.g. – Dr.psych. 

 
Darbības gadi 
universitātē, 
zinātniskie vai 
akadēmiskie grādi, 
ieĦemamie amati ar 
izglītību saistītās 
institūcijās 

1997-2000.g. – DU PPF Psiholoăijas katedras vecākais laborants                     
2000. – 2003.g. – DU SZF Psiholoăijas katedras asistents 
kopš 2003.g. – DU SZF Psiholoăijas katedras lektors 
kopš 2003.g. – DU SZF Sociālās psiholoăijas katedras vadītāja 
pienākumu izpildītājs  

 
Pētniecības virzieni  ••  Sociālā psiholoăija   

Promocijas darba tēma - Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ES 
valstīm 

 
Nozīmīgākās 
publik ācijas  
(monogrāfijas, 
daiĜdarbi, zinātniskie 
un zinātniski-
metodiskie darbi) 

Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. Social 
representations of safety and living of EU states among Latvian 
inhabitants \\ Sociālo zinātĦu vēstnesis 133 – 154. 
Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. (2006) Social 
representations of EU states among Latvian inhabitants \\ Reăionālais 
ziĦojums,  Nr. 2., Daugavpils, Saule, 112 - 187. 
Vorobjovs A., Ruža A. Personības aktivitātes adaptīvi-neadaptīvais 
modelis: pētījuma teorētiskās un eksperimentālās pieejas.- ATEE, Spring 
University, R., 2003. 
Ruzha A. Value orientations of National Groups of Latvia as a Major 
Factor of Cultural Integration in the Ethnic Majority//Scientific articles 
of the second international conference. – Daugavpils, 2000., 64 lpp. 
Ruzha A., Guseva S. Realization of the correctional work with teenagers. 
Association for Teacher Education in Europe. – ATEE, Klaipeda 
University, 2000. 
Dombrovskis V., Ruža A. Vērtību satura modeĜi dažādu vecuma un 
statusā grupās// DPU 7. ikgadējā zinātniskā konferences rakstu krājums 
A9, Daugavpils, Saule, 1999., 159 lpp. 
Ruzha A. Value orientations in the tolerant relations //Tolerance and 
other psychological and pedagogical problems. – Daugavpils, Saule, 
2001 

 



  

Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā 
sadarbība ar zinātni 
saistītos jautājumus 

1995.g. – Studentu apmaiĦas programma „Multimedia and  
               Computer technologies in the teaching process”  
               dalībnieks Bristoles Rietumanglijas Universitātē  
               TEMPUS projekta ietvaros 
1997.g. – stažēšanās Hāderslāvas Pedagoăiskajā seminārijā 
                (Dānijā); 
1999.g. – DāĦu valodas un kultūras studijas Kalo  
                Sproghojskole (Dānijā) 

  
Darbība ar zinātni 
saistītās sabiedriskās 
organizācijās 
(kur, kad, kāds 
pienākums tika veikts) 

2000 – 2002. Vīnes universitātes (Austrija) psiholoăijas pētnieka  
Dr.Martina Voraceka vadītajā pētnieciskajā projektā: “Evolutionary 
psychology research sex differences in sexual jealousy”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Vārds Uzvārds JURIS SAULĪTIS 
 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

19.01.1939., 
Latvija 

  
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

1963. - 1971. - Pēterburgas (ěeĦingradas) Valsts Universitāte, 
  ekonomikas fakultāte; 
1957. – 1958. - Virėēnu tehniskā skola ;  
1946. – 1957. - Rūjienas vidusskola. 

  
Darbības gadi 
universitātē, zinātniskie 
vai akadēmiskie grādi, 
ieĦemamie amati 

2000. – līdz šim brīdim TREI (Tautsaimniecības un reăionālās 
ekonomikas institūta) direktors; 
1999. – līdz šim brīdim RTU makroekonomika profesora grupas 
vadītājs; 
1991. – līdz šim brīdim RTU profesors; 
1992. – 1999. - RTU ekonomikas teorijas katedras vadītājs; 
1987. – 1992. - Sabiedrisko zinātĦu fakultātes dekāns; 
1985 – 1992. - Politekonomiskas katedras vadītājs; 
1976. – 1985. - RTU prorektors mācību – audzināšanas darbā; 
1974. – 1991. - RTU docents;  
1972. – 1974. - RTU vec. pasniedzējs; 
1971. – 1972. - RTU asistents ; 
1960. – 1963. - dienests armijā; 
1959. – 1960. - elektromontieris. 

 
Pētniecības virzieni (tai 
skaitā aizstāvētās 
disertācijas, aizst. 
datums, vieta disertācijas 
nosauk.) 

Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmas; 
Makroekonomika; 
Latvijas tautsaimniecība; 
Latvijas tautsaimniecības vēsture. 

 
Publikācijas  
( monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

Ievads makroekonomikas teorijā, R., RTU, 2002. 63 – 187 lpp., 
atb. un zin. redaktors (līdzautors - M. Šenfelde). Papildināts 
izdevums 2003. un 2004. g.   

• Saulītis J., Briede L. Augstākās izglītības attīstības 
tendences un problēmas Latvijā. „Tautsaimniecības un 
uzĦēmējdarbības attīstības problēmas”. Starptautiskās 
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: 
RTU Izdevniecība, 2005. 46.– 52. lpp. 

• Saulītis J., Levkāns E. Onkoloăisko slimnīcu darba 
efektivitātes paaugstināšanas iespējas. „Tautsaimniecības 
un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas” Starptautiskās 
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: 
RTU Izdevniecība, 2004.  68. – 74. lpp.  

• Saulītis J. Cilvēka un valsts drošība un tās nosacījumi. 
Drošība un tautas attīstība. Starptautiskās zinātniskās 
konferences raktu krājums. – D.: DU, 2004.  163. – 166. 
lpp.  

• Saulītis J., Krasavcevs I. Latvijas kokrūpniecības 
attīstības aspekti ES valstu vidū. UzĦēmējdarbības 



  

iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas 
apstākĜos. 5. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 
krājums. – R.: 2003. 197. – 202. lpp.  

• Saulītis J., Leikuma R. Latvijas farmācijas nozares 
attīstību ietekmējušie faktori, problēmas un izaugsmes 
iespējas 21. gadsimta sākumā. RTU Zinātniskie raksti. – 
3. sērija Ekonomika un uzĦēmējdarbība. 
Tautsaimniecība: teorija un prakse. 7 sēj. – R.: RTU, 
2003, 95.–103. lpp. 

• Saulītis J., Nipers A. Elektroniskā biznesa attīstības 
tendences. RTU Zinātniskie raksti – 3.sērija. Ekonomika 
un uzĦēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3 
sēj. – R.: RTU, 2002, 90.-98. lpp. 

• Saulītis J., Ekharde L. Latvijas tautsaimniecības attīstība 
un risinājumi mūsdienās. “UzĦēmējdarbība un tiesiskā 
vide starptautiskās konferences rakstu krājums”. R.: 
2002, 78. – 83. lpp. 

• Saulītis J. Latvijas lauksaimniecības attīstība un 
perspektīvas. Reăionu konkurētspēja. I daĜa. 
Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences raktu 
krājums. – D.: DU, 2002. 112. – 117. lpp.  

• Saulītis J., Krasavcevs I. Latvijas kokrūpniecības attīstība 
un problēmas. RTU Zinātniskie raksti–3.sērija. 
Ekonomika un uzĦēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija 
un prakse. 4. sēj. – R.: RTU, 2001, 79.-89. lpp. 

• Saulītis J. Latvijas tautsaimniecības attīstība un 
problēmas mūsdienās. RTU Zinātniskie raksti. 
Ekonomika un uzĦēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija 
un prakse. 1. sēj. – R.: RTU, 2000, 16.-24. lpp. 

• Saulītis J., Didenko K. Conditions and problems in the 
economic development of Latvia on the 21st century. 
Humanities and social sciences of Latvia, 1 (26). – Rīga: 
University of Latvia, 2000, p. 35- 48. 

  

Apbalvojumi, pr ēmijas, 
goda nosaukumi u.c. 

Rīgas Tehniskās universitātes rektora atzinības raksti. 
RTU un Inženierekonomikas fakultātes dekāna atzinības raksti. 

 



  

 
Vārds Uzvārds AIJA SANNIKOVA 
 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

21.11.1960. 
Ludza 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

No 01.02.2008. – studijas ekonomikas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai ; LLU, Ekonomikas fakultāte, programma Agrārā un 
reăionālā ekonomika,  
1995. - 1996.  Maăistra grāds pedagoăijā- Mag.paed. DU 
Diploma Nr. 000218 
1987.- 1983.  Daugavpils Universitāte, fizikas matemātikas 
fakultāte; Diploma Nr. 215833 
1984.- 1987   Ludzas vidusskola 

 
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 

No 2001. - līdz šim brīdim   docente Baltijas starptautiskajā 
akadēmijā, ekonomikas fakultāte, matemātikas un statistikas 
cikla studiju kursi ekonomistiem 
No 2007. – pētniece Rīgas pedagoăijas un vadības augstskolas  
Kreativitātes zinātniskajā instittūtā  
No 2005.- 2007. direktora vietniece studiju jautājumos, nodaĜas 
vadītāja Grāmatvedības un finansu koledžā,  
No 2004.- 2005. direktora vietniece Rēzeknes Valsts gimnāzijā, 
fizikas skolotāja 
2003.-2004. RPIVA pētījumu un tālākizglītības darba 
koordinatore Rēzeknē 
No 1994.- 2004. direktora vietniece mācību un metodiskā darbā 
Rēzeknes komercskolā, matemātikas un fizikas skolotāja 

 
Pētniecības virzieni  • mūžizglītība 

• reăionālā ekonomika;  
• nodarbinātība 
• procesa un produkta kreativitāte  

Izstrādātie studiju kursi: 
Vispārējā un firmu statistika 
Vispārējā statistika 
Matemātiskā ekonomika 
Matemātika ekonomistiem 
Augstākā matemātika 
Personāla vadība 
Vadīšanas pamati 

Kursi un semināri: 

2006.- Augstskolu didaktika 
2005.- ES strukturālo fondu projektu vadīšana; LPS 
2004. - ES projektu izstrāde un vadīšana; LPS; iegūts 
sertifikāts ES projektu izstrādē un vadīšanā  
2005. -  kursi Izglītības standartu realizācija; 24 st. 
2005.- kursi metodikā: jaunās vielas izklāsta, skaidrojumu, 

lekciju metodes pilnveidi; 8 st. 
2000. -2003. Semināru cikls Latgales attīstības stratēăijas 



  

izstrādāšana (prioritāte Izglītība /uzĦēmējdarbība) ; LLAA   
2003.- tālākizglītības programma ‘’Aktualitātes izglītības 

iestāžu darba organizēšanā un vadīšanā’’ ; 
22.10.2003. -08.11.2003. 

2001.- kursi metodiskā darba vadītāju kompetences un darba 
pilnveidos paaugstināšanā; 36 st.; 

2000.-  kursi Efektīva mācību procesa organizēšana un 
vadīšana (16 st.); Mūsdienu mācību process (16 st) 
Mācību priekšmetu programmas (16 st.) 

 
Publikācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

• Baltere R. , Sannikova A. Mūžizglītība un 
nodarbinātība. Apstiprināts publikācijai BSA 
starptautiso konferenču referātu tekstu krājums; 2008 

• Baltere R. , Sannikova A. Pieaugušo motivācijas faktori 
profesionālai pilnveidei. Apstiprināts publikācijai 
starptautiski recenzējamam rakstu krājumam Radoša 
personība VI;2008 

• Sannikova A, Baltere R.  Kvalificēts grāmatvedis ES 
struktūrfondu aspektā. Ekonomika un grāmatvedība, 
Nr.12, 2007, 59.-67.lpp.; 

• Sannikova A. “Rēzeknes komercskolas loma Latgales 
reăiona ekonomiskajā attīstībā 20.gadsimta sākumā un 
beigās”; 2004.;Acta Latgalica, DPU LPI; 

• Brolišs P.,Sannikova A. Skola un Eiropas Savienība; 
2000.;RA; “Baltijas reăiona valstu integrācijas 
problēmas Eiropas savienībā”. 

 
Mācību grāmatas: 
2007.- 2008.  Metodisko līdzekĜu redaktore LVAVA:  
o Mācību satura un valodas apguve matemātikā. Metodiskie 

ieteikumi vidusskolas skolotājiem” II daĜa , autoru 
kolektīvs, LVAVA; 2007., ° 

o Mācību satura un valodas apguve matemātikā. Metodiskie 
ieteikumi vidusskolas skolotājiem, III daĜa, autoru 
kolektīvs,  LVAVA; 2008.,  

o Mācību satura un valodas apguve bioloăijā. Metodiskie 
ieteikumi vidusskolas skolotājiem III daĜa LVAVA; 2008 

 
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus 

- Pedagogu sadarbības projekts; Rēzeknes (Latvija) un 
Ārendāles (Norvēăija) partnerības stiprināšana;  
(05/2003); Norvēăija 

- Pedagogu sadarbības projekts; Rēzeknes (Latvija) un 
Ārendāles (Norvēăija) partnerības stiprināšana;  
Norvēăija (11/2004); 

  
Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās 
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

2002.- 2003  Pētījumu projekta „Latvijas Ĝaudis uz 21.gadsimta 
sliekšĦa’’ vadītāja Rēzeknē, IZM JIC 
2003.-2004.  Jauniešu transatlantiskās organizācijas  projekta 
‘’NATO dienas  Rēzeknē” vadītāja Rēzeknē 
2002.-2004. jauniešu kluba ‘’Atklāj Eiropu” vadītāja, Rēzekne 

  



  

Vārds Uzvārds JANĪNA STAŠĀNE 
 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

1960.gada 17.jūnijs, Krāslavas raj. 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

2007 -  Latvijas Universitātes doktorantūra, ekonomikas 
doktora zin.grāds izglītības vadībā  
1994 -  Daugavpils Pedagoăiskās universitātes maăistrantūra, 
ped. maă. grāds pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozarē 
1982 -  Latvijas Valsts universitātes Filoloăijas fakultāte, 
bibliotekāra-bibliogrāfa kvalifikācija 

 
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 

2007.- pašlaik Daugavpils Universitātes viesdocente 
1995.- pašlaik  Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils 
fili āles docente 
1997.- 1999.    Daugavpils Skolu valdes Valsts valodas mācību 
koordinācijas centra galvenā speciāliste 
1995.- 2000.    Sociālo tehnoloăiju augstskolas lektore 
1987.- 1995.    Latviešu valodas kursu pasniedzēja Latvijas 
Zinību biedrībā 
1982.- 1996.    Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 
Zinātniskas bibliotēkas bibliogrāfisko uzziĦu nodaĜas vadītāja 
 

  
Pētniecības virzieni Mūžizglītība, pieaugušo izglītība, pārvaldība, personālvadība 

 
 
Publikācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

Personības un sabiedrības tālākizglītības vajadzību 
saskaĦotība // Changing Education in a Changing Society:: 
Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems.- 
Rīga, 2002.- 165.- 172.lpp. 
           Учитель в информационном обществе: 
информационное обеспечение педагогического 
процесса и осмысление поиска и выбора информации // 
Teacher Education in XXI Century: Changing and 
Perspectives: Intern. Scientific Conference, Nov.29- 30, 
2002., Šiauliai University.- Šiauliai, 2002.- p.209.-213. 
           Personības informacionālās kultūras veidošanās 
mūžizglītībā // Changing Education in a Changing Society.- 
1.Part: Teachers, Students and Pupils in a Learning 
Society.- Rīga, 2003.- 140.-146.lpp. 
          Patstāvīgā izziĦas darbība mūžizglītībā // Personība. 
Laiks. Komunikācija: Starptaut.zin.konf., 2003.g.27.-
28.febr./ RA.- Rēzekne, 2003.- 107.-113.lpp. 
           Образование взрослых как социально-
педагогическая и психологическая проблема // 
Образование взрослых в современном развивающемся 
обществе: Матер.междунар.научно-практ.конф.,18-19 
ноября 2003 г.- Спб., 2003.- С.99-102. 
           Personības pašrealizācijas problēma pieaugušo 
izglītībā // Pedagoăija: teorija un prakse.- 3.d.- Liepāja, 



  

2003.- 221.-232.lpp. 
           Fuhrung des Erwachsenenbildungssystems unter 
dem Aspekt des Lebenslangen Lernens // Changing 
Education in a Changing Society.- 1.T.-Klaipeda 
University, 2005.- S.209-214. 
           Strategy of Adult Education Development in 
Changing Society // Mobility of Ideas in Changing Society: 
Intern.Scientific Conference.- Kaunas, 2005.- p.64-69. 
           Informācijpratība vai informacionālā kultūra: 
alternatīva vai vienots process // Sabiedriskās attiecības: 
kvalitāte, ieguvumi un riski: 6.Starpt.zin.konf.- Rīga, 2005.- 
111.-117.lpp. 
            Adult Education Management for Sustainable 
Development of Society // Pedagoăija: Teorija un prakse 
IV: Zin. rakstu krāj.- Liepāja, 2006.- 262.-268.lpp. 
            Pieaugušo izglītības pārvaldības iespējas 
mūžizglītības veicināšanā //  Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā: III Starpt.zin.konf./ RPIVA.- Rīga, 
2006.- 433.-438.lpp. 
             Pieaugušo izglītības pārvaldība kā mūžizglītības 
veicināšanas nosacījums // New Dimensions in the 
Development of Society: Proceedings of the International 
scientific conference / LLU.- Jelgava, 2006.- 288.- 293 lpp. 
            Pieaugušo izglītības pārvaldības modelis 
mūžizglītību veicinošas vides attīstībai // Reăionālo 
augstskolu loma mūžizglītības attīstībā: Akad.konf.tēžu 
krāj.,2006.gada 8.dec.- Rēzekne, 2006.- 45.-46.lpp. 
           Pieaugušo izglītības pārvaldības pilnveide reăiona 
mūžizglītības sistēmas attīstībai   // Sabiedrība, integrācija, 
izglītība : Starpt.zin.konf./ RA.- Rēzekne, 2006.- 198.- 
204.lpp                    
           Efektīva pieaugušo izglītības pārvaldība kā vietējās 
un reăionālās attīstības priekšnoteikums // Sabiedrība, 
integrācija, izglītība: Starpt.zin.konf./ RA.- Rēzekne, 2007.- 
346.- 354.lpp. 

           Pieaugušo izglītības pārvaldība zināšanu sabiedrības 
attīstības procesā // Izglītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos : 
Starpt.zin.konf./ DU.- Daugavpils, 2007. 

  
Stažēšanās ārvalstīs, 
starptautiskā sadarbība ar 
zinātni saistītos jautājumus 

  

   
Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās 
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

 

 
 
 
 



  

Vārds Uzvārds SANDRA ZELČA 
 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

1977.gada 20.decembris, Daugavpils 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

� 2006-līdz šim laikam Doktora studiju programma 
„Ekonomika” 

� 2002-2002 Daugavpils Universitātes Pedagoăijas un 
psiholoăijas fakultāte Augstskolu didaktika 

� 2000-2002 Daugavpils Universitātes Sociālo ZinātĦu 
fakultāte  

� Sociālo zinātĦu maăistrs ekonomikā 
� 1996-2000 Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 

Ekonomikas nodaĜa Ekonomikas bakalaura grāds un 
ekonomista kvalifikācija 

� 1985-1996 Ilūkstes 1.vidusskola, vidējā izglītība 
 
Darbības gadi universitātē, 
zinātniskie vai akadēmiskie 
grādi, ieĦemamie amati 

� 2004 – līdz šim laikam Daugavpils Universitātes Sociālo 
ZinātĦu fakultāte, Lektore 

� 2001 – līdz šim laikam Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskola, Lektore 

� 2000-2004 Daugavpils Universitātes Sociālo ZinātĦu 
fakultāte, Asistente 

� 2000-2002 Daugavpils Universitātes Sociālo ZinātĦu 
fakultāte, Neklātienes pārvaldes sekretāre 

� 1999-2000 Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 
Ekonomikas nodaĜa, Laborante 

  
Pētniecības virzieni UzĦēmējdarbība 

UzĦēmuma finanses 
Finanšu pārvalde 
Valsts un pašvaldību finanses 

 
Publikācijas  
(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi) 

� Analysis of Local Governments Basic Budgets in Latgale 
Region (The Case of Daugavpils City)// Latvia University 
of agriculture Faculty of economics. International Scientific 
Conference „Economic science for rural development 2008” 
10 pages (nodots publicēšanai) 

� Daugavpils, kā Latgales reăiona lielākās pilsētas 
pašvaldības pamatbudžeta analīze Latvijas pašvaldību 
budžetu kontekstā// Daugavpils universitāte Sociālo zinātĦu 
fakultāte. Starptautiskā zinātniskā konference „Reăionālās 
ekonomikas konkurētspēja: attīstības faktori globalizācijas 
apstākĜos” 12 lpp. (nodots publicēšanai) 

� „Роль налогов в формировании финансов местных 
органов власти в Латвии и странах ЕС”// IV 
Международный семинaр „Развитие Балтийской 
Европы” на тему: “Международное и приграничное 
экономическое сотрудничество в контексте 
Европейской интеграции”, 9 lpp. (nodots publicēšanai) 
(Polija) 



  

� Daugavpils universitāte Sociālo zinātĦu fakultāte. 
Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un 
Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas 
kontekstā”// „Viet ējo varas orgānu finanšu loma Latvijā un 
Eiropas Savienības valstīs” – Daugavpils, 2006.gada 
29.novembris, 10 lpp.  

� „Latgales pašvaldību pamatbudžetu analīze (Daugavpils 
pilsētas piemērs)”//Daugavpils Universitāte Sociālo zinātĦu 
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finanšu pārvalde – Daugavpils, 2002., 7 lpp. 

� Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes 
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Banku grāmatvedība 
Banku pārvaldība 

 
Publikācijas  
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zinātniskie un zinātniski-
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“Международное и приграничное экономическое 
сотрудничество в контексте Европейской интеграции”, 
ToroĦa, Polija, 2007. (nodots publicēšanai) 

� Finanšu sistēmas attīstība jaunajās ES dalībvalstīs. 
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Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas 
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� Daugavpils universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes 
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finansu un ekonomiskais potenciāls” materiāli // Kredītu 
procentu ieĦēmumi – svarīgākais komercbanku ieĦēmumu 
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zinātni saistītos jautājumus 

  

   
Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās 
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

 

 
Apbalvojumi, pr ēmijas, 
goda nosaukumi u.c. 

 

 
 



  

 
Vārds Uzvārds RENĀRS ZELČS 
 
Dzimšanas gads, datums, 
vieta 

1976.gada 29.oktobris, Liepāja, Latvija 

 
Izglītība 
(kad un ko beidzis (-usi)) 

2005.g.-2007.g. Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātĦu 
katedra, ekonomikas maăistrs 
2000.g.–2005.g. Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātĦu 
katedra, ekonomikas bakalaurs 
2000.g.-2002.g. Polockas Valsts Universitāte (Baltkrievija), 
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1998.g.-2000.g. Daugavpils Universitāte, informātikas katedra, 
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administrācijas augstskola, lektors 
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(monogrāfijas, daiĜdarbi, 
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Stažēšanās ārvalstīs, 
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Darbība ar zinātni saistītās 
sabiedriskās organizācijās 
(kur, kad, kāds pienākums 
tika veikts) 

 

 
Apbalvojumi, pr ēmijas, 
goda nosaukumi u.c. 
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1. Projekta nosaukums: „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas”. 
Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003. 
Projekta vadītājs: Dr.sc.ing., prof. P.Rivža, LLU zinātĦu prorektors. 
DU grupas vadītājs: Dr.sc.soc. prof. V.MeĦšikovs, DU SZF dekāns. 
Realizēšanas laiks: 2005.g.- 2007.g. 
Finansētājs: Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālā programma. 
 

2. Projekta nosaukums: „Transition and Development of transboundry Economic Co-
operation in the Eastern Borderland of poland in the Context of European Integration”.  
Nr. 1HO2CO8829 
Projekta vadītājs: Dr.habil.oec. V.Kosiedovskis. 
Realizēšanas laiks: 2006.g.-2007.g. 
Finansētājs: Polish Ministry of Science and Informatization 
 

3. Projekta nosaukums: „Kapitāls socioloăiskajā aspektā: pētījuma teorētiskais 
pamatojums un operacionālie parametri”. (Nr. 06.2031) 
Projekta vadītājs: Dr.sc.soc., prof. V.MeĦšikovs. 
Realizēšanas laiks: 2006.g.-2007.g. 
Finansētājs: LZP. 

 
4. Projekta nosaukums: „Izgl ītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā”. 

Projekta vadītājs: Dr.sc.soc., prof. V.MeĦšikovs.  
Realizēšanas laiks: 2006.g.-2007.g. 
Finansētājs: LR Valsts prezidenta kanceleja. 
 

5. Projekta nosaukums: „Cilv ēka drošības tiesiskie aspekti”. (Nr. 2.24.) 
Projekta vadītājs: Dr.iur. J.Mašošins. 
Realizēšanas laiks: 2006.g. 
Finansētājs: LR IZM. 
 

6. Projekta nosaukums: „Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās 
pielietojums Latvijā”. (Nr. 1.11) 
Projekta vadītājs: Dr.oec., doc. E.Jermolajeva. 
Realizēšanas laiks: 2006.g. 
Finansētājs: LR IZM. 
 

7. Projekta nosaukums: :Latvijas finanses un bankas atvērto integrācijas procesu 
apstākĜos Eiropas Savienībā”. (Nr. 1.22) 
Projekta vadītājs: Dr.phil., asoc. prof. V. Voronovs. 
Realizēšanas laiks: 2006.g. 
Finansētājs: LR IZM. 
 

8. Projekta nosaukums: „Latvijas ražotāji mūsdienīgos globalizācijas un pasaules 
saimniecības reăionalizācijas apstākĜos: problēmas, risinājumi, perspektīvas”.  
(Nr. 051443) 
Projekta vadītājs: Dr.phil., asoc. prof. V.Voronovs. 
Realizēšanas laiks: 2005.g.-2008.g. 
Finansētājs: LR IZM. 
 

9. Projekta nosaukums: „Latvijas iedzīvotāju pilsoniskās identitātes un mentalitātes 
veidošanās multikulturālā vidē: socioloăiskais aspekts”. (Nr. 1.21) 



  

Projekta vadītājs: Dr.sc.soc., asoc. prof. V. Volkovs 
Realizēšanas laiks: 2006.g. 
Finansētājs: LR IZM. 
 

10. Projekta nosaukums: „Latvijas finanses un bankas atvērto integrācijas procesu 
apstākĜos Eiropas Savienībā” (Nr. 5-20/07.18) 
Projekta vadītājs: Dr.phil., Dr.sc.soc. V.Voronovs 
Projekta izpildes termiĦš: 01.03.2007-31.12.2007 
Projekta finansējums: LR IZM. 
 

11. Projekta nosaukums: „Latvijas iedzīvotāju pilsoniskās identitātes un mentalitātes 
veidošanās multikulturālā vidē: socioloăiskais aspekts” (Nr. 5-20/07.22) 
Projekta vadītājs: Dr.sc.soc. V.Volkovs 
Projekta izpildes termiĦš: 01.03.2007-31.12.2007 
Projekta finansējums: LR IZM. 
 

12. Projekta nosaukums: „Cilv ēka drošības tiesiskie aspekti” (Nr. 5-20/07.23) 
Projekta vadītājs: Dr.iur. Jurijs Mašošins 
Projekta izpildes termiĦš: 01.03.2007-31.12.2007 
Projekta finansējums: LR IZM. 
 

13. Projekta nosaukums: „Latvijas un tas reăionu izglītības specifiskās problēmas” (Nr. 
5-20/07.19) 
Projekta vadītājs: Dr.sc.soc. V.MeĦšikovs 
Projekta izpildes termiĦš: 01.03.2007-31.12.2007 
Projekta finansējums: LR IZM. 
 

14. Projekta nosaukums: „Rīgas plānošanas reăiona atbalsta sistēmas veidošana un 
kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēăijas ieviešanai” 
(Nr. 2005/0105/VPD1/ ESF/ PIAA/05/NP/3.2.4.1  /0005/0184) 
Projekta vadītājs: Dr.habil.oec. N.Baranovskis. 
Projekta izpildes termiĦš: 2005.-2006.g. 
Projekta finansējums: ESF  

 
17. Projekta nosaukums: „Cilv ēkresursu izpētes un mūžizglītības realizācijas   

metodikas izstrāde un tās pielietojums situācijas izpētē Rīgas plānošanas reăiona 
administratīvajos rajonos” (R-7007) 
Projekta vadītājs: Dr.habil.oec. N.Baranovskis 
Projekta izpildes termiĦš: 22.05.2006. – 30.12.2006. 
Projekta finansējums:  LR IZM 

 
18. Projekta nosaukums: „Pilsētas socioloăiskās problēmas” (Nr. 03 0954) 

Projekta vadītājs: Dr.sc.soc.V.MeĦšikovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2003.g.-2005.g. 
Projekta finansējums: LZP 

 
19. Projekta nosaukums: „Cilv ēka drošība un tautas attīstība Latvijā 2002./2003.g.” 

Projekta vadītājs: Dr.sc.soc.V.MeĦšikovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2002.g.-2003.g. 
Projekta finansējums: ANO pārstāvniecības Latvijā 

 



  

20. Projekta nosaukums: „Klienta un banka darbinieka savstarpējā komunikācija   un  
sadarbība” 
Projekta vadītājs: Dr.sc.soc.V.MeĦšikovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2002.g. 
Projekta finansējums: Unibanka 

 
21. Projekta nosaukums: „Daugavpils pilsētas attīstības stratēăija” 

Projekta vadītājs: Dr.sc.soc.V.MeĦšikovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2004.g. 
Projekta finansējums: Daugavpils pilsētas Dome 

 
22. Projekta nosaukums: „Zinātniskās grāmatas „Eiropas valstu pieredze teritoriālajā 

mārketingā un tās pielietojums Latvijā” sagatavošana un izdošana” 
Projekta vadītājs: Dr.oec. E.Jermolajeva 
Projekta izpildes termiĦš: 2006.g. 
Projekta finansējums: DU grants 

 
23. Projekta nosaukums: „Apmācību nodrošināšana interneta lietošanā Latvijas 

bezdarbniekiem” 
Projekta vadītājs: Dr.oec. E.Jermolajeva 
Projekta izpildes termiĦš: no 2005.g.  
Projekta finansējums: ES EQUAL 

 
24. Projekta nosaukums: „Laika vadīšana un organizēšana uzĦēmumos” (Nr. 04 1232) 

Projekta vadītājs: Dr. phil. L.Gorbaceviča 
Projekta izpildes termiĦš: 2004.g.-2006.g. 
Projekta finansējums: LZP 

 
25. Projekta nosaukums: „Patērētāja pārliecība: analīze un izmērīšana ekonomikā” 

(Nr.010045) 
Projekta vadītājs : Dr.phil., Dr.sc.soc. V.Voronovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2001.g.-2004.g. 
Projekta finansējums: LZP 

 
26. Projekta nosaukums: „Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie aspekti” 

(Nr. 05-21/1) 
Projekta vadītājs: Dr.phil. L.Gorbaceviča 
Projekta izpildes termiĦš: 2005.g. 
Projekta finansējums: LR IZM 

 
27. Projekta nosaukums: „Reăionālās ekonomikas konkurētspējas paaugstināšana un 

aktīvā adaptācija globalizācijas apstākĜos” (Nr. 05-21/2) 
Projekta vadītājs: : Dr. phil. V.Voronovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2005.g. 
Projekta finansējums: LR IZM 

 
28. Projekta nosaukums: „DU reflektantu monitorings” 

Projekta vadītājs: Dr.sc.soc.V.MeĦšikovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2005.g. 
Projekta finansējums: DU SZF 

 



  

29. Projekta nosaukums: „Reăionālais ziĦojums” (Nr. 05.04.) 
Projekta vadītājs: Mag.oec. V.BoroĦenko 
Projekta izpildes termiĦš: 2005.g. 
Projekta finansējums: DU  

 
30. Projekta nosaukums: „Augstākās izglītības stratēăija un perspektīvas” (Nr. 05.07.)  

Projekta vadītājs: Dr.sc.soc.V.MeĦšikovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2005.g. 
Projekta finansējums: DU 

 
31. Projekta nosaukums: „Izgl ītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme 

uz ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni” (Nr. 05.1446) 
Projekta vadītājs: Dr.oec. A.Nikolajevs 
Projekta izpildes termiĦš: 2005.g. – 2006.g. 
Projekta finansējums: LZP 

 
32. Projekta nosaukums: „: Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme 

uz ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni” (Nr. 05.1446) 
Vadītājs: : Dr.oec.ě.Nikolajeva 
Projekta izpildes termiĦš: : 2005.g. – 2006.g. 
Projekta finansējums: LZP 

 
33. Projekta nosaukums: „Enhancement of Jelgava teachers competence”,  

VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0108/0220 
Projekta vadītājs: : Dr. psych. I.Plotka. 
Projekta izpildes termiĦš: 2006g. -2007.g. 
Projekta finansējums: ESF 

 
34. Projekta nosaukums: „Etniskās tolerances un komunikatīvās kompetences nozīme 

strādājošiem cilvēkiem sistēmā “cilv ēks – cilvēks”  (Nr. 07.2042) 
Projekta vadītājs: Dr. psych. I.Plotka 
Projekta izpildes termiĦš: 2006.g. 
Projekta finansējums: LZP  

 
35. Projekta nosaukums: „L īdzatkarības saistība ar personības adaptīvām spējām un 

dzīves kvalitāti”, Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0035/0165 
Projekta vadītājs: Dr. psych. I.Plotka 
Projekta izpildes termiĦš: 2006.g. 
Projekta finansējums: ESF 

 
36. Projekta nosaukums: „PA psiholoăijas studentu prakses īstenošana uzĦēmumos un 

metodisko materiālu pilnveidošana prakses vadītājiem” (Nr. 
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0035/0165) 
Projekta vadītājs: Dr. psych. I.Plotka 
Projekta izpildes termiĦš: 2006.g. 
Projekta finansējums: ESF 

 
37. Projekta nosaukums: „Role of ethnic communicative personality competence (ECC) 

in cross-cultural relation development” (Nr. 478) 
Projekta vadītājs::  Dr. psych. I.Plotka 
Projekta izpildes termiĦš: 2004.g.-2005. g., 2007.g. 



  

Projekta finansējums: IZM 
 
38. Projekta nosaukums: „ANO attīstības programmas projekts Latvijā. Pārskats par 

tautas attīstību 2004/2005: rīcībspēja reăionos” 
Projekta vadītājs: Dr.sc.soc. A Zobena 
Pārskata līdzautore: mag.oec., pētniece V.BoroĦenko 
Projekta izpildes termiĦš: 2004.g.-2005.g. 
Projekta finansējums: Apvienoto Nāciju Organizācijas attīstības programma 
(UNDP), LU SPPI, DU SPI 

 
39. Projekta nosaukums: „Nacionālās programmas projekts „Ekonomiskās un sociālās 

kohēzijas pasākumi Latvijā” 2.kompetences „Investīcijas cilvēkresursu attīstībā” 
2.pasākums „Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstība” (Nr. 2003/004-979-
06-03/18) 
Projekta vadītājs: Dr.oec. L.Svarinskis 
Projekta izpildes termiĦš: 2003.g. 
Projekta finansējums: Phare 
 

40. Projekta nosaukums: „Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoăiskās kartes 
(Psychological concepts of Latvia and Europa of  Latgalian inhabitants)” (Nr. 
04.1247) 
Projekta vadītājs: Dr. habil. psych., Dr. habil. paed. A.Vorobjovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2004.-2006.g. 
Projekta finansējums: LZP 

 
41. Projekta nosaukums: „Mūsdienu Latvijas iedzīvotāju sociālās selektivitātes un 

sensitivitātes saturs un īpatnības” (Nr.1.11.) 
Projekta vadītājs: Dr. habil. psych., Dr. habil. paed. A.Vorobjovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2006.g. 
Projekta finansējums: LR IZM 

 



  

42. Projekta nosaukums: „L īdzatkarības saistība ar personības adaptīvajām spējām un 
dzīves kvalitāti” (Nr. 1.11) 
Projekta vadītājs:  Dr.psyсh. I. Plotka 
Projekta izpildes termiĦš: 2006.g. 
Projekta finansējums: LR IZM 

 
43. Projekta nosaukums: „Sociālā  intelekta un valodas etnokomunikatīvo prasmju 

attīstība jauniešiem latviešu un mazākumtautību skolās un to nozīme starpnacionālo 
attiecību veidošanā” (Nr. 1.11) 
Projekta vadītājs: Dr.habil.psyсh., Dr.oec. M. Vidnere 
Projekta izpildes termiĦš: : 2006.g. 
Projekta finansējums: LR IZM 

 
44. Projekta nosaukums: „Represēto un jaukto ăimeĦu problēmas” 

Projekta vadītājs: Dr.habil.psyсh., Dr.oec. M. Vidnere 
Projekta izpildes termiĦš: 2001.g.-2003.g. 
Projekta finansējums: LZP 
 

45. Projekta nosaukums: „Personības EKK un tās nozīme starpnacionālo attiecību 
attīstībā” (Nr. 07.2047) 
Projekta vadītājs: Dr.habil.psyсh., Dr.oec. M. Vidnere 
Projekta izpildes termiĦš: no 2004.g. 
Projekta finansējums: LZP 
 

46. Projekta nosaukums: „Leksikona organizācijas atmiĦā reprezentācijas modeĜa 
izstrāde”   
Projekta vadītājs: Dr.habil.psyсh., Dr.oec. M. Vidnere 
Projekta izpildes termiĦš: no 2003.g. 
Projekta finansējums: : LZP 

 
47. Projekta nosaukums: „Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie aspekti” 

(Nr.05-21/1) 
Projekta vadītājs: Dr. sc.soc., prof. V.MeĦšikovs 
Projekta izpildes termiĦš: 2006.g. 
Projekta finansējums: LR IZM 

 
 
48. Projekta nosaukums: Latvijas finanses un bankas atvērto integrācijas procesu 

apstākĜos Eiropas Savienībā. 
Projekta vadītājs: Dr.phil. V. Voronovs 
Realizēšanas laiks: 2006.g. 
Finansētājs: LR IZM 

   
2006. gada 7.-8. aprīlī DU Sociālo zinātĦu fakultātē tika veiksmīgi organizēts 

starptautiskais zinātniskais seminārs „Augstākas izglītības stratēăija un perspektīvas”. 
Seminārā piedalījās zinātnieki ekonomisti no Polijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Latvijas. 

2006. gada 9.-11. oktobrī DU Sociālo zinātĦu fakultātē tika veiksmīgi organizēta 
Starptautiskā zinātniskā konference „Izglītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos”. Konferencē 
piedalījās zinātnieki ekonomisti no Polijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Latvijas. 
 

 



  

10. PIELIKUMS 

Studējošo  un darba devēju aptauja un aptaujas 
rezultāti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

  

 CIENĪJAMAIS STUDENTS! 
 Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un 

kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar 

nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

Kurss: I  
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu). 
  
1.1 Novērtējiet studiju kursa 

svarīguma pakāpi piecu baĜĜu 
sistēmā, kur: 

5 -  Ĝoti svarīgs 
4 -  svarīgs 
3 -  vidēji svarīgs 
2 -  nesvarīgs 
1 -  nav vajadzīgs 

1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, 
kur: 

 
5 -  Ĝoti augsts 
4 -  augsts 
3 -  vidējs 
2 -  zems 
1 – Ĝoti zems 

 
1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā 

studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=). 
A.tabula 

 

Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 
Pasniegšanas 

līmenis 
IzmaiĦas kursa 

apjomā 
1. Finansu tiesības    
2. Informācijas sistēmas 
biznesā 

   

3. Personālvadība    
4. Reăionālā attīstība    
5. Finansu vadība    
6. NodokĜi un audits    
7. Loăistika    
8 Zinātniskā darba 
izstrāde 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

1. Pilnīgi apmierina 
2. Pamatā apmierina 
3. DaĜēji apmierina 
4. Neapmierina 

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 
kopumā? 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos 
aiziet no universitātes 

    
1. Pietiekams 3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 
 

2.  Nepietiekams 

1. Jā, bieži 
2. Jā, bet reti. 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 

3. Nē. Kāpēc? 
 

1. Jā, bieži 
2. Jā, bet reti. 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 

3. Nē. 
 

    
1. Jā 6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 
2. Nē 

    
1. Jā 7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem ir pietiekams? 2. Nē 
    

1. Apmierinoša 8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 
2. Neapmierinoša 

    
1. Apmierinoši 
2. Neapmierinoši 

9  Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 
kopumā? 

3. Cita atbilde 
    
10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanā? 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

  

 CIENĪJAMAIS STUDENTS! 
 Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un 

kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar 

nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 
Kurss: II  
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu). 
  
1.2 Novērtējiet studiju kursa 

svarīguma pakāpi piecu baĜĜu 
sistēmā, kur: 

5 -  Ĝoti svarīgs 
4 -  svarīgs 
3 -  vidēji svarīgs 
2 -  nesvarīgs 
1 -  nav vajadzīgs 

1.4 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, 
kur: 

 
5 -  Ĝoti augsts 
4 -  augsts 
3 -  vidējs 
2 -  zems 
1 – Ĝoti zems 

 
1.5 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā 

studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=). 
 

A.tabula 

 

Studiju kursa 
nosaukums 

Studiju kursa 
svarīgums 

Pasniegšanas 
līmenis 

IzmaiĦas kursa 
apjomā 

1. Kreditēšana    
2. Finanšu socioloăija    
3. UzĦēmējdarbības 
resursu organizēšana 

   

3. Mikroekonomiskā 
analīze 

   

4. Makroekonomiskā 
analīze 

   

 
 
 
 
 



  

 
 
 

1. Pilnīgi apmierina 
2. Pamatā apmierina 
3. DaĜēji apmierina 
4. Neapmierina 

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 
kopumā? 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos 
aiziet no universitātes 

    
1. Pietiekams 3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.  Nepietiekams 
 

1. Jā, bieži 
2. Jā, bet reti.  

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 

3. Nē. Kāpēc? 
 

1. Jā, bieži 
2. Jā, bet reti.  

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 

3. Nē.  
 

    
1. Jā 6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 
2. Nē 

    
1. Jā 7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem ir pietiekams? 2. Nē 
    

1. Apmierinoša 8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 
2. Neapmierinoša 

    
1. Apmierinoši 
2. Neapmierinoši 

9  Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 
kopumā? 

3. Cita atbilde 
    
10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanā? 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
1.studiju gads 

 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

 
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu). 
  
Novērtējiet studiju kursa svarīguma 
pakāpi piecu baĜĜu sistēmā, kur: 
5 -  Ĝoti svarīgs 
4 -  svarīgs 
3 -  vidēji svarīgs 
2 -  nesvarīgs 
1 -  nav vajadzīgs 

Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 
 
5 -  Ĝoti augsts 
4 -  augsts 
3 -  vidējs 
2 -  zems 
1 – Ĝoti zems 

 
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju 
kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=). 

A.tabula 

Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 
Pasniegšanas 

līmenis 
IzmaiĦas kursa 

apjomā 
1. Finansu tiesības 4,2 4,2 „+” – 16% 

„-„ – 16% 
„=” – 68% 

2. Informācijas sistēmas 
biznesā 

4,3 4,2 „+” – 28% 
„-„ – 24% 
„=” –48% 

3. Personālvadība 4 4,3 „+” – 16% 
„-„ – 28% 
„=” –56% 

4. Reăionālā attīstība 4 4,3 „+” – 12% 
„-„ – 32% 
„=” –56% 

5. Finansu vadība 4,4 4 „+” – 8% 
„-„ – 33% 
„=” –58% 

6. NodokĜi un audits 4,7 4,6 „+” – 24% 
„-„ – 16% 
„=” –60% 

7. Loăistika 4 4 „+” – 20% 
„-„ – 12% 
„=” –68% 

8 Zinātniskā darba 
izstrāde 

4,2 4 „+” – 20% 
„-„ – 12% 
„=” –68% 

 
 



  

 
 
 

1. Pilnīgi apmierina 44% 
2. Pamatā apmierina 44% 
3. DaĜēji apmierina 12% 
4. Neapmierina 

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 
kopumā? 

5. Pilnīgi neapmierina un es 
vēlos aiziet no universitātes 

    
1. Pietiekams 56% 3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 
 

2.  Nepietiekams 44% 

1. Jā, bieži 88% 
2. Jā, bet reti. 4% 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 

3. Nē. Kāpēc? 8% 
 

1. Jā, bieži 88% 
2. Jā, bet reti. 8% 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 

3. Nē. 4% 
 

    
1. Jā 84% 6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 
2. Nē 16% 

    
1. Jā 80% 7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem ir pietiekams? 2. Nē 20% 
    

1. Apmierinoša 88% 8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 
2. Neapmierinoša 12% 

    
1. Apmierinoši 88% 
2. Neapmierinoši 8% 

9  Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 
kopumā? 

3. Cita atbilde 4% 
    
10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanā? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  

 
 
2. studiju gads 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

 
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu). 
  
Novērtējiet studiju kursa svarīguma 
pakāpi piecu baĜĜu sistēmā, kur: 
5 -  Ĝoti svarīgs 
4 -  svarīgs 
3 -  vidēji svarīgs 
2 -  nesvarīgs 
1 -  nav vajadzīgs 

Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 
 
5 -  Ĝoti augsts 
4 -  augsts 
3 -  vidējs 
2 -  zems 
1 – Ĝoti zems 

 
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju 
kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=). 

 

A.tabula 

Studiju kursa 
nosaukums 

Studiju kursa 
svarīgums 

Pasniegšanas 
līmenis 

IzmaiĦas kursa 
apjomā 

1. Kreditēšana 4,1 4,2 „+” – 10% 
 „=” – 90% 

2. Finanšu socioloăija 3,4 4 „-„ – 20% 
„=” – 80% 

3. UzĦēmējdarbības 
resursu organizēšana 

4,2 3,4  „-„ – 10% 
„=” – 90% 

3. Mikroekonomiskā 
analīze 

4,5 3,9 „+” – 40% 
 „=” – 60% 

4. Makroekonomiskā 
analīze 

4,7 4,3 „+” – 20% 
 „=” – 80% 

 
 
 

1. Pilnīgi apmierina 
2. Pamatā apmierina 40% 
3. DaĜēji apmierina 60% 
4. Neapmierina 

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 
kopumā? 

5. Pilnīgi neapmierina un es 
vēlos aiziet no universitātes 

    
1. Pietiekams 50% 3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.  Nepietiekams  50% 
 

1. Jā, bieži  90% 4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 
2. Jā, bet reti.  10% 



  

3. Nē. Kāpēc? 
 

1. Jā, bieži  100% 
2. Jā, bet reti.  

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 

3. Nē.  
 

    
1. Jā  60% 6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 
2. Nē  40% 

    
1. Jā  60% 7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem ir pietiekams? 2. Nē  40% 
    

1. Apmierinoša  90% 8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 
2. Neapmierinoša 10% 

    
1. Apmierinoši  70% 
2. Neapmierinoši  30% 

9  Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 
kopumā? 

3. Cita atbilde 
    
10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanā? 
 
 
 
 

 



  

APTAUJAS ANKETA DARBA DEVĒJIEM 
 

1. Jūs pārstāvat :  
- privātuzĦēmumu;  50% 
- valsts iestādi;  40% 
- pašvaldības iestādi;  10% 
- cits  

 

2. Cik aptuveni DU maăistra studiju programmas „Ekonomika” strādā Jūsu organizācijā  ~ 4. 
  
3. Jūsuprāt Daugavpils Universitātes absolventiem darbam nepieciešamās pamatzināšanas ir: 
- atbilstošas; 80% 
- daĜēji atbilstošas;  
- neatbilstošas; 
- grūti pateikt. 20% 

 

4. Daugavpils Universitātes absolventu profesionālās sagatavotības līmenis salīdzinājumā ar citu 
augstskolu absolventiem ir: 

- labāks; 60% 
- līdzīgs; 20% 
- zemāks; 
- cits;  20% 

 

5. Ja Jums būtu vajadzīgs speciālists ar ekonomikas maăistra zinātnisko grādu, Jūs izvēlētos: 
- DU absolventu; 30% 
- citas augstskolas absolventu; 30% 
- neredzu atšėirību; 
- cits;  40% 

 

6. Pēc Jūsu domām DU absolventiem būtu nepieciešams dziĜāk apgūt: 
- ar darbības jomu saistītās teorētiskās zināšanas; 30% 
- vispārizglītojošos studiju kursus; 
- profesijai nepieciešamās praktiskās iemaĦas; 70% 
- cita atbilde.  

 

7. Trūkumi DU absolventu profesionālajā sagatavošanā pārsvarā saistīti ar nepietiekamajām: 
- profesionālajām zināšanām un iemaĦām; 30% 
- komunikatīvajām prasmēm; 30% 
- atbildības izjūtu un darba disciplīnu; 10% 
- cits; 30% 

 

8. Novērtējiet, lūdzu, DU maăistra studiju programmas „Ekonomika” absolventu profesionālo 
sagatavotību 10 ballu sistēmā    ~8 

 
 

 

 
 
 



  

11. PIELIKUMS 

Studiju programmas  finansēšanas aprēėini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   Studiju maksas aprēėins 2008./2009.studiju gadā 
        

  Sociālo zinātĦu fakultāte    

 
Studiju programmas nosaukums: Maăistra studiju  programma "Ekonomika"  

 Studiju veids:  Pilna laika pamatstudijas  
 Studiju ilgums (gadi):  2    
 Kredītpunktu skaits KOPĀ:  80    

 Kontaktstundu skaits gadā:  640    
 Kontaktstundu skaits KOPĀ::  1280    

 Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 16    

 Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 32    

 
Programmas realizācijas 
vieta:  Daugavpils    

        

        Aprēėinu formula: Aprēėins 
Nr. 

  A B 

Rindas 
Nr. 

C D 

Darba algas fonda aprēėins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1:   

Amats Akadēm.personāla īpatsvars  
Kontaktstundu 

sadalījums   

Profesors 15% 96 1     

Asociētais profesors 15% 96 2     

Docents 30% 192 3     

Lektors 25% 160 4     

Asistents 15% 96 5     

Amats Tarifu likme par stundu 
Koeficients par 
īpašiem darba 

apstākĜiem       

Profesors 9,5 Ls 1 6 D6=B1*A6*B6 912,00 

Asociētais profesors 7,6 Ls 1 7 D7=B2*A7*B7 729,60 

Docents 6,1 Ls 1 8 D8=B3*A8*B8 1171,20 

A1 

Lektors 4,9 Ls 1 9 D9=B7*A9*B9 784,00 



  

Asistents 3,9 Ls 1 10 D10=B8*A10*B10 374,40 

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā   11 D11=SUM(D6:D10)*10 3 971,20 

Studiju izmaksas koeficients 2     12 X 1,5 

Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju periodu 3   13 X 1,19744 

Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontāktstundām ar 
koeficientiem 14 D14=D11*D12*D13 7 132,91 

Minimālo studējošo skaits studiju kursā 4   15 X 16 

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo gadā   16 D16=D14/D15 445,81 

Darba algas fonda aprēėins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 

Plānojamais studējošo 
skaits studiju 
programma 

  

Programmas direktors 1,03 Ls 32 18 D18=A18*B18 32,86 

Programmas sekretāre 0,55 Ls 32 19 D19=A19*B19 17,70 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   20 D20= (D18+D19)*12 606,72 

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 5:   21 X 32 

A2 

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 22 D22=D20/D21 18,96 

Darba algas fonda aprēėins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 

Plānojamais  
studējošo skaits 

fakultātē   

Dekāns 0,35 Ls 1347 23 D23=A23*B23 471,45 

Prodekāns 0,35 Ls 1347 24 D24=A24*B24 471,45 

Pārvaldes lietvedis 0,25 Ls 1347 25 D25=A25*B25 336,75 

Pārvaldes sekretārs   1347 26 D25=A25*B25 0,00 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:   27 D27= sum(D23:D26)*12 15 355,80 

Vidējais studējošo skaits fakultātē 6:   28 X 1347 

A3 

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 29 D29=D27/D28 11,40 

A4 
Darba algas fonda aprēėins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:    



  

Amats 
Mēneša tarifa likme par 

vienu studējošo 
Plānojamais  

studējošo skaits filiālē   

Filiāles direktors 0,00 Ls 0 30 D30=A30*B30 0,00 

Filiāles direktora vietnieks 0,00 Ls 0 31 D31=A31*B31 0,00 

Filiāles sekretārs 0,00 Ls 0 32 D32=A32*B32 0,00 

Filiāles pārvaldes personas vidēja darba alga gadā:   33 D33= (D30+D31+D32)/12 0,00 

Plānojamais  studējošo skaits filiāles 7:   34 X 0 

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā 35 D35=D33/D34 0,00 

Darba algas fonda aprēėins fakultāšu personālam, kuri iekĜauti personālā reăustrā uz 1 studējošo gadā (pamatdarbā, papilddarbā, blakus 
darbā): 

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 
Personāla īpatsvars 

(slodžu skaits) 
  

Akadēmiskais personāls 8 177 Ls 32,20 36 X 8 177,00 

Vispārējais personāls 1 796 Ls 16 37 X 1 796,00 

Darba algas fonds gadā:     38 D38=(D36+D37)*12 119 676,00 

Plānojamais studējošo skaits fakultātē:   39 X 501 

A5 

Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 40 D40=D38/D39 238,87 

Darba algas fonda aprēėins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:   

Grupa 
Personāla darba alga 

mēnesī 
Personāla īpatsvars 

(slodžu skaits) 
  

Vispārējais personāls 6 068 Ls 255,3 41 X 6 068,00 

Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā:   42 D42=D41*12 72 816,00 

Plānojamais  studējošo skaits Universitātē 8:   43 X 2095 

A6 

Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 44 D44=D42/D43 34,76 

        

N1 Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo gadā: 45 D40=D17+D22+ 
D29+D35+D40+D44 

749,80 

N2 
Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi 
(24.09%) 

46 
D46= D45*0.2409 180,63 



  

N3 Komandējumi un dienesta braucieni: 
  

47 
x 1,71 

Sakaru un pasta pakalpojumi:   48 x 2,92 

Īpašuma nodoklis   49 x 0,00 

Transporta pakalpojumi   50 x 1,02 

Telpu un inventāra noma   51 x 0,88 

Tehniskā apkope   52 x 6,78 

Remonta izmaksas:    53 x 7,18 

Programmas akreditācija   54 x 39,06 

Mācību prakse   55 x 0,00 

N4 

Pakalpojumu apmaksa 
  

56 
D56= SUM(D48:D55) 

57,84 

Mācību līdzekĜi   57 x 1,38 

Kancelejas preces   58 x 2,58 

Inventārs   59 x 2,71 

Komunālie pakalpojumi   60 x 20,00 

N5 

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 
  

61 
D61= SUM(D57:D60) 

26,67 

N6 Grāmatu iegāde un žurnāli   62 x 28,02 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas   63 x 0,42 

Studentu aktivitātes   64 x 0,92 

Sports un kultūra   65 x 1,91 S1 

Studentu sociālais nodrošinājums   66 D66=D64+65 2,83 

X1 Neprognozējamie izdevumi   67 x 11,03 

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai   68 x 21,48 

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:   69 
D69=D68+D67+D66+D63+D62

+D61+D56+D47+D46+D45 

1080,43 

 Ikgadējas studiju maksas aprēėins uz visu studiju periodu vienam studējošam  

  
Prognozējamā 

inflācija 
Aprēėina formula: Aprēėins 

A B 

Rindas 
Nr. 

C D 

  

1. studiju gads X 70 D70=D69 1 080 Ls 



  

2. studiju gads 12,0% 71 D71=(D70*B71) 1 210 Ls 

        

 Piezīmes:       

 1 - Darba algas fonda aprēėins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts pamatojoties uz plānojamiem tarifu likmem par stundu apmaksu 

 
2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskas jomas koeficients tiek noteikti MK noteikumu pamatā                                                                                                       
(2006.gada 12.decembra MK noteikumi Nr.994); 

 4 - Minimālo studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 5  - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēėināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu; 

 6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 7 - Plānojamais studējošo skaits filiāles tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam); 

 8 - Plānojamais studējošo skaits Universitātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam). 



  

12. PIELIKUMS 
 
 

Diploms un tā pielikuma paraugs 

 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
Ar Sociālo zinātĦu fakultātes Domes  

2008. gada 16. jūnija lēmumu Nr. 10/3 

 
 

VĀRDS UZVĀRDS 
personas kods 241283-10208 

 
ieguvusi/is 

 
 

SOCIĀLO ZINĀTĥU  
MAĂISTRA GRĀDU 

ekonomikā 
 
 
 
 
 
 
 Z.v.                  Rektors____________________  

           A.Barševskis 
 
             Domes  
             priekšsēdētājs______________ 
                V.MeĦšikovs 
 

 
Daugavpilī, 2008. gada 20. junijā 
Reăistrācijas Nr. 1



  

 DAUGAVPILS  UNIVERSIT ĀTE 

Diploma pielikums atbilst Eiropas  Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu 
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu.  
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda 
iemeslu. 

 DIPLOMA  PIELIKUMS 
MD E Nr. 0039 

1.  ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Uzvārds: UZVĀRDS 
1.2. Vārds: VĀRDS 
1.3. Dzimšanas datums: 00.00.0000. 
1.4. Studenta personas kods: 000000-00000 

2.  ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 

2.1. Kvalifik ācijas nosaukums:  
Sociālo zinātĦu maăistra grāds ekonomikā 

2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 
sociālās un cilvēkrīcības zinātnes 

2.3. Kvalifik āciju piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu 

3.  ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS L ĪMENI 

3.1. Kvalifik ācijas līmenis: 
maăistra akadēmiskais grāds 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
2 gadu pilna laika studijas, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti,  
no 2006.g.16.08. līdz 2008.g.16.06. 

3.3. UzĦemšanas prasības: 
akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikā (uzĦēmējdarbībā) vai augstākā 
profesionālā izglītība ekonomikas (uzĦēmējdarbības) jomā 

4.  ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas 
4.2. Programmas prasības: 

apgūt nozares teorijas un metodoloăijas padziĜinātos kursus; 
aprobēt zinātnisko pētījumu rezultātus konferencēs un publikācijās; 
sekmīgi nokārtot maăistra eksāmenu ekonomikā; 
izstrādāt un aizstāvēt maăistra darbu 
 



  

4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

KURSA NOSAUKUMS 
KREDĪT-
PUNKTI 

ECTS 
KREDĪTI  VĒRTĒJUMS 

TEORĒTISKO ATZIĥU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI 

Makroekonomiskā analīze 6 9 9 (teicami)  
Mikroekonomiskā analīze 6 9 8 (Ĝoti labi)  
NodokĜi un audits 4 6 8 (Ĝoti labi)  
UzĦēmējdarbības resursu 
organizēšana 

 
4 

 
6 9 (teicami)  

Kreditēšana 4 6 7 (labi)  
Finanšu vadība 4 6 6 (gandrīz labi)  
Matemātiskā ekonomika 4 6 6 (gandrīz labi) 

TEORĒTISKO ATZIĥU APROBĀCIJA 

Finanšu tiesības 2 3 9 (teicami)  
Informācijas sistēmas biznesā 4 6 8 (Ĝoti labi)  
Finanšu socioloăija 4 6 8 (Ĝoti labi)  
Personālvadība 2 3 6 (gandrīz labi)  
Reăionālā attīstība 2 3 8 (Ĝoti labi)  
Loăistika 2 3 8 (Ĝoti labi) 
Zinātniskā darba izstrāde 2 3 8 (Ĝoti labi) 

PĒTĪJUMU REZULTĀTU APROBĀCIJA 

Pētījumu rezultātu apkopošana un 
ziĦojums konferencē 

 
10 

 
15 

 
ieskaitīts  

GALA PĀRBAUDĪJUMI 

Maăistra darbs „Dzīvības 
apdrošināšanas tirgus attīstības 
tendences Latvijā 2000. – 2007.gadā”  

 
20 

 
30 8 (Ĝoti labi)  

    

 
4.4. Atzīmju sistēma: 

 
ATZĪME ATZĪMES NOZĪME  

10  izcili 
 9  teicami 
 8  Ĝoti labi 
 7  labi 
 6  gandrīz labi 
 5  viduvēji 
 4  gandrīz viduvēji 
 3 – 1  neapmierinoši 

 
4.5. Kvalifik ācijas klase: 

nav   



  

5.  ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 
turpināt studijas doktorantūrā 

5.2. Profesionālais statuss: 
nav 

6.  PAPILDINFORM ĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 
dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu MD E Nr. 0039; 
Daugavpils Universitātes maăistra studiju programma „Ekonomika” ir 
akreditēta 

6.2. Papildinformācijas avoti: 
Daugavpils Universitāte 
Vienības ielā 13, LV – 5400 
tālr. 65422180, fakss: 65422890 
e-pasts: du@du.lv 

7.  PIELIKUMA APSTIPRIN ĀJUMS 

7.1.  Datums: 16.06.2008.   
 
7.2.  Paraksts ____________ Arvīds Barševskis 

 
7.3.    Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors 

 
7.4.  Zīmogs: 

 
 
 
 
 
 

8.  ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS SISTĒMU VALST Ī 

 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā/koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 

 



  

 
  

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo 
augstāko izglītību. Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā 
augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – 
KP)1, no tiem obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir ≥20 KP (30 ECTS), 
bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna laika 
studijās ir seši līdz astoĦi semestri. 

Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne 
mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās 
zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju 
aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi 
konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloăijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam 
šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie kursi ≥20 KP 
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP 
(90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, 
tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

                                                 
1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam 
paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) 
punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



  

Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS): 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet maăistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 
un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas) un to ieguvēji 
var turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv vairāki 
citi programmu veidi. 

• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 
KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi 
var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 
ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc 
vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu 
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, tai skaitā 
noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma 
ietver bakalaura programmas obligāto daĜu, tad absolventi iegūst tiesības stāties 
maăistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida zinātniskais 
grāds – doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. Doktora grādu 
piešėir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un 
pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas 
satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziĦas dotajā zinātĦu nozarē. Promocijas 
darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī 
pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir 
promocijas padomes. Doktora grāda piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija.  

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

  Apguves 
līmenis  Atzīme  Skaidrojums 

 Aptuvenā 
ECTS atzīme 

 10  izcili (with distinction)  A 
 Ĝoti augsts 

 9  teicami (excellent)  A 

 8  Ĝoti labi (very good)  B 
 augsts 

 7  labi (good)  C 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E  vidējs 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 

  



  

Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un 
koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai 
koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai 
nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem Akreditācijas komisija, bet par 
augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome.  

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                        http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

 
 
 


