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PRIEKŠVĀRDS 

 
LLU Ekonomikas fakultātes profesionālās maģistra augstākās izglītības programma „Finanšu vadība‖ 

licenzēta līdz 2012. gada 8.oktobrim (LR Izglītības un Zinātnes ministrijas licence nr.04056-76).  

Pašnovērtējuma ziľojums ietver programmas īstenošanas svarīgākos kvantitatīvos un kvalitatīvos 

indikatorus, tās pilnveides stratēģiskos virzienus 2011./2012.studiju gadā.  

Maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” realizācija pamatojas uz: 

 LR Izglītības likumu; 

 LR Augstskolu likumu; 

 MK Noteikumiem nr.481 Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

(28.11.2001 ar grozījumiem 02.06.2007) 

 2010.gada MK Noteikumiem .nr.461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 

aktualizēšanas kārtību; 

 MK Noteikumiem Nr.861 (2010.gada 14.septembrī) Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija 

noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 

kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību‖; 

 LLU Satversmi; 

 LLU 13.02.2008. Senāta lēmumu Nr. 6-78 „Nolikums par maģistra grāda iegūšanu Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē‖; 

 LLU 11.06.2008. Senāta lēmumu Nr. 6-131 „Studiju nolikums‖ (ar grozījumiem 08.10.2008. Nr. 6-143); 

 LLU 14.05.2008. Senāta lēmumu Nr. 6-122 „Nolikums par studiju programmas direktoru‖; 

 LLU 09.04.2008. Senāta lēmumu Nr. 6-107 „Metodiskās komisijas nolikums‖; 

 LLU attīstības stratēģisko plānu 2007.-2010. gadam un perspektīvā līdz 2013. gadam; 

 LLU EF Domes un katedru atbilstošajiem lēmumiem; 

 LLU maģistra studiju programmu direktoru un Ekonomikas fakultātes maģistra studiju Metodiskās 

komisijas sanāksmju lēmumiem. 

 

1.Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība” mērķi un uzdevumi, iegūstamie studiju rezultāti 
 

Studiju programmas izveidošanas nepieciešamība- sakarā ar iepriekš realizēto EF izglītības stratēģiju 

profesionālā virziena attīstībai, kuras rezultātā ir licencētas un akreditētas gan 1.līmeľa profesionālā studiju 

programma „Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze‖ (IKK 413414)   un ―Komerczinības‖ 

(413411) , gan profesionālā bakalaura programma ―Komercdarbība un uzľēmumu vadība‖(4234511) radās 

nepieciešamība profesionālās izglītības virziena tālākai virzībai un attīstībai. 

Programmas absolventi var strādāt par finanšu ekonomistiem, finanšu vadītājiem, finanšu analītiķiem 

komercdarbības un publiskajā sektorā, bankās, Valsts ieľēmumu dienestā, Lauku konsultāciju un mācību 

centros Latvijas reģionos, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Programmas 

absolventi iegūst tiesības turpināt studijas doktorantūrā.  

Studiju programmas īstenošanas mērķis – sagatavot augsta profesionāla līmeľa finanšu vadīšanas 

speciālistus ar padziļinātām zināšanām un prasmēm finanšu vadībā , kas nepieciešamas finanšu analītiķim 

darbam Latvijas un starptautiskajos uzľēmumos, finanšu institūcijās, konsultāciju centros, nodrošinot iespēju 

iegūt profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu finanšu vadībā un ar tiesībām turpināt studijas 

doktorantūrā. 

Studiju programmas īstenošanas uzdevumi:  
Programma sniedz nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaľas, lai absolventi, iegūstot finanšu analītiķa 

kvalifikāciju, būtu kompetenti veikt sekojošus profesijas darba aprakstā paredzētos darbus:  izstrādāt 

uzľēmuma finansiālās darbības stratēģiju, piesaistīt un izvietot finanšu resursus, optimizēt kapitāla struktūru, 

sagatavot investīciju projektus, sagatavot un kontrolēt budžetu, plānot naudas plūsmu un finanšu rezultātus, 

sagatavot finanšu pārskatus, nodrošināt vadību ar pilnīgu informāciju par finanšu stāvokli, izveidot 

finansiālās darbības novērtēšanas sistēmu un kontrolēt normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību 

reglamentējošo prasību ievērošanu, vadīt finanšu plānošanas un analīzes darbu, veikt nodarbināto apmācību 

finanšu analīzes un plānošanas jautājumos, kā arī patstāvīgi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu 

finanšu jomā. 
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Programmas apguves gaitā īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunāko zināšanu apguvei finanšu vadības teorijās, 

Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju nostādnēs finanšu analīzes un plānošanas jomā, 

makroekonomikā un mikroekonomikā, komercdarbības, darba tiesiskajos un vides jautājumos, finanšu 

likumdošanā, finanšu menedžmentā, uzľēmējdarbības plānošanā, nodokļu politikā, vadības grāmatvedībā, 

stratēģiskajā vadīšanā, kā arī biznesa ētikas jautājumos. 

 Savukārt atsevišķo nozaru un vadīšanas interešu specializācijas studiju kursus nodrošina – finanšu 

grāmatvedība, finanšu investīciju vadība, starptautisko finanšu vadība, iekšējais audits, risku vadības 

process, apdrošināšanas finanses, nodokļu plānošana, pētījumu un publikāciju metodoloģija (angļu valodā). 

Beidzot studijas: 

 Ja iepriekšējā iegūtā izglītība ir otrā līmeľa profesionālajās pamatstudijās un iegūts profesionālā 

bakalaura grāds vai 2.līmeľa profesionālā augstākā izglītība, kā arī 5.līmeľa profesionālā 

kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot programmu šādās izglītības programmu grupās: ekonomika, 

uzľēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, audits, vadība un administrēšana- tiek iegūts maģistra 

profesionālais grāds finanšu vadībā; 

 Ja iepriekšējā iegūtā izglītība ir akadēmiskajās pamatstudijās iegūtais akadēmiskais grāds vai  

2.līmeľa profesionālā augstākā izglītība, kas nav saistīta ar attiecīgo nozari- tiek iegūts maģistra 

profesionālais grāds finanšu vadībā un piektā līmeľa profesionālā kvalifikācija finanšu 

analītiķis. 

 

Studiju programmas ―Finanšu vadība‖ īstenošana nodrošina programmas absolventu konkurētspēju 

darba tirgū Latvijā un ārpus tās, tā atbilst programmas realizācijā iesaistīto LLU struktūrvienību mērķiem un 

uzdevumiem, kā arī LLU un Ekonomikas fakultātes Stratēģijai 2007.-2013. gadam, kas uzsver universitātes 

un fakultātes nozīmi profesionālu studiju virzienu veicināšanā caur pētniecību un profesionālo sagatavotību. 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Finanšu vadība‖ studenti lekcijās, 

praktiskajās nodarbības, semināros un individuālajos darbos iegūst profesionālajai darbībai nepieciešamās 

kompetences un spēj analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko ekonomisko vidi, tirgus attīstības 

tendences un perspektīvas, konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes, definēt uzľēmuma 

finansiālās darbības mērķus un pamatvirzienus, noteikt uzľēmuma finansiālās darbības rādītājus un sastādīt 

īstermiľa (taktiskos) un ilgtermiľa (stratēģiskos) uzľēmuma finansiālās darbības plānus un budžetu, kā arī 

koriģēt un pilnveidot finanšu plūsmu un budžetu. Spēj plānot, vadīt un koordinēt uzľēmuma darbību 

kopumā, organizēt finanšu speciālistu racionālu un saskaľotu darbību un informēt uzľēmuma vadību par 

sasniedzamajiem finansiālajiem mērķiem un uzdevumiem, pieľemt lēmumus un korekcijas taktiskās un 

stratēģiskās darbības optimizēšanai, noteikt kapitāla optimālo struktūru, pamatot pašu un aizľemtā kapitāla 

piesaistīšanu, analizēt un novērtēt apgrozāma kapitāla aktīvu izlietošanas efektivitāti un izstrādāt finanšu 

resursu piesaistīšanas projektus, sagatavot vērtspapīru emisiju. Spēj pārvaldīt naudas līdzekļus, īstermiľa 

debitoru un kreditoru parādus, krājumus, savlaicīgo norēķināšanos ar pircējiem un piegādātājiem, par 

saľemtajiem kredītiem, pakalpojumiem un nodokļu maksājumiem. Spēj nodrošināt kapitālieguldījumu 

finansēšanas avotus, nodrošināt investīciju efektivitāti un kontrolēt investīciju projektu īstenošanu, noteikt 

finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku, sagatavot priekšlikumus finanšu investīcijām un noteikt 

vērtspapīru portfeļa lielumu un struktūru, kā arī nodrošināt investīcijām nepieciešamos finanšu resursus, 

plānot peļľu un tās izlietošanu, prognozēt peļľas un rentabilitātes izmaiľas turpmākajos gados, pārvaldīt 

izmaksas un sagatavot priekšlikumus izmaksu samazināšanai,  izstrādāt operatīvos un perspektīvos finanšu 

plānus,  analizēt, vērtēt un kontrolēt uzľēmuma maksātspēju, rentabilitāti, likviditāti, finanšu resursu 

izlietošanas efektivitāti un finansiālo stāvokli kopumā, kā arī pārvaldīt finanšu riskus un izstrādāt 

priekšlikumus finanšu risku samazināšanai vai novēršanai. Spēj nodrošināt finanšu pārskatu savlaicīgu 

sastādīšanu un iesniegšanu, sagatavot priekšlikumus vides aizsardzības, darba aizsardzības un darba tiesisko 

attiecību pilnveidošanai. 

Programmas ietvaros atbilstoši iegūstamajai kompetencei studenti iegūst prasmes, 

iemaľas un izveido attieksmes profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai, atbilstoši 

profesijas 241302 „Finanšu analītiķis” standartam. Studiju noslēgumā jāizstrādā un jāaizstāv 

maģistra darbs. 
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2. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība” organizācija 
 

2.1. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” 

atbilstība LLU galvenajiem mērķiem, uzdevumiem un Ekonomikas fakultātes Stratēģijai 2007.-

2013. gadam 

 
Studiju programma tiek organizēta atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam, LR MK 

noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu‖, kā arī 

LR Profesiju klasifikatoram un atbilstošajam finanšu analītiķa profesiju standartam. 

Profesionālās izglītības maģistra studiju programma „Finanšu vadība‖ tiek organizēta atbilstoši ārējiem un 

iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, un tās saturs atbilst: 

 LLU misijai: veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai; 

 LLU vīzijai: kļūt par modernu starptautiski atzītu un prestižu universitāti, kas aktīvi iekļaujas vienotā 

Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā; 

 LLU Satversmē definētajiem augstskolas galvenajiem mērķiem un uzdevumiem: 

- dot studentiem augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību, attīstīt zinātni un izkopt kultūru, 

uzturēt un attīstīt Latvijas intelektuālo potenciālu; 

- gatavot akadēmiski izglītotus speciālistus tautsaimniecībai, zinātnei, kultūrai, izglītībai, kā arī valsts 

pārvaldei, dodot jaunas zināšanas un prasmi tās izmantot sabiedrības interesēs. 

Savukārt studiju sistēmu augstskolā iekšēji reglamentē studentu un augstskolas attiecības 

reglamentējošie dokumenti un studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti- Studiju nolikums, 

LLU Senāta lēmumi, LLU EF Domes lēmumi. LLU darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir 

pieejami arī LLU mājas lapā internetā www.llu.lv 

Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, apgūstamie studiju kursi tiek 

sadalīti obligātajā (A) un izvēles (B) daļā. Programmas daļu apjomi un to procentuālais sadalījums redzami 

2.1.tabulā un 2.2.tabulā. 

 

2.1.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Finanšu vadība” 

pilna laika studijas – 1,5 gadu apmācība 

Studiju kursi Kredītpunkti % 
A. Obligātie studiju kursi 
Tai skaitā Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 

20 KP 

2 KP 
33% 

B.  Izvēles kursi (t.sk ierobežotā izvēle 4KP) 14 KP 24% 
Prakse 6 KP 10% 
Valsts pārbaudījums 20 KP 33% 
Kopā 60 KP 100% 

 

2.2.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Finanšu vadība” pilna laika studijas 

– 2,5 gadu apmācība (personām ar iepriekšēju bakalaura akadēmisko grādu) 

 

Studiju kursi Kredītpunkti % 
A. Obligātie studiju kursi 
Tai skaitā Pedagoģijas un psiholoģijas kursi 

20 KP 

2 KP 
20% 

B. Izvēles kursi (t.sk.ierobežotā izvēle 10 KP) 20 KP (10 KP + 10 KP) 20% 
Prakse 32 KP 32% 
Valsts pārbaudījums (tai skaitā studiju darbs) 20 KP + 8KP 28% 
Kopā 100 KP 100% 

 

Programmu īsteno:  LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedra 

Studiju programmas īstenošanas vieta: LLU Ekonomikas fakultāte, Jelgava. 

http://www.llu.lv/
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Studiju programmas direktore: Dr.oec., profesore Ingrīda Jakušonoka. 

Studiju programmas īstenošanas veids: 

Pilna laika studijas – studiju process tiek organizēts ar mācību slodzes sadalījumu katru nedēļu – 

piektdienās un sestdienās. Studiju kursi tiek lasīti blokos, pēc studiju kursu bloka noklausīšanās students 

kārto pārbaudījumu saskaľā ar programmā paredzēto pārbaudījuma veidu un ievēro pārbaudījuma 

grafiku.  

2.2.Augstākās izglītības programmas iekšējā kvalitāte 

 

Maģistra studiju programmas konkurētspējas uzturēšanas un veicināšanas nepieciešams 

priekšnoteikums ir nepārtraukts tās iekšējās kvalitātes pilnveides process, kurā piedalās mācībspēki, 

studējošie, absolventi un darba devēji.  

Studiju kvalitātes uzlabošanas aktualitātes tiek ietvertas  LLU Senāta, Konventa, fakultātes Domes, maģistra 

studiju Metodiskās komisijas, katedras sēžu dienas kārtības jautājumos. Augstākās izglītības programmas 

iekšējās kvalitātes nodrošināšana tiek īstenota vairākos līmeľos: 

 

1. LLU līmenī 

 vispārēju uzraudzību par maģistra studijām, tai skaitā maģistra eksāmenu komisiju darbības pārraudzību, 

veic mācību prorektora vietnieks maģistrantūras jautājumos un Studiju daļa. Mācību prorektora 

vietnieks maģistrantūras jautājumos īsteno arī studiju kursu reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver 

sevī studiju kursa atbilstības kontroli augstākās izglītības programmai, tās saturam; 

 studiju programmas stratēģisko virzību un tai pakārtoto prioritāro uzdevumu akcentēšanu palīdz 

koordinēt un veidot LLU Padomnieku konvents, kurā Ekonomikas fakultāti pārstāv pieci locekļi; 

 LLU Socioloģisko pētījumu grupa centralizēti katru gadu veic studējošo aptauju, lai noskaidrotu 

mācībspēku profesionālās darbības vērtējumu konkrētajā studiju kursā pēc vairākiem savstarpēji 

saistītiem kritērijiem - studiju kursa pārzināšanas, studiju kursam atbilstošas struktūras un apjoma, 

izvirzīto prasību un zināšanu objektīvas novērtēšanas, veiksmīga kontakta uzturēšana ar studentiem u.c. 

jautājumos; 

 studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas reglamentējošais raksturs ir nostiprināts Senāta 

lēmumā par LLU Metodiskās komisijas nolikumu, šīs komisijas pienākumos ietverot studiju 

programmu plānu izskatīšanu un saskaľošanu, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem un LLU 

iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un Senāta lēmumā „LLU Nolikums par studiju programmas 

direktoru‖, kurā precīzi definēti studiju programmas direktora pienākumi un tiesības studiju 

programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas kontekstā. 

 

2. Ekonomikas fakultātes līmenī 

 katru studiju gadu studiju programmas direktore ziľo fakultātes Domē par prioritārajiem virzieniem 

studiju kvalitātes uzlabošanā un tās nodrošināšanas alternatīvajiem scenārijiem; 

 tiek nodrošināta „Metodisko norādījumu maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai‖ kritiska 

izvērtēšana un pilnveide; 

 studiju procesa organizēšanas un nodrošināšanas pilnveides jautājumi tiek skatīti maģistra studiju 

Metodiskā komisijā. Metodiskās komisijas sēdēs notiek jaunu studiju kursu un plānu izskatīšana un 

izvērtēšana, studiju plānu caurskatīšana un saskaľošana, studiju kursu programmu, to satura izskatīšana 

un izvērtēšana atbilstoši apgūstamās studiju programmas nostādnēm; 

 katru gadu tiek veiktas studentu aptaujas, kuru datu analīze ļauj kritiski novērtēt īstenoto studiju 

programmas satura, tās organizācijas, studiju procesa nodrošinājuma ar mācību-metodisko materiālu un 

auditoriju labiekārtošanas līmeni, mācībspēku un studentu savstarpējo attiecību modeli, mācībspēku 

reālu un patiesu ieinteresētību un atbalstu studentu profesionālās un akadēmiskās izaugsmes veicināšanā; 

 atgriezeniskā saikne studiju iekšējās kvalitātes pilnveidē veidojas arī fakultātes organizētajās ikgadējās 

Absolventu un profesionāļu lekciju nedēļās, studentiem sniedzot nepastarpinātu un tiešu saikni ar 

reālās dzīves izvirzītajām prasībām un kritērijiem vietējā un starptautiskā darba tirgū; 

 tiek nodrošināta speciālās ekonomiskās un profesionālās finananšu vadības literatūras  pieejamība  

un auditoriju un tehniskā aprīkojuma atbilstība kvalitātes rādītāju prasībām. 
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3. Studiju procesa nodrošināšanas un katedru līmenī 

 studentu kvantitatīvo rādītāju dinamikas un studiju procesa rezultatīvo rādītāju apzināšana un 

analīze: studentu skaits, kas pārtrauc studijas konkrētu iemeslu rezultātā, eksmatrikulēto studentu skaita 

attiecība pret imatrikulētajiem studentiem, maģistra darbu novērtējuma dinamika ballu skalā u.c.; 

 studiju procesa organizēšanā un nodrošināšanā ir vērsta uz optimāla nodarbību plānojuma 

sagatavošanu un tā izmaiľu vadību; 

 pēc ieskaitīšanas maģistra studiju programmā katedra nozīmē maģistra darba vadītāju, iesaka atbilstošos 

pētniecības virzienus. 

 katedru sēdēs tiek pārskatītas atbilstošo studiju kursu anotācijas un izvērstās programmas, metodiskie 

materiāli, konkrētu studiju darbu metodiskie norādījumi; 

 katedras organizē maģistra darbu priekšaizstāvēšanu, kurā novērtē izstrādātā maģistra darba atbilstību 

izvirzītajām prasībām; 

 akadēmiskajam personālam tiek piedāvāta iespēja apmeklēt kursus un seminārus par aktuālām 

metodoloģiskām, metodiskām un praktiskām problēmām;  

 katedru līmenī tiek apzināts mācībspēku īpatsvars, kuru darbs studentu aptaujās konkrētā studiju kursā  

pēc vērtēšanas kritērijiem ir zemā līmenī un tiek individuāli izstrādāts plāns nepilnību novēršanai. 

2.3.Programmas salīdzinājums ar citām Latvijā un citās valstīs realizētajām tāda paša līmeľa 

programmām 

 
Izstrādājot un realizējot programmu, tika veikts salīdzinājums ar citām atbilstoša līmeľa programmām 

Latvijā (skatīt 2.3.tabulu).  

Kā redzams studiju programmu salīdzinājumā LLU un RA un LU ir līdzīga programmu realizācija, 

taču LU studiju ilgums un studiju apjoms ievērojami atšķiras. LLU EF realizē studiju programmu 60 KP 

(1,5,gadu apmācībā) un 100 KP (2,5 gadu apmācībā) apjomā, bet LU EVF – attiecīgi tikai 40 KP  un 80 KP 

apjomā. Savukārt RA iegūstamā kvalifikācija ir – finansista kvalifikācija, bet LLU un LU – finanšu analītiķa 

kvalifikācija.  

Savukārt programmas dziļākam izvērtējumam nepieciešams salīdzinājums ar ārvalstu universitātēs un 

augstskolās realizētājām programmām. Šāds salīdzinājums tika veikts, izvēloties  Lietuvas Lauksaimniecības 

universitātē realizēto programmu (skat.2.4.tabulu) un programmas Lielbritānijā, Nīderlandē, Spānijā un 

Zviedrijā. Programmu salīdzinājumu apkopojumu skatīt pielikumā nr.8. 

 

Pielikumā nr.8. apkopota informācijā par MFM (Master in Financial Management) un MScF (Full-time-

MSc-in-Finance) programmu realizāciju ārvalstu augstskolās Lielbritānijā, Nīderlandē, Spānijā un Zviedrijā , 

tā parāda, ka būtisku atšķirību starp LLU piedāvāto maģistra profesionālo programmu „Finanšu vadība‖  un 

ārvalstīs realizētajām MFM programmām nav, studiju kursu piedāvājums LLU ir pat plašāks. Atšķiras 

atsevišķu speciālo kursu piedāvājums un sadalījums modeļos, kā arī akcenti uz praktisko darbu veikšanu. 

Teorijas kursa apguvei un maģistra darba izstrādei atvēlētais laiks visās minētajās valstīs ir 12 

mēnešu līdz 18 mēnešu apjomā tāpat kā LLU. Pozitīva ir LLU maģistra programmā iekļautā iespēja savus 

pētījumu rezultātus prezentēt zinātniskajās konferencēs. 
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2.3.tabula 

LLU programmas „Finanšu vadība” salīdzinājums ar Latvijā realizētajām programmām 
Kritēriji LLU EF  LU EVF Rēzeknes augstskola 

Studiju līmenis Profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju 

programma „Finanšu 

vadība‖ 

Profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju 

programma „Finanšu 

ekonomika‖ 

Profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju 

programma „Finanšu vadība‖ 

Studiju ilgums 1.5 gadi (2.5gadi) pilna 

laika studijās 

nav nepilna laika studiju 

1 gads ( 2 gadi) klātienē 

2 gadi (2,5 gadi) neklātienē 

2 gadi  klātiene 

Studiju apjoms 60 KP (100 KP)  40 KP  ( 80 KP)  70 KP 

Iegūstamais grāds Profesionālā maģistra grāds 

Finanšu vadībā (finanšu 

analītiķa kvalifikācija) 

Profesionālā maģistra grāds 

Finanšu ekonomikā (finanšu 

analītiķa kvalifikācija) 

Profesionālā maģistra grāds 

finansēs 

Obligāto studiju 

priekšmetu (A 

bloks) apjoms 

20 KP  ( 20 KP)   6 KP  (19 KP) 22 KP 

A bloka studiju 

kursi 

Finanšu grāmatvedība 3KP, 

Finanšu menedžments 3KP, 

Finanšu investīciju vadība 

3KP,  

Matemātiskā statistika 2KP, 

Starptautisko finanšu vadība 

2KP,  

Risku vadības process 3 KP, 

Apdrošināšanas finanses 

2KP,  

Lietišķā psiholoģija 2KP 

Finanšu instrumentu portfeļu 

vadība un analīze 3KP 

Nodokļu politika un 

administrēšana  3KP 

Vadības grāmatvedība   2KP 

Naudas teorija un politika  2KP 

Finanšu risku analīze  2KP 

Projektu vadīšana un finansēšana 

2KP 

Komercbanku vadība 3KP 

Pētnieciskā darba problemātika 

un metodoloģija 2KP 

 

ES ekonomiskā un monetārā  

integrācija  3KP, 

Uzľēmējdarbības stratēģiskā 

vadīšana 3KP,  

Risku vadīšana 3KP, Finanšu 

teorijas un politika 3KP, 

Nodokļu sistēmas 3KP, 

Inovāciju vadība 2KP, 

Pētnieciskā darba 

metodoloģija 2KP, Projektu 

vadība 3KP 

Izvēles kursu 

apjoms (B bloks)  

14 KP  (20 KP) 8 KP  (20 KP) 22 KP 

B bloka studiju 

kursi  

Pētniecības, publikāciju 

metodoloģija (angļu val.) 

2KP, 

Nodokļu plānošana 2 KP, 

Starptautiskie norēķini 2KP, 

Finanšu vadīšanas teorijas 

2KP 

Biznesa ētika 2KP, 

Projektu ekonomiskā 

novērtēšana 2 KP,  

Iekšējais audits 2 KP. 

Vadības grāmatvedība 2 KP, 

Stratēģiskā vadīšana 2KP, 

Nodokļu politika 2KP, 

Biznesa novērtēšana 2KP, 

Mājsaimniecības finanšu 

plānošana 2KP, 

Komercdarbības un finanšu 

likumdošana 2KP, 

Finanšu pakalpojumu 

mārketings 2KP, 

Uzľēmējdarbības plānošana 

2 KP 

Organizācijas psiholoģija 2KP 

Finanšu pakalpojumu tirgvedība  

2KP 

Uzľēmumu stratēģiskā un 

operatīvā plānošana  2KP 

Valsts budžeta politika un 

vadība  2KP 

Komerctiesības  2KP 

Finanšu inženierija 3KP 

Starptautiskās finanses  2KP 

Finanšu vadība 3KP 

Finanšu analīzes kvantitatīvās 

metodes 2KP 

 

Biznesa novērtēšana 3KP, 

Statistiskās metodes 

ekonomikā un biznesā 2KP, 

Finanšu modelēšana un 

prognozēšana 2KP, 

Korporatīvo finanšu analīze 

3KP,  

Starptautiskie finanšu pārskatu 

standarti 3KP,  

Apdrošināšanas finanšu 

vadība 3 KP,  

Starptautiskās finanses 2KP, 

Kvalitātes vadības sistēmas 

2KP, Reģionālā politika un 

ekonomika 2 KP,  

Personāla vadīšana 2KP, 

Inovācijas pedagoģijā un 

psiholoģijā 2 KP,  

Organizāciju kultūra un 

komunikāciju vadība 2KP 

Maģistra darbs 20 KP ( 28 KP)  20 KP 20 KP 

Prakse  6 KP (32KP) 6 KP ( 26 KP) 6 KP 

Kopā 60 KP ( 100 KP) 40 KP ( 80 KP) 70 KP 
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2.4.tabula 

Programmas „Finanšu vadība” salīdzinājums studiju kursu griezumā ar Lietuvas  

lauksaimniecības  universitātes maģistra studiju programmu „Lauksaimniecības ekonomika 

un finanses”  specializācijai  „Finanses” ar 2 gadu apmācību 

 

Lietuvas Lauksaimniecības universitātes 

maģistra studiju programma 

„Lauksaimniecības grāmatvedība un 

finanses” specializācijai „finanses”  2gadi, 

80 KP 

LLU maģistra studiju programma „Finanšu 

vadība”  2,5 gadi,  100 KP 

2009./2010.st.g. KP 2009./2010.st.g. KP 
Pētījumu metodoloģija 4 Pētniecības, publikāciju metodoloģija 

(angļu val.) 
2 

Grāmatvedības un finanšu teorijas 4 Finanšu vadīšanas teorijas 2 
Finanšu tirgi 
 

4 Apdrošināšanas finanses 
Komercdarbības un finanšu 

likumdošana 

2 
2 

Finanšu investīciju vadība 4 Finanšu investīciju vadība 3 
Uzľēmumu finanšu menedžments 4 Finanšu menedžments 

Finanšu grāmatvedība 
Uzņēmējdarbības plānošana, 

organizēšana un kontrole 
Stratēģiskā vadīšana 
Mikroekonomikas analīze 

3 
3 
 
2 
2 
2 

Starptautiskās finanses 4 Starptautisko finanšu vadība 
Makroekonomikas analīze 

2 
2 

Vadības grāmatvedība 
 

4 Vadības grāmatvedība 
 

2 

Banku vadības grāmatvedība un 

finanšu vadība 
4 Finanšu pakalpojumu mārketings 2 

Finanšu institūciju darbības 

novērtēšana 
4 Biznesa novērtēšana 

 
2 

Grāmatvedības informācijas 

sistēmas 
4 Projektu ekonomiskā novērtēšana 2 

2 
 

Iekšējais audits un kontrole 4 Iekšējais audits 
 

2 

  Matemātiskā statistika 2 

Starptautiskie grāmatvedības un 

revīzijas standarti 
4 Starptautiskie norēķini 2 

Ekonometrija 4 Riska vadības process 3 
Publisko finanšu vadība 
Nodokļu pārvalde un kontrole 

4 
4 
 

Nodokļu politika 
Nodokļu plānošana 
Mājsaimniecības finanšu plānošana 

2 
2 
2 

Cilvēkresursu vadība 4 Biznesa ētika 
Lietišķā psiholoģija 

2 
2 

Zinātniski-pētnieciskais darbs1 4 Profesionālā prakse Naudas plūsmas 

vadīšana   
 
6 

Zinātniski-pētnieciskais darbs2 8 Profesionālā prakse Finanšu darba 

vadīšana 
18 

  Profesionālā prakse Finanšu analīze  8 

Maģistra darbs 20 Maģistra darbs un VPK 28 
KOPĀ 80 KOPĀ 100 

* no pkursiem, izceltiem kursīvā, LLU studenti izvēlas 10 KP, bet Lietuvas studenti 12 KP apjomā 
Avots: www.lzuu.lt/get_file.php?id=25927 
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3. Augstākās izglītības programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, 

semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija 

 
Studiju gaitu katrā studiju programmā reglamentē studiju programma un studiju plāns. Programmas studiju 

programma ir atspoguļota 3.1.tabulā, savukārt studiju plāni pielikumā Nr.3 

3.1.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Finanšu vadība” studiju programma 
 STUDIJU KURSI Apjoms Pārbaudījuma 

veids 

Lekcijas; 

semināri 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI   20 KP   

A1 Finanšu grāmatvedība  3 Eksāmens 12; 24 

A2 Finanšu menedžments 3 Eksāmens 24; 12 

A3 Finanšu investīciju vadība 3 Eksāmens 12; 24 

A4 Matemātiskā statistika 2 Ieskaite ar atzīmi 16; 16 

A5 Starptautisko finanšu vadība 2 Eksāmens 20; 4 

A6 Apdrošināšanas finanses 2 Ieskaite ar atzīmi 12; 12 

A7 Lietišķā psiholoģija 2 Ieskaite ar atzīmi 8; 16 

A8 Risku vadības process 3 Eksāmens 24; 12 

 IEROBEŢOTĀS IZVĒLES/IZVĒLES STUDIJU 

KURSI  

20KP 

(14KP) 

  

 Ierobežotās izvēles studiju kursi 10KP 

(4KP) 

  

AB1 Mikroekonomikas analīze * 2 Eksāmens 12; 12 

AB2 Makroekonomikas analīze * 2 Eksāmens 12; 12 

AB3 Pētniecības, publikāciju metodoloģija (angļu val.) 2 Eksāmens 20; 4 

AB4 Nodokļu plānošana 2 Ieskaite ar atzīmi 12; 12 

AB5 Komercdarbība un finanšu likumdošana* 2 Ieskaite ar atzīmi 12; 12 

 Izvēles studiju kursi 10KP   

B1 Starptautiskie norēķini 2 Ieskaite ar atzīmi 16; 8 

B2 Biznesa ētika 2 Ieskaite ar atzīmi 12; 12 

B3 Projektu ekonomiskā novērtēšana 2 Eksāmens 12; 12 

B4 Vadības grāmatvedība  2 Ieskaite ar atzīmi 12; 12 

B5 Stratēģiskā vadīšana 2 Eksāmens 12; 12 

B6 Mājsaimniecības finanšu plānošana 2 Ieskaite ar atzīmi 16; 16 

B7 Biznesa novērtēšana 2 Ieskaite ar atzīmi 12; 12 

B8 Nodokļu politika 2 Ieskaite ar atzīmi 12; 12 

B9 Iekšējais audits 2 Eksāmens 16; 8 

B10 Finanšu pakalpojumu mārketings 2 Ieskaite ar atzīmi 12; 12 

B11 Finanšu vadības teorijas 2 Ieskaite ar atzīmi 12; 12 

B12 Uzľēmējdarbības plānošana 2 Ieskaite ar atzīmi 12; 12 

 PRAKSE 6KP   

 Profesionālā prakse „Naudas plūsmas vadīšana‖ 6KP Ieskaite ar atzīmi  

 VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 20KP   

 Maģistra darbs 20KP   

 KOPĀ 60KP   

Personām ar iepriekšēju bakalaura akadēmisko grādu  un personām, kurām nav sociālo zinātľu 

akadēmiskais vai profesionālais grāds/kvalifikācija 

PRAKSE 32 KP   

Profesionālā prakse „Finanšu analīze‖ * 8 KP Ieskaite ar atzīmi  

Profesionālā prakse „Finanšu darba vadīšana‖* 18 KP Ieskaite ar atzīmi  

Profesionālā prakse „Naudas plūsmas vadīšana‖ 6 KP Ieskaite ar atzīmi  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 28KP   

Maģistra darbs, kura sastāvā ir studiju darbs kvalifikācijas 

iegūšanai 

28KP Aizstāvēšana 

(atzīme) 

 

KOPĀ 100KP   

* Personām ar iepriekšēju bakalaura akadēmisko grādu un personām, kurām nav sociālo zinātņu akadēmiskais vai 

profesionālais grāds/kvalifikācija) 
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Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā noteiktie kārtējie 

pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju patstāvīgie darbi. Studiju kursa apguve noslēdzas ar 

pārbaudījumu – ieskaiti ar atzīmi vai eksāmenu.  

Eksāmenu var kārtot tikai tie studenti, kas izpildījuši visas studiju kursa programmā noteiktās prasības 

(nokārtojuši kontroldarbus, studiju patstāvīgos darbus u.c.). Pretējā gadījumā studentam nav tiesības kārtot 

eksāmenu.  

Nodarbību sarakstā vai eksāmenu grafikā plānotajā laikā nenokārtotais noslēguma pārbaudījums ir 

studiju parāds. Studiju parādu kārtošanas noteikumi un kārtība ir reglamentēti ar atbilstošiem LLU Senāta 

lēmumiem.  

Maģistra darba tematu izvēlas students, saskaľojot to ar darba vadītāju un to var izvērtēt  katedru sēdē. 

Maģistra darbu students izstrādā patstāvīgi, studiju pēdējā semestrī, konsultējoties ar darba vadītāju. 

Studentam izstrādājot maģistra darbu un nostiprinot zināšanas praksē, ir iespēja prezentēt un publicēt veikto 

pētījumu rezultātus maģistrantu zinātniskajā konferencē “Attīstība daudzveidībā” , ko ik gadus organizē 

EF Uzľēmējdarbības un vadības katedra un Grāmatvedības un finanšu katedra. 

Studiju process sastāv no auditoriju nodarbībām, patstāvīgām studijām, konsultācijām un 

pārbaudījumiem, kā arī no prakses. 

Studiju kursu pasniedzēji aktīvi izmanto dažādas studiju kursa organizācijas formas un veidus: 

 lekcijas- mācībspēka nepastarpināts, ar ilustrācijām un citiem uzskates līdzekļiem papildināts temata 

izklāsts studentiem. 

 praktiskos darbus- studentu teorētisko zināšanu izmantošana un padziļināšana, pielietojot praktiski 

lekcijās sniegto informāciju, vai temata padziļinātu izklāstu, izmantojot programmatūru utt. 

 seminārus- diskusija par noteiktu tematu starp studentiem vai studentu grupām 

 individuālos darbus/individuālos seminārus ( case study ) - studenta vai studentu grupas argumentēti 

izstrādāts darbs ar izziľas, pētniecisku vai analītisku ievirzi par konkrētu tēmu vai uzľēmuma 

pieredzi, kas aizstāvams un argumentējams pasniedzējam un/vai grupas biedriem. 

Studiju plāna neatľemama sastāvdaļa ir prakses, kurās students nostiprina teorētiskās zināšanas praksē. 

Prakses norise, izpildāmas prasības, pārskata sagatavošana un aizstāvēšanas termiľi ir norādīti apstiprinātā 

prakses nolikumā, prakses līgumā un prakses programmā. Prakšu īstenošanu, aizstāvēšanu nosaka un 

reglamentē „EF profesionālo augstākās izglītības studiju programmu Prakses nolikums‖ 

 

4.Vērtēšanas sistēma 
 

Maģistra studiju programmas apguves vērtēšanā tiek ievēroti šādi pamatprincipi: 

 vērtējuma obligātuma princips; 

 vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips; 

 vērtējuma atbilstības princips; 

 vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 

 pozitīvo rezultātu summēšanas princips. 

Zināšanu vērtēšana notiek saskaľā ar Valsts profesionālās izglītības standarta un LLU Studiju nolikuma 

prasībām. 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem – kvalitatīvā un kvantitatīvā. Kvalitatīvajam vērtējumam 

izmanto 10 ballu skalas kritērijus vai vērtējumu: ieskaitīts, neieskaitīts. Mācībspēkam studiju kursā ir tiesības 

studiju rezultātu vērtēšanai semestra laikā izmantot citus vērtēšanas kritērijus (punktus u.c.), kurus pārvērš 

atbilstošā 10 ballu skalas vērtējumā. Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos (KP) un 

kontaktstundu skaits vienā KP, ko apstiprina LLU Senāts. Maģistrants pārbaudījumus (eksāmenus, ieskaites 

un ieskaites ar atzīmi) kārto saskaľā ar LLU Studiju nolikumu un to organizē akadēmiskā struktūrvienība, 

eksāmenu un ieskaišu skaitu semestrī reglamentē studiju plāns 

Mācībspēki pirmajā nodarbībā konkrēta studiju kursa ietvaros iepazīstina studējošos arī ar zināšanu un 

prasmju vērtēšanas sistēmu, kas ir pieejama arī LLU informācijas sistēmā – http://lais.llu.lv/. Studējošie tiek 

informēti par prasībām pārbaudījumu sekmīgai nokārtošanai: kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs 

semestrī ietekmēs eksāmena vai ieskaites vērtējumu, kādas zināšanu novērtēšanas formas tiks pielietotas. 

Studiju procesā mācībspēki izmanto arī citas daudzveidīgas zināšanu novērtēšanas formas: 

 kontroldarbus; 

 testus; 

 individuāli vai grupā izstrādātus un aizstāvētus projektus; 

http://lais.llu.lv/
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 studentu patstāvīgo darbu; 

 mājas darbus; 

 aktīvu līdzdalību semināros; 

 referātu sagatavošanu un prezentēšanu u.c. 

Mācībspēki īpaši akcentē studentu prasmi strādāt ar mācību un zinātnisko un profesionālo literatūru, 

sistematizēt un analizēt statistiskos datus, pieľemt un pamatot konkrētu lēmumu alternatīvu variantu 

kontekstā, prasmi pielietot teorētiskās zināšanas praktiskā darbībā. Atzinīgi tiek novērtēta arī literatūras 

studēšana svešvalodās, retorikas un diskusijas prasmju līmenis, moderno informācijas tehnisko līdzekļu 

izmantošanas apgūšanas pakāpe, patstāvīga zinātniski-pētnieciskā darba veikšana. Minēto prasmju apguvi 

īpaši veicina interaktīvās studiju vides izmantošana studiju procesā. 

Maģistra darbu aizstāvēšana paredzēta VPK atklātā sēdē. VPK personālsastāvu konkrētā programmā pēc 

fakultātes Domes ieteikuma apstiprina ar LLU Rektora rīkojumu uz vienu gadu.  

Maģistra darbu aizstāvēšanā kā vērtēšanas galvenie kritēriji ir izdalīti: 

 tēmas aktualitāte; 

 pielietoto metožu realizācija; 

 mērķu un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; 

 oriģināli, inovatīvi tēmas risinājumi; 

 izmantotā literatūra; 

 darba struktūra un noformējums; 

 prezentācijas prasmes. 

 

2010./11/st.g. studiju kursu zināšanu pārbaužu sadalījums un īpatsvars apkopots 4.1.tabulā 

Kā redzams 4.1.attēlā, tad zemākais vidējais kvalitatīvais rādītājs ir 5, savukārt augstākais ir 9 balles. 

Atšķirīgi vērtējumi ir studiju programmas horizontālā skatījumā, kur augstāki kvalitatīvie vērtējumi ir 2.5 

gadu studiju programmas studentiem, kuriem ir iepriekš iegūts bakalaura akadēmiskais grāds.  

Savukārt kvantitatīvais vērtējums ir studiju kursa apjoms kredītpunktos. Šo vērtējumu var iegūt tikai 

tad, ja par studiju kursu, praksi, studiju darbu utt. ir saľemts sekmīgs kvalitatīvais vērtējums. Sīkāka un 

detalizētāka vērtēšanas kritēriju pielietošana notiek saskaľā ar LLU Studiju nolikumu.  
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1,5 gadu studiju programmai

2,5 gadu studiju programmai

 
4.1. att. 2010./11.st.g. pirmā semestra vidējie kvalitatīvie vērtējumi pa studiju kursiem 
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4.1.tabula 

Studiju kursu zināšanu  vērtējuma veidi un to īpatsvars profesionālajā maģistra studiju programmā 

„Finanšu vadība” 2009./2010.st.g. 

1.5 gadu programmas 
Zināšanu vērtējuma veidi Skaits Īpatsvars, % 

Kopā visa programma: 

Eksāmens 9 38 

Ieskaite ar atzīmi 15 62 

Kopā  24 100 

Programma, izdalot obligāto un izvēles kursu daļu: 

Obligātie studiju kursi 

eksāmens 5 62 

ieskaite ar atzīmi 3 38 

kopā 8 100 

Izvēles studiju kursi 

eksāmens 4 25 

ieskaite ar atzīmi 12 75 

kopā 16 100 

Programma, izdalot katram studentam apgūstamo daļu: 

Obligātie studiju kursi 

eksāmens 5 62 

ieskaite ar atzīmi 3 38 

kopā 8 100 

Izvēles studiju kursi 

eksāmens 1 14 

ieskaite ar atzīmi 6 86 

kopā 7 100 

Maģistra darbs atzīme 1 100 

 

2,5 gadu programma  
Zināšanu vērtējuma veidi Skaits Īpatsvars, % 

Kopā visa programma: 

Eksāmens 11 39 

Ieskaite ar atzīmi 17 61 

Kopā  28 100 

Programma, izdalot obligāto un izvēles kursu daļu: 

Obligātie studiju kursi 

eksāmens 5 62 

ieskaite ar atzīmi 3 38 

kopā 8 100 

Izvēles studiju kursi 

eksāmens 6 30 

ieskaite ar atzīmi 14 70 

kopā 20 100 

Programma, izdalot katram studentam apgūstamo daļu: 

Obligātie studiju kursi 

eksāmens 5 62 

ieskaite ar atzīmi 3 38 

kopā 8 100 

Izvēles studiju kursi 

eksāmens 4 29 

ieskaite ar atzīmi 10 71 

kopā 14 100 

Maģistra darbs atzīme 1 100 
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Maģistra diplomu un kvalifikāciju saľem students, kurš ir apguvis studiju programmu pilnā apjomā un 

nokārtojis gala pārbaudījumus, iegūstot tajā vērtējumu – ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji). Studējošo 

sekmība un rezultāti  regulāri jāanalizē un jāapspriež  katedras sēdēs un maģistra darbu aizstāvēšanas 

rezultāti jāapstiprina EF Domes sēdēs, sniedzot VPK komisijas ziľojumus. 

  

 

5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana 
 

Augstākās izglītības programma tiek īstenota LLU Ekonomikas fakultātē.  

Programmas realizāciju koordinē un vada LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedra. 

5.1.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Finanšu vadība" īstenošanā 

iesaistītās struktūrvienības 

 

Nr.p.k. Struktūrvienība Fakultāte 
1. Grāmatvedības un finanšu katedra Ekonomikas fakultāte 
2. Uzľēmējdarbības un vadības katedra Ekonomikas fakultāte 
3. Ekonomikas katedra Ekonomikas fakultāte 
4. Vadības sistēmu katedra Informāciju tehnoloģiju fakultāte 
5. Izglītības un mājsaimniecības institūts Tehniskā fakultāte 
6. LLU Bibliotēka LLU 
 

Institūti, katedras un atbildīgie kursu pasniedzēji nodrošina mācību metodisko darbu: izveido un 

atjauno studiju kursu programmas, nodrošina atbilstošo studiju kursu pasniegšanu, maģistra darbu vadīšanu 

un aizstāvēšanu un citus mācību metodiskos darbus. 

5.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

Maģistra studiju programmas praktiskā īstenošanā, vadoties no attiecīgā studiju kursa specifikas un 

kontaktstundas veida (lekcija, praktiskie darbi un semināri) dažādās attiecībās tiek izmantotas monoloģiskā, 

dialoģiskā jeb aktīvā un pētnieciskā studiju metode. 

 

Lekcijās kā galvenajā monoloģiskās metodes formā, kas tiek īstenota ar moderno informācijas tehnoloģiju 

palīdzību, mācībspēki, lai nodrošinātu atgriezenisko saikni ar auditoriju un lielāku formu dažādību, radoši 

iekļauj arī dialoģiskās metodes elementus: uzdod auditorijai jautājumus, organizē grupu darbu vai uzdevumu 

individuālu izpildi, vienlaicīgi lekcijas saturā akcentējot gan tēmas teorētiskos, vēsturiskos un praktiskos 

aspektus, gan teorētisko atziľu ilustrācijai izmantojot atbilstošo statistisko faktu materiālu. 

Mērķtiecīga un atraktīva studentu attieksmju, prasmju un zināšanu veidošana tiek nodrošināta ar daudzu 

dialoģiskās metodes formas: rosinošās grupas, „Prāta vētras‖, diskusiju, lomu spēles un kopsavilkuma 

praktisku izmantošanu.  

 

Īpaša loma studiju programmas praktiskā īstenošanā ir pētnieciskās studiju metodes pielietošanai, jo ar tās 

dažādo formu palīdzību - problēmuzdevumu, situācijas un praktisku uzdevumu (case studies), literatūras 

studiju, stratēģiskās analīzes un plānošanas, pētījuma uzdevumu un semināru -  tiek akcentēta un nodrošināta 

teorētisku un praktisku atziľu un problēmu kritiska vērtēšana un risināšana, tajās tiek sekmēts individuālais 

un grupu darbs, studentiem ar mācībspēku nodrošinot atgriezenisko saikni apgūto teorētisko zināšanu un 

prasmju kontekstā rakstiska vai mutiska rezultāta veidā.  

 

2011.gada LLU mācību metodiskā konference „E-studijas, pašvērtēšana un vērtēšana studijās‖ radīja 

metodoloģisko atbalstu aktīvai e-studiju vides izveidei un studiju materiālu izvietošanai Moodle – Web CT. 

Fakultātes mācībspēki ir sagatavojuši un tipogrāfiski pavairojuši pasniedzamo studiju kursu mācību 

līdzekļus, lekciju kursus, praktisko darbu uzdevumu krājumus, metodiskos norādījumus studiju kursu 

apguvei un patstāvīgā darba uzdevumus konkrētiem studiju kursiem. Maģistrantiem ir radīta iespēja 

atsevišķu lekciju materiālus iegūt e-studiju vidē , elektroniskā formātā ar disketes (CD), zibatmiľas 
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palīdzību vai saľemt savā e-pastā vai pavairošanai no izdrukāta teksta. Lekciju un semināru nodarbībās ir 

radītas iespējas plaši pielietot grafoprojektorus, MS Power Point tehniskās iespējas ar videoprojektoru.  

5.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

Maģistranti iespēju robežās tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā zinātniski pētnieciskajos projektos, līgumdarbos 

un veic pētniecisko darbu dažādās ekonomikas zinātnes nozarēs. Īpaši cieša sadarbība veidojas ar Latvijas 

lauku konsultāciju un izglītības centru. 

Zinātniski pētnieciskā darba elementi  tiek iekļauti pētnieciskā darba veikšanā un maģistra darba izstrādē. 

Pētnieciskā darba rezultātus profesionālās maģistra studiju programmas studentiem tiek piedāvāts  prezentēt 

ikgadējās maģistrantu zinātniskās konferences ietvaros, referātu tēzes ietverot rakstu krājumā „Attīstība 

daudzveidībā‖. Ir izstrādāts Nolikums maģistrantu zinātniskās konferences organizēšanai, atzinīgi vērtējami 

katedru izstrādātie un pielietotie referātu vērtēšanas kritēriji.  

 

5.3. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "FINANŠU VADĪBA" 

akadēmiskā personāla raksturojums 

Akadēmisko studiju programmu obligātās daļas un ierobežotās izvēles daļas īstenošanā piedalās trīs 

profesori un seši asociētie profesori , kuri ir ievēlēti akadēmiskajos amatos attiecīgajā augstskolā. 

88 % no programmā iesaistītā akadēmiskā personāla LLU ir pamatdarba vieta, bet 12% 

blakusdarbs. Doktora zinātniskais grāds ir 76% no akadēmiskā personāla, pārējiem 24% ir maģistra 

grāds. 

5.2.tabula 

Maģistra studiju programmas "FINANŠU VADĪBA" akadēmiskā personāla raksturojums 

Amati Skaits % Statuss  LLU 
pamatdarbs blakusdarbs 
skaits % skaits % 

profesors 3 18 3 20 - - 
Asociētais 

profesors 
6 35 

 
5 33 1 50 

Docents 4 29 4 27 1 50 
Lektors 4 18 3 20 - - 
Asistents - - - - - - 
Kopā 17 100 15 100 2 100 
Zinātniskie un 

akadēmiskie grādi 
      

Dr.hab. - - - - - - 
Dr.oec., Dr.agr., 

Dr.psych. 
13 76 % 11 73 2 100 

Mg.oec.,Msc.com. 4 24 4 27 - - 
Profesionālā 

kvalifikācija 
- - - - - - 

Kopā 17 100 15 100 2 100 
t.sk. pamatdarbs 15 88 %     
blakusdarbs 2 12 %     

 

 Programmas realizācijas nodrošināšanā tiek iesaistīts arī atbilstošs tehniskais un saimnieciskais 

personāls. 

 

6.Augstākās izglītības programmas „Finanšu vadība”  perspektīvais novērtējums 

 

Saasinoties ilgtermiľa problēmām – globalizācijai, resursu trūkumam, iedzīvotāju novecošanās tendencei un 

krīzes ietekmē samazinoties ekonomiskā un sociālā progresa tempiem, Eiropa var gūt panākumus, 

nodrošinot augstu nodarbinātības, ražīguma un sociālās kohēzijas līmeni, rīkojoties kopīgi – kā Savienība. 
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Šajā aspektā jaunā ekonomikas stratēģija „Eiropa 2020” izvirza trīs prioritātes, kuras savstarpēji viena 

otru papildina un pastiprina: 

 Gudra izaugsme – uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas attīstība; 

 Ilgtspējīga izaugsme – resursu ziľā efektīvākas, videi nekaitīgas un konkurētspējīgākas ekonomikas 

veicināšana; 

 Integrējoša izaugsme – tādas ekonomikas veicināšana, kurā ir augsts nodarbinātības līmenis un kas 

nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju. 

Eiropas Komisija pamato vairākas pamatiniciatīvas, kas nodrošinās atsevišķas dalībvalsts virzību uz minēto 

tematisko prioritāšu īstenošanu un kas ir aktuālas arī maģistra studiju programmas perspektīvā novērtējumā: 

 „Inovācijas Savienība” – tās mērķis ir uzlabot nosacījumus un piekļuvi finansējumam pētniecībai un 

inovācijai, lai nodrošinātu, ka inovatīvas idejas var pārvērst produktos un pakalpojumos, kas rada 

izaugsmi un nodarbinātību; 

 „Jaunatne kustībā” – tās mērķis ir paaugstināt izglītības sistēmu darbības rādītājus un atvieglot 

jauniešiem ienākšanu darba tirgū, palielinot viľu konkurētspēju; 

 „Jaunu prasmju un darbavietu programma” – tās mērķis ir modernizēt darba tirgu un dot iespēju 

cilvēkiem visas dzīves laikā attīstīt savas prasmes, lai palielinātu nodarbinātību un nodrošinātu darba 

piedāvājuma un pieprasījuma labāku atbilstību, izmantojot arī darba ľēmēju mobilitāti. 

Arī piedāvātā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam jeb „Latvija 2030” akcentē, ka viens 

no būtiskākajiem izglītības kvalitātes rādītājiem ir absolventu atbilstība darba tirgus prasībām. Stratēģijā 

definētais izaicinājums – pielāgot izglītības sistēmu inovatīvai ekonomikai – nozīmē, ka cilvēkam jāspēj 

strādāt gan individuāli, gan komandā; papildus savai primārajai profesijai jāspēj izprast citas jomas, apgūt un 

lietot citu disciplīnu zināšanas, domāt analītiski un radoši, kā arī paredzēt un atpazīt nākotnes riskus un 

iespējas, orientēties ekonomisko un sabiedrisko norišu telpā.  

Studiju programma atbilst četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem: personības, demokrātiskas 

sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšana; darba tirgus prasību apmierināšana; ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšana. 

 

 

6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas standartam 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma  

 “Finanšu vadība” (LR izglītības klasifikācijas kods 4634302) 

 

Studiju programma tiek organizēta atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam, LR MK 

noteikumiem Nr.481 „ Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 

(ar groz.uz 02.06.2007) prasībām,  skatīt 6.1.tabulu , kā arī LR Profesiju klasifikatoram un atbilstošajam 

profesiju standartam. Savukārt studiju sistēmu augstskolā iekšēji reglamentē studentu un augstskolas 

attiecības reglamentējošie dokumenti : Studiju nolikums (2008), LLU Senāta lēmumi, LLU EF Domes 

lēmumi. LLU darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami arī LLU mājas lapā internetā 

www.llu.lv. 
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6.1.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” 

atbilstība valsts  standartam 

 

 

LR MK noteikumu Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”  

prasības 

Maģistra studiju programma “Finanšu vadība” 

Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 KP Programmas apjoms ir 60 KP 

Kopējais studiju ilgums maģistra grāda ieguvei ir vismaz 

pieci gadi 

 Pēc 4 gadu (pilna laika) profesionālajām bakalaura 

studijām 1,5 gadi – pilna laika studijas  

 Pēc 4 gadu (pilna laika) akadēmiskajām bakalaura 

studijām 2,5 gadi pilna laika studijas 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē, un kuru apjoms ir vismaz 7 KP 

20 KP  

Finanšu vadības teorijas, Finanšu menedžments, Biznesa 

novērtēšana, Uzľēmējdarbības plānošana,  Starptautiskie 

norēķini u.c. 

 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba 

un vadībzinību studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 KP 

14 KP  

Pētniecības , publikāciju metodika, Finanšu investīciju 

vadība, Riska vadības process, Projektu ekonomiskā 

novērtēšana u.c. 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 2 KP 

2 KP  

Lietišķā psiholoģija 

 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 KP  Prakse – 6 KP- 1,5 gadu studijās;  32KP 

(26 KP + 6 KP)  - 2,5 gadu studijās 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darbs 

vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un 

aizstāvēšana, un kura apjoms ir vismaz 20 KP 

Maģistra darbs –  1,5 gadu studijās 20 KP ; 2,5 gadu 

studijās 28 KP 

Maģistra programmā izglītojamie ar iepriekš iegūtu 

akadēmisko bakalaura grādu iegūst piektā līmeľa 

profesionālo kvalifikāciju   

Sociālo zinātľu bakalauriem vadībzinātnē vai ekonomikā, 

jāapgūst studiju kursi un prakse 40 KP apjomā, kur 

kopējais kredītpunktu skaits sastāda 100 KP. Studiju 

ilgums pēc  (pilna laika) bakalaura akadēmiskām studijām 

ir 2,5 gadi .  

Pēc maģistra programmas apguves piešķir profesionālo 

maģistra grādu nozarē, starpnozarē, kopnozarē vai 

profesijā. 

Iegūstamais grāds:  

 maģistra profesionālais grāds finanšu vadībā  

(Master in  Fancial Management  - MFM) 

 finanšu analītiķa kvalifikācija (atbilstoši profesijas 

241302 standartam) 

 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas ”Finanšu vadība” atbilstība profesiju 

standartam 

 

 

Studiju programma „Finanšu vadība” veidota atbilstoši profesijas 2413 02 standartam (MK 

Noteikumi nr.461, 2010), kas nosaka nepieciešamās zināšanas un prasmes Finanšu analītiķa kvalifikācijas 

iegūšanai. Salīdzinājums un programmas atbilstība profesiju standartam apkopota 6.2.tabulā. 
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6.2.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” atbilstība profesiju 

standartam  
Zināšanas Zināšanu līmenis Programmas atbilstība 

Priekšstats Izpratne Lietošana 

Eiropas Savienības un 

starptautisko organizāciju 

nostādnes finanšu analīzes un 

plānošanas jomā 

 x  Starptautisko finanšu vadība, 

Starptautiskie norēķini, 

Makroekonomikas analīze 

Finanšu teorijas x   Finanšu vadības teorijas 

Makroekonomika  X  Makroekonomikas analīze 

Mikroekonomika  X  Mikroekonomikas analīze, Risku 

vadības process 

Monetārā un banku 

ekonomika 

 X  Finanšu investīciju vadība, 

Apdrošināšanas finanses 

Publiskās finanses  X   Makroekonomikas analīze, Nodokļu 

politika 

Statistika  X  Matemātiskā statistika 

Ekonomiskā informātika  X  Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās 

izglītības programmā 

Finansiālās darbības 

starptautiskā vide 

 x  Makroekonomikas analīze, 

Starptautisko finanšu vadība 

Tirgvedība  X  Finanšu pakalpojumu mārketings 

Cenas un cenu veidošana  X  Vadības grāmatvedība, 

Mikroekonomikas analīze 

Komercdarbības ekonomika   X Uzľēmējdarbības plānošana, Nodokļu 

plānošana, Finanšu analīzes prakse, 

Mājsaimniecības finanšu plānošana 

Finanšu grāmatvedība   X Finanšu grāmatvedība 

Vadības grāmatvedība   X Vadības grāmatvedība 

Finanšu analīze un vadība   X Finanšu menedţments,  

Biznesa novērtēšana, Risku vadības 

process, Finanšu darba vadības prakse, 

Finanšu analīzes prakse, Naudas 

plūsmas vadības prakse 

Komercdarbības un finanšu 

tiesības 

  X Komercdarbības un finanšu 

likumdošana 

Finanšu informatīvās sistēmas   X Finanšu analīzes prakse, Projektu 

ekonomiskā novērtēšana, Iekšējais 

audits 

Divas svešvalodas saziľas 

līmenī 

  X Pētniecības, publikāciju metodoloģija 

(angļu valodā) 

Saziľas prasme   X Lietišķā psiholoģija 

Komercdarbības ētika   X Biznesa ētika 

Stratēģiskā vadīšana   X Stratēģiskā vadīšana 

Darba aizsardzība   X Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās 

izglītības programmā 

Darba tiesiskās attiecības   X Komercdarbības un finanšu 

likumdošana 

Vides aizsardzība   x Komercdarbības un finanšu 

likumdošana 

 

Kā redzams no tabulā sakārtotās informācijas un veiktā salīdzinājuma, tad ―Finanšu vadības‖ studiju 

programma pilnībā atbilst profesiju standarta prasībām. 
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6.2. Darba devēju atsauksmes 

Uzsākot studiju programmas realizāciju, tika izstrādāta darba devēju aptaujas anketa. Anketā darba 

devējs tiek iepazīstināts ar programmas vispārējo koncepciju un iegūstamajām zināšanām un prasmēm, kuras 

maģistrants apgūst, studējot profesionālās izglītības maģistra studiju programmā „Finanšu vadība‖ 

(skat.aptaujas anketas paraugu pielikumā nr.9.). 

Iespējamo darba devēju atsauksmes un viedoklis par augstākās profesionālās izglītības speciālistu 

sagatavošanu programmā „Finanšu vadība‖ ar iegūstamo kvalifikāciju „Finanšu analītiķis‖ ir ļoti pozitīvs. 

Šādu speciālistu sagatavošana ir ļoti aktuāla.  BDO AS, SIA „Audits Pluss‖ , SIA G.Kalniľas audits, KS 

„Baltijas dārzeľi‖, Kandavas novada dome, Salaspils novada dome, SIA Latvijas lauku konsultāciju un 

izglītības centra speciālisti rekomendē LLU EF ik gadus sagatavot 15 – 25 maģistrus ar finanšu analītiķa 

kvalifikāciju un padziļinātām zināšanām finanšu vadības jautājumos. Tiek uzsvērts, ka programma ļaus 

jaunajiem speciālistiem iegūt maģistra līmenim atbilstošu zināšanu līmeni un praktiskās iemaľas. 

Programmas ietvaros ietvertas trīs būtiskas profesionālās prakses : Finanšu analīzē, Finanšu darba vadīšanā 

un Naudas plūsmas vadīšanā. Iegūstamo zināšanu kopums ir ļoti nepieciešams daudzu nozaru uzľēmumu 

darbības nodrošināšanai. Atsauksmes skatīt pielikumā nr.9. 

Darba devēju aptaujas rezultāti tiek izvērtēti un izdiskutēti, lai precīzāk pilnveidotu programmu darba tirgus 

prasībām, kā arī organizētu studiju procesu atbilstoši darba ľēmēju un darba devēju prasībām. 

 

7. Augstākās profesionālās izglītības  programmas „Finanšu vadība” studējošo raksturojums  

7.1. Studējošo skaits programmā 

 

Studentu uzľemšana notika 2010.gadā un imatrikulētie studenti uzsāka studijas 2010.gada pirmajā 

septembrī . Kopumā studijas uzsāka 9 studenti . 

 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits  

7.1. tabula 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits 2010/2011. st.g. 

 
 Studentu skaits  

2010./2011. 

Paredzēts uzľemt 

2011./2012. 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas ―Finanšu 

vadība‖ pilna laika studijas 1.5 gadi un 60KP 

 

4 7 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas ―Finanšu 

vadība‖ pilna laika studijas 2.5 gadi un 100KP 

 

5 8 

KOPĀ 9 15 

 

7.3. Absolventu skaits 

Pirmais izlaidums būs 2012. gadā 

 

7.4. Studentu aptaujas, to rezultāti 

Studiju procesa organizācijas vērtējumu nepieciešamībai tika veikta aptauja, lai noskaidrotu studentu 

viedokli par programmas praktisko realizāciju. 

Tika aptaujāti 66% no visiem programmā studējošiem maģistrantiem uz 01.04.2011.  

Studējošo aptaujas paraugs Pielikumā Nr.10. 

Studentu vērtējumi par studiju procesa organizāciju ir kopumā pozitīvi un atbalsta programmas realizācijas 

organizāciju un kvalitāti. Atsevišķi studentu ieteikumi tiks ľemti vērā, plānojot studiju procesu, ievērojot 

moduļa principus  studiju kursu pasniegšanā un darba organizācijā. 

Taču 2011./2012.st.g. darba devēji savu novērtējumu par programmā iegūstamajām zināšanām un 

prasmēm vērtēs saistībā ar maģistranta praktisko pielietojumu, izejot prakses konkrētos uzľēmumos.  

Studentu aptauja par mācībspēku kvalitāti un pasniegšanas veidiem veic LLU Socioloģijas grupa, 

paralēli informatīvs studentu vērtējums tiek izdarīts pēc katra studiju kursa noklausīšanās, kuru rezultāti tiek 

apkopoti pašreizējā semestra beigās. 
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7. 5. Absolventu aptaujas, to rezultāti 

Aptaujas  netika veiktas, jo programmā vēl nav absolventu. 

 

7. 6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Studējošo līmenī līdzdalība studiju procesa pilnveidē tiek nodrošināta ar  

 aktīvu līdzdalību mācībspēku darba kvalitātes vērtēšanā, piedaloties anketēšanā LLU un fakultātes 

līmenī; 

 
8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 

 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Studiju programmas praktiskā realizācija tiek nodrošināta ar LLU EF mācībspēkiem, taču atsevišķu kursu 

realizācija notiek, sadarbojoties ar LLU citām fakultātēm un institūtiem. Studiju kursu atbildīgo mācībspēku 

sadalījums sakārtots pielikumā nr.1. 
No pielikuma datiem var redzēt, ka kopumā studiju procesā iesaistīti 17 docētāji ar dažāda līmeľa 

kvalifikāciju un akadēmiskajiem amatiem. Sīkāka analīze veikta, strukturizējot programmā iesaistīto 

mācībspēku akadēmiskos amatus un kvalifikāciju (skat.8.1.att. un 8.2.att.).  

 

 
8.1.att. Programmā iesaistītā akadēmiskā personāla sadalījums pēc ieľemamajiem 

akadēmiskajiem amatiem, % 

 

Kā redzams 8.1.att., programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts, jo lielāko 

īpatsvaru sastāda profesori, asociētie profesori un docenti, kopā 76%. 

 
8.2.att. Programmā iesaistītā akadēmiskā personāla sadalījums pēc kvalifikācijas, % 

 

Kā redzams 8.2.att. 76% mācībspēku ir doktora grāds, bet 24% maģistra akadēmiskais grāds.  

 

Studiju programmā iesaistītais palīgpersonāls ir atbilstoši katedru un fakultātes personāla politikai. 

Palīgpersonāla galvenie uzdevumi ir: 
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 sekot līdzi un koordinēt programmas operatīvo realizāciju; 

 veidot informācijas apmaiľu starp studentiem, docētājiem un programmas direktoru; 

  nodrošināt palīgmateriālu nepieciešamo apjomu; 

 informēt par studiju procesa gaitu. 

 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība mērķu un uzdevumu īstenošanai 
Par akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību augstākās izglītības programmas izvirzīto mērķu un 

uzdevumu sasniegšanā struktūrvienību aspektā liecina mācībspēku zinātniskās un metodiskās izstrādnes, 

definētie pētniecības virzieni un kvalifikācijas paaugstināšanas iespēju reāla izmantošana. To nodrošina un 

vienlaicīgi sekmē mācībspēku ikgadējās darba kvalitātes vērtēšanas īstenošana, kuras galvenie kritēriji ir:  

 didaktiskā kvalifikācija un kompetence, ietverot doktorantu, maģistrantu vadīšanu, izdotos studiju 

materiālus un starptautisko kompetenci (stažēšanos ārzemēs); 

 zinātniskā kvalifikācija, akcentējot zinātnisko projektu vadību vai līdzdalību to izstrādē, kā arī 

starptautisko sadarbību zinātnes jomā; 

 zinātniskās publikācijas gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī piedalīšanās starptautiskās konferencēs; 

 organizatoriskā darbība saistībā ar studiju un zinātniskā darba organizāciju. 

Savukārt, struktūrvienību/katedru līmenī nozīmīgākie zinātniskās efektivitātes izvērtēšanas kritēriji ir:  

 personāls un tā struktūra, projekti, publikācijas; 

 apbalvojumi; 

 aizstāvētie zinātniskie darbi; publicitāte; recenzētie zinātniskie darbi. 

Vairāki programmas „Finanšu vadība‖ realizācijā iesaitītie  asoc. profesori un profesori ir LZP eksperti,  

darbojas Ekonomikas un vadības zinātľu nozares Profesoru padomē, kā arī ir Ekonomikas nozares Agrārās 

ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promociju padomes locekļi.  

Akadēmiskais personāls ir aktīvi piedalījies nozīmīgu zinātnisko projektu izstrādē gan starptautiskā, gan 

vietējā mērogā, kurus finansē Latvijas Zinātnes padome (LZP), LR Zemkopības ministrija, vai arī no Eiropas 

Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Ekonomikas fakultātes mācībspēki ir vadījuši vai ľēmuši dalību 33 

zinātniskos projektos, no kuriem 9 turpinās 2011.gadā ( pielikums nr.12.), I.Kantiķe ir ESF Zinātniskā 

projekta Nr. Nr.2009/0232/1DP/1.1.1.2.0/09 /APIA/VIAA/122 „ Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās 

grupas izveide‖ pētniece no 2010.gada.Fakultātes mācībspēki veikuši dažāda veida un līmeľa ekspertu 

pienākumus, recenzējuši promocijas darbus un zinātniskos rakstus LLU un citu augstskolu mērogā. 

Ievērojams ir arī īstenoto līgumdarbu ar uzľēmumiem, tirgus orientēto projektu un pašvaldību u.c. institūciju 

pasūtījumu skaits pēdējo sešu gadu periodā. Zinātniski pētniecisko izstrādľu rezultāti tiek publicēti 

starptautiski recenzētos periodiskos zinātniskos izdevumos, LZP atzītos zinātniskajos izdevumos, 

starptautisko konferenču materiālos, Latvijas zinātniskajā periodikā, kā arī uz pētījumu materiālu bāzes tiek 

izdotas zinātniskas monogrāfijas. 2010./2011. studiju gadā akadēmiskais personāls ir sagatavojis  

zinātniskās publikācijas, no kurām daudzas ir ārzemju izdevumos, kā arī  metodiskās publikācijas. 

Publikāciju sarakstu skatīt pielikumā nr.13. Mācībspēku zinātniskās aktivitātes rod izpausmi arī nolasīto 

referātu skaitā starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, kā arī struktūrvienību 

organizētajās konferencēs un semināros. Savu pētījumu rezultātus fakultātes docētāji prezentējuši dažāda 

līmeľa konferencēs un semināros (pielikums nr.14). Īpaši atzīmējamas ir Ekonomikas fakultātes rīkotās 

ikgadējās tematiskās starptautiskās zinātniskās konferences „Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai”, 

kurās piedalās ievērojams dalībnieku skaits gan no fakultātes mācībspēkiem, doktorantiem, Latvijas citām 

augstskolām un institūtiem, gan arī no ārvalstīm, jo īpaši no Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Somijas, 

Grieķijas, Vācijas, Slovēnijas un citām valstīm. Zinātniskie raksti tiek iekļauti EBSCO, CABI un AGRIS 

datu bāzēs un CAB Abstract Web of Sciences (izlases veidā). 
Fakultātes mācībspēku pētniecības virzienu apkopojums liecina, ka tie pilnībā atbilst un nodrošina 

maģistra studiju programmas sekmīgu īstenošanu.  

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

LLU Ekonomikas fakultātes akadēmiskā personāla atlasi un izvēli nosaka LR likumdošana un LLU 

Satversmē noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu likuma‖ 21.-47. panta prasībām regulē akadēmiskā 

personāla kvalifikācijas atbilstības rādītājus.  

Ekonomikas fakultātes mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas nodrošināšana tiek īstenota, 

akadēmiskajam personālam piedaloties dažādos kvalifikācijas pilnveides un individuālo profesionālo iemaľu 



 

  22 

    

   

uzlabošanas speciālos kursos vai semināros Latvijā un ārvalstīs, metodoloģiskajā, metodiskajā un 

organizatoriskajā darbā, izstrādājot zinātniski pētnieciskos projektus, pildot konsultantu funkcijas, kā arī 

aktīvi piedaloties ikgadējās LLU rīkotajās mācību-metodiskajās konferencēs, citu augstskolu organizētajos 

metodiskajos semināros. Kvalifikācijas paaugstināšanas procesā un pētnieciskā darbā iegūtās atziľas un 

kompetences tiek radoši izmantotas studiju procesā. 

Fakultātes mācībspēki aktīvi piedalās LLU organizētajos kursos Inovācijas augstākās izglītības sistēmā un 

augstskolu didaktikā. 

LLU tiek veikta pārdomāta akadēmiskā personāla apmācības un attīstības politika, nodrošinot: 

 jauno mācībspēku piesaisti no spējīgākiem studentiem: 

- studējošo kredīta dzēšanas iespējas no valsts, ja kredīta ľēmējs kļūst par LLU darbinieku saskaľā ar 

Ministru kabineta 1997. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 251 „Studējošo kreditēšanas noteikumi‖ un 

to grozījumiem; 

- pedagoģisko praksi maģistra un doktora studiju programmās; 

- mērķtiecīgas studijas ārzemēs. 

 mācībspēku zinātnisko un profesionālo kompetenču attīstību: 

- stažiera statuss jaunajiem mācībspēkiem uz vienu gadu – kopš 1995. gada līdz šim brīdim; 

- tālākizglītības iespējas pedagoģiskās izglītības programmās mācībspēkiem – Izglītības un 

mājsaimniecības institūtā kopš 1997. gada līdz šim brīdim; 

- iespējas saľemt apmaksātu akadēmisko atvaļinājumu līdz sešiem mēnešiem zinātniskiem 

pētījumiem, disertāciju vai mācību grāmatu rakstīšanai LLU (Satversmes 4.14. pants). 

- iespējas atbrīvot no studiju maksas LLU pamatdarbā normālu darba laiku strādājošus nepilna laika 

studentus (LLU 08.11.2006. Senāta lēmums Nr. 5-216). 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija pilnīgi atbilst augstākās profesionālās izglītības programmas 

mērķu un uzdevumu īstenošanai.  

 

Īpaši jāatzīmē, ka 2011.gadā  EF 27  mācībspēki beiguši īpašu apmācības ciklu LLU tālākizglītības kurss 

„Moodle e-kursu veidošanas vadības sistēma”, iegūstot sertifikātus.   

 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
Studiju programmas īstenošana notiek LLU Ekonomikas fakultātes telpās, kuru kopējā auditoriju platība ir 

4123 m
2
. Infrastruktūras nodrošinājumu Ekonomikas fakultātē raksturo telpas studiju un zinātniskajam 

darbam, Ekonomiskās informācijas kabinets-lasītava un informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

Studiju process pamatos notiek Ekonomikas fakultātes telpās Svētes ielā 18, taču atsevišķi studiju kursi 

(ekonometrija, reģiona analīzes metodes u.c.) tiek plānoti LLU centrālajā ēkā Lielā ielā 2, kur ir izvietota 

atbilstošo studiju kursu vadošā katedra un nodrošināts nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums. 

Ekonomikas fakultātes mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantotas 17 auditorijas, kurās vienlaicīgi var 

mācīties 770 studenti.  

Fakultātes mācību procesā tiek izmantoti 15 multimediju projektori. Trīs auditorijās - 105., 200. un 212. - tie 

ir uzstādīti stacionāri, pārējās auditorijās izmanto pārnēsājamos projektorus. Fakultātes rīcībā ir 151 dators, 

no tiem trīs datorklases ar 72 darba vietām – 107., 132. un 210. auditorijā. 

Pēdējo trīs gadu laikā visās datorklasēs uzstādīti jauni datori. Visas auditorijas un darba kabineti nodrošināti 

ar interneta pieslēgumu. Mācībspēku rīcībā ir 25 portatīvie datori. Fakultātes struktūrvienību rīcībā ir 12 

kopējamie aparāti, kas nodrošina mācību materiālu printēšanu un kopēšanu. 

Lai uzlabotu darba apstākļus, auditorijās un kabinetos regulāri tiek veikti remonti un nomainīts darba 

aprīkojums. 2009. gadā remontdarbi tika veikti četros kabinetos, kā arī 214. auditorijā. 2010. gadā atjaunotas 

trīs auditorijas. Regulāri katru gadu auditorijās un kabinetos notiek mēbeļu un aprīkojuma nomaiľa, 

uzlabojot darba vides apstākļus. 

Fakultātē ir izveidots Ekonomiskās informācijas kabinets-lasītava, kas piedāvā studentiem iespēju iepazīties 

ar jaunāko periodiku, statistikas datu krājumiem, likumdošanas normatīvajiem aktiem. Šeit ir pieeja arī 

internetam.  

Studiju programmas studentiem un akadēmiskajam personālam ir pieejama plaša un moderna LLU 

Fundamentālā bibliotēka un moderni aprīkota lasītava. LLU FB ir vietējais datortīkls ar 56 darba vietām, 

kas pieslēgtas internetam. Elektroniskā veidā tiek nodrošināta informācijas pieejamība datu bāzēm, 
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informācijai lasāmatmiľas kompaktdiskos, DVD un citos datu nesējos, kā arī tiešsaites datu bāzēm, 

periodiskajiem izdevumiem, enciklopēdijām. 

LLU Fundamentālās bibliotēkas krājumā uz 2010. gada 1. janvāri bija 447791 eksemplāri 118253 

nosaukumu izdevumu, no tiem sociālajās zinātnēs - 110 619 eksemplāri, kas ir 22,5% no bibliotēkas 

fonda. Bibliotēkā grāmatu skaits katru gadu palielinās gandrīz par tūkstošs eksemplāriem. FB saľemtās 

grāmatas ekonomikas nozarē: 

2008. gadā – 1140 eksemplāri; 

2009. gadā – 1045 eksemplāri. 

Izmantojot elektronisko katalogu, kurā tiek ievadīti dati par no 1994. gada bibliotēkā ienākušajām grāmatām 

(var būt arī grāmatas iznākušas pirms 1994. g., taču bibliotēka tās saľēmusi pēc 1994. g.) meklējot pēc UDK 

indeksa 33 (Ekonomika. Tautsaimniecība. Ekonomiskās zinātnes) katalogs atrod 2667 nosaukumus, no tiem  

 latviešu valodā – 1145 nosaukumi, 

 angļu valodā – 1078 nosaukumi, 

 krievu valodā – 142 nosaukumi, 

 vācu valodā – 284 nosaukumi. 

Attiecīgi UDK 658 – uzņēmējdarbība – 877 nosaukumi, UDK 657 – grāmatvedība – 226 nosaukumi. 

Bibliotēkā ir pieejama plaša informācija vairākās datu bāzēs. Ţurnālu skaits, kuru pilnie teksti ekonomikas 

nozarē pieejami datubāzē ScienceDirect: Economics, Econometrics and Finance – 86, Business, 

Management and Accounting – 85. Bibliotēkā ir pieejami arī žurnālu datu bāzes SpringerLink: pētniecības 

žurnāli tautsaimniecības, uzľēmējdarbības vadības un matemātisko operāciju jomās. Pilnu tekstu grāmatu 

datubāze Ebrary (iekavās norādīts grāmatu nosaukumu skaits) – Commerce (1744), Economic history and 

conditions (1084), Economic theory. Demography (458), Finance (827), Industries. Land use. Labor (2652), 

Public finance (172), Social history and conditions. Social problems. Social reform (320), Statistics (62), 

Transportation and communications (179). Pieslēgšanās esošai datu bāzei notiek, izmantojot LLU mājas 

lapas adresi http://llufb.llu.lv 

Gan FB, gan Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās informācijas kabinetā ir pieejamas LR Centrālās 

statistikas pārvaldes datubāzes un Eiropas Savienības statistikas datu bāzes EUROSTAT informācija. 

Studentu un mācībspēku vajadzībām ir pieejami arī citi LLU infrastruktūras objekti – ēdnīcas un kafejnīcas, 

kopētavas, studentu viesnīcas, peldbaseins u.c. 

Studiju programmas finansēšanas avoti ir LLU noteiktā kārtībā saľemtie: 

 valsts budžeta līdzekļi; 

 līdzekļi, kurus iemaksā juridiskās vai fiziskās personas par studijām; 

 studiju procesa maksas pakalpojumi. 

Papildus finansēšanas avoti ir arī granti un līdzekļi no līgumdarbiem, fizisko un juridisko personu ziedojumi, 

dāvinājumi, kas nodrošina fakultātes tehniskā un mācību-metodiskā nodrošinājuma uzlabošanos. 

Nepilna laika visi studenti studē par maksu, atbilstoši studiju līgumam, bet pilna laika studējošie var saľemt 

arī valsts finansējumu. Par saviem līdzekļiem studējošie var izmantot studiju un studējošo kredītus LR MK 

noteiktajā kārtībā. 

Studiju maksa un 2010./2011.st.g  pilna laika maģistrantūras studentiem 1248 LVL gadā, bet profesionālās 

studiju programmas studentiem lielā prakšu īpatsvara dēļ nedaudz samazināta – 990 LVL. No kopējā 

Ekonomikas fakultātes finansējuma ~ 30% katru gadu tiek novirzīti fakultātes pilnveidei, t.sk., arī 

infrastruktūras objektu atjaunošanai un uzturēšanai. 

 

10. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” ārējie 

sakari 

 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
Galvenās sadarbības jomas ir: 

 aptaujājot darba devējus, uzzināt vadošo speciālistu sagatavošanas nepieciešamību; 

 prakšu organizēšanā un nodrošināšanā; 

 profesionāļu (uzľēmuma speciālistu) iesaistīšana studiju procesā. 

Uzsākot studentu uzľemšanu, tika veikta darba devēju aptauja , kuras rezultāti izklāstīti 6.2.punktā. 

Prakses vietu sadalījums pa prakses veidiem un sadarbības līgumu noslēgušajām prakses vietām ir 

apkopots 10.1.tabulā 

http://llufb.llu.lv/
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10.1.tabula 

Darba devēji – sadarbības partneri noteiktiem prakses veidiem 

 
Prakses veids Prakses uzľēmumi 

 

Profesionālā prakse „Naudas plūsmas 

vadīšana‖  6 nedēļas  

 

 

Kooperatīvo Krājaizdevu sabiedrība „Avots 37‖ , SIA „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs‖ Jelgavas Lauku konsultāciju birojs,  

SIA Gaidas Kalniľas audits  un  SIA „Audits Pluss‖ 

 

 

Profesionālā prakse „Finanšu analīze‖   

8 nedēļas  

 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs‖ Jelgavas Lauku 

konsultāciju birojs,  SIA Gaidas Kalniľas audits  un  SIA „Audits 

Pluss‖, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs‖ Liepājas 

Lauku konsultāciju birojs,  SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs‖ Valmieras Lauku konsultāciju birojs, SIA „Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs‖ Daugavpils Lauku konsultāciju 

birojs,  Kooperatīvo Krājaizdevu sabiedrība „Avots 37‖  

 

 

 

Profesionālā prakse „Finanšu darba 

vadīšana‖  18 nedēļas 

 

SIA Gaidas Kalniľas audits  un  SIA „Audits Pluss‖, Kooperatīvo 

Krājaizdevu sabiedrība „Avots 37‖ , SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs‖ Jelgavas Lauku konsultāciju birojs , SIA „Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs‖ Madonas Lauku konsultāciju 

birojs, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs‖ Liepājas 

Lauku konsultāciju birojs, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs‖ Daugavpils Lauku konsultāciju birojs, SIA „Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs‖ Valmieras Lauku konsultāciju 

birojs, 

 

 

LLU kopējo sadarbību ar darba devējiem veido Padomnieku konvents, kurā iesaistīti dažādu 

uzľēmumu, banku, asociāciju un Valsts organizāciju pārstāvji. 

Ekonomikas fakultātei ir cieša sadarbība ar absolventiem un fakultātē tiek rīkotas uzľēmēju dienas. 

Savukārt katedru ietvaros sadarbība ar darba devējiem notiek, iesaistot vadošos speciālistus un darba devējus 

studiju procesā: 

 G.Kalniľa, SIA „Gaidas Kalniľas audits‖, valdes locekle, zvērināta revidente 

 Inese Grundšteina, SIA „Gaidas Kalniľas audits‖, revidenta asistente 

 Ingrīda Pētersone, SIA „Audits Pluss‖, valdes locekle, zvērināta revidente 

 Anna Jesemčika, SIA „Auditors‖ valdes locekle, zvērināta revidente 

 Romēna Šulca, Auditorkompānija BDO auditore 

 Ingrīda Jakušonoka, KKS Avots 37 kredītkomitejas priekšsēdētāja 

 Anita Labanovska, VID Zemgales reģionālā iestāde, Muitas tarifu un maksājumu 

piemērošanas daļas vecākā muitas eksperte 

 Aino Soopa, SIA „Kongs‖ galvenā grāmatvede 

 Ingrīda Kantiķe, LLU pētniece, ESF Zinātniskais projekts Nr. Nr.2009/0232/1DP/1.1.1.2.0/09 

/APIA/VIAA/122. 

 

10.2.Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības 

programmas 
 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām veidojas dažādos virzienos: 

 sadarbība LLU līmenī, kas noslēgta starp LU, RTU  un citām Latvijas augstskolām; 

 sadarbība Ekonomikas fakultātes un katedru līmenī- EF katedrām ir sadarbība ar atbilstoša profila 

katedrām Lietuvas Lauksaimniecības universitātē, Tartu Universitātē, Zviedrijas Lauksaimniecības 
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zinātľu universitātē, Zviedrijas Karaliskā lauksaimniecības un meža akadēmijā, Holandes Vaningenas 

universitātē, Drontenas koledžā, Polijas agrārā universitātē, Roskildas universitātē; 

 sadarbība ar Latvijas augstskolām –pieaicinot mācībspēkus vieslekciju īstenošanai; 

 sadarbība  ES izglītības programmas SOCRATES/ERASMUS ietvaros, LLU sadarbība notiek ar 

daudzām Eiropas un citu valstu augstskolām 

 notiek studentu un mācībspēku piesaiste   NOVA-BOVA  aktivitātēs 

Ekonomikas fakultātei starptautiskās apakšprogrammas „Uzľēmējdarbības ekonomika un vadība‖ 

īstenošanas laikā izveidojusies noturīga un mērķtiecīga sadarbība ar Norvēģijas, Nīderlandes, Dānijas, 

Baltijas valstu augstskolu mācībspēkiem, kas tika iesaistīti studiju procesa īstenošanā. 

Ekonomikas fakultāte turpina attīstīt starptautisko sadarbību, studiju procesā iesaistot arī Erasmus/Sokrates 

u.c. mobilitātes programmu mācībspēkus, kā arī meklējot iespējas jaunu sadarbības līgumu noslēgšanai. 

2009. gada aprīlī lekcijas fakultātē nolasīja pieci vieslektori – Pawel Mickiewicz, Monika Mejszelis, Robert 

Rusielik, Bartosz Mickiewicz no Rietumpomerānijas Tehnoloģiskās universitātes, Polija; 2009. un 2010. 

gada aprīlī Barbara Freytag no Fuldas profesionālās universitātes, Vācija. Polijas zinātnieku lekciju tēmas 

ietvēra aktuālus lauku attīstības jautājumus, bet Vācijas vieslektore savās lekcijās analizēja patērētāju 

politikas, uzvedības, mājsaimniecību menedžmenta, projektu vadības, mājokļu attīstības svarīgus aspektus. 

Lietuvas Lauksaimniecības universitātes (Kauľa) lektore asoc.profesore Vilija  Alekneviciene nolasīja 

lekciju kursu „Differencies In Appraisal Of Business And Social Investment Projects‖ 2011.gada 27.aprīlī. 

LLU, RTU un RISEBA projekta ietvaros  profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistranti Olga Avlasko un Kalvis Liepnieks noklausījās lekciju kursu „Praktiskās biznesa 

stratēģijas darba efektivitātes paaugstināšanai ierobežotu resursu apstākļos‖ 2011.gada aprīlī (lektors Kjell 

Gunnar Hoff – Norvēģija).  

Pēdējo gadu laikā ERASMUS programmas ietvaros mācībspēki nolasījuši vairāk nekā 30 lekcijas ārvalstu 

augstskolās – Nīderlandē (Drontenas Profesionālajā lauksaimniecības universitātē, HAS Den Bošas 

augstskolā), Dānijā (Roskildes universitātē, Tītgenas biznesa augstskolā), Portugālē (Bragansas 

Politehniskajā institūtā), Vācijā (Fuldas profesionālajā augstskolā, Bonnas universitātē), Bulgārijā (Pasaules 

un nacionālās ekonomikas universitātē), Spānijā (Huelvas universitātē), Čehijā (Čehijas Dabas zinātľu 

universitātē), Itālijā (Bergamo universitātē), Beļģijā (Gentes universitātē).  

Docente R.Šulca un profesore I.Jakušonoka pieredzes apmaiľā bija Boloľas universitātē, Itālija 18.-

24.10.2009.  ERASMUS programmas ietvaros -  maģistra studiju programmas pilnveide,  Prof.I.Jakušonoka 

vadīja studiju kursu  „Finanšu teorija― (6 ECTS) ārvalstu studentiem (Polija) saskaľā ar līgumu 2009.gada 

oktobrī - decembrī ERASMUS studentu apmaiľas programmā Ekonomikas un kultūras augstskolā. 

2010.gada novembrī  mācībspēki A.Zvirbule-Bērziľa, G.Mazūre, I.Pilvere vadīja BOVA organizētos lekciju 

ciklus Lietuvā Lauksaimniecības universitātē (Kauľā). 

 

 Programmas praktiskās īstenošanas gaitā tiek izmantoti un veicināti starpaugstskolu, starptautiskās 

sadarbības un profesionāļu iesaistes studiju procesā pozitīvie aspekti dažādos līmeľos:  

Augstskolu līmenī: 

Ekonomikas fakultātes katedrām maģistra studiju programmu un studiju procesa pilnveidošanas jomā ir 

ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar: 

 Latvijas vadošajām augstskolām (LU, RTU, Biznesa augstskolu „Turība‖, Ventspils augstskolu, 

Daugavpils universitāti, Rēzeknes augstskolu u.c.); 

 Baltijas valstu lauksaimniecības universitātēm; 

 Zviedrijas Lauksaimniecības zinātľu universitāti; 

 Drontenas Profesionālo lauksaimniecības universitāti; 

 Polijas Agrārās universitātes Krakovas Lauksaimniecības akadēmiju u.c. 

 

Zinātnisko konferenču līmenī: 

Ekonomikas fakultātes mācībspēki un maģistranti aktīvi piedalās ikgadējās LLU Ekonomikas fakultātes un 

LLMZA rīkotajās tematiskajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs „Ekonomikas zinātne – lauku 

attīstībai‖, kā arī ārvalstu starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī uzľem fakultātes rīkotajās 

konferencēs daudzus interesentus no ārvalstīm. LLU Ekonomikas fakultātes un citu augstskolu mācībspēki 

sadarbojas arī zinātnisko rakstu sagatavošanā, ir to recenzenti vai arī piedalās starptautisko zinātnisko 

konferenču redkolēģijas vai orgkomitejas darbā.  

Studiju procesa nodrošināšanas līmenī: 
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Ekonomikas fakultātes mācībspēki ir Valsts pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāji vai tās locekļi vairākās 

Latvijas augstskolās, bet LLU Ekonomikas fakultātes MEK, VPK sastāvā ir vadošie LU zinātnieki un 

mācībspēki, kas fakultātes Domes sēdēs ziľo par MEK, VPK darbu, tās rezultātiem un pilnveides virzieniem.  

Profesionāļu pieredzes un darba devēju prasību aktualizēšanas aspektā: 

Pēdējos gados fakultātē tiek organizētas absolventu un profesionāļu lekciju nedēļas, bet studiju plānā ir 

ietverta viena inovāciju nedēļa, kuru laikā studenti iegūst specifiskas, nepastarpinātas zināšanas par reālām 

norisēm finanšu un banku, uzľēmējdarbības un konkrētu tautsaimniecības nozaru sektoros. 

2010./2011.studiju gadā absolventu un profesionāļu lekciju nedēļas ietvaros notika 9 lekcijas un iepazīšanās 

ar biogāzes uzľēmumu attīstību Zemgales reģionā SIA „Bio ziedi‖, kā arī citām Zemgales reģiona 

saimniecībām. 

 

11. Rīcība Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas likvidēšanas 

gadījumā 

 
Ir noslēgti līgumi starp Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Latvijas Universitāti par sadarbību 

programmu slēgšanas gadījumā. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "FINANŠU 

VADĪBA" studējošie uz savstarpējās vienošanās pamata starp studiju direktoriem studijas var turpināt līdz 

2014.gadam akreditētajā LLU EF profesionālās augstākās izglītības programmā „Uzľēmējdarbības vadība‖ 

(programmas direktore –Dr.oec., as.prof. Andra Zvirbule-Bērziľa). Bez tam 2008.gadā Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte ir noslēgusi līgumu ar Daugavpils universitāti par ekonomikas maģistra 

studiju nepārtrauktības nodrošināšanu. Skat. Pielikumu nr.11. 

 

12.Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 

 
Profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu vadība‖ SVID analīze tika veikta, apkopojot  

studentu, mācībspēku un darba devēju, kā arī Metodiskās komisijas sēdē izteiktās atziľas, kas tika 

apspriestas arī fakultātes domes sēdē (12.1. tabula).  

 

12.1. tabula 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 
 dinamiski augošs fakultātes akadēmiskā personāla 

zinātniskās kvalifikācijas un profesionālās pieredzes 

līmenis; 

 valsts un starptautiskā aspektā augsts un 

konkurētspējīgs studējošo iegūtais zināšanu, 

prasmju un attieksmju līmenis; 

 plašs, daudzveidīgs, uz studentu vēlmēm pamatots 

un uz perspektīviem ekonomikas nozares attīstības 

sektoriem orientēts piedāvāto  studiju kursu klāsts; 

 elastīga uzľemšanas noteikumu sistēma; 

 valsts un starptautiskā līmenī atzīta tematiski 

zinātnisko konferenču organizēšanas prakse; 

 iespēja ľemt dalību zinātnisko projektu izstrādē un 

studentu darbu zinātniskos konkursos; 

 pietiekoši labs nodrošinājums ar mācību 

metodiskajiem līdzekļiem un studiju procesa 

realizācijai atbilstošs tehniskais nodrošinājums; 

 plašas iespējas izmantot Ekonomiskās informācijas 

kabineta un LLU Fundamentālās bibliotēkas fondus; 

 iespēja saglabāt studiju procesa pēctecību un 

turpināt studijas fakultātes doktorantūrā; 

 laba komunikācija starp mācībspēkiem un 

studējošiem. 

 

 atšķirīgais studentu iepriekšējais sagatavotības 

līmenis teorētisko zināšanu un prasmju kontekstā; 

 uzlabojams praktisko kompetenču apguves līmenis; 

 saspringts pilna laika studiju plāna grafiks; 

 budžeta finansēto vietu trūkums. 
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Iespējas Draudi 
 studiju programmas realizācijā plašāk iesaistīt 

uzľēmējus, ministriju pārstāvjus, nozaru vadošos 

speciālistus, kā arī ārvalstu mācībspēkus; 

 sekmēt un paplašināt studējošo un mācībspēku 

vietējo un starptautisko mobilitāti; 

 turpināt jauno ekonomikas zinātľu doktoru un 

doktorantu aktīvu iesaistīšanu maģistra studiju 

procesā; 

 elastīgi un operatīvi reaģēt uz studējošo aptaujās 

izteiktajiem priekšlikumiem studiju procesa 

kvalitatīvo indikatoru paaugstināšanas 

nodrošināšanā; 

 nodrošināt E-kursu izstrādi un ieviešanu studiju 

procesā; 

 aktivizēt līdzdalību vietējo un starptautisko 

zinātniski-pētniecisko projektu izstrādē. 

 studējošo skaita samazināšanās demogrāfisko un 

ekonomisko faktoru ietekmes rezultātā; 

 bankas studiju kredītu nepieejamība licenzētu, bet 

vēl neakreditētu programmu studentiem; 

 studiju maksas pieaugums saistībā ar studējošo 

ienākumu samazināšanās tendenci; 

 sociālo zinātľu prestiža un nozīmīguma 

samazināšanās tendence. 

 
Vadoties no minētajām pamatnostādnēm, balstoties uz SVID analīzes rezultātiem, studiju programmas 

„Finanšu vadība‖ tālākas attīstības un pilnveides  mērķi 2010.-2015. gadam un to sasniegšanas rezultatīvie 

indikatori ir uzrādīti 12.2. tabulā. 
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12.2. tabula 

Maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” izvirzītie mērķi 2010.-2015. gadam un to sasniegšanas rezultatīvie indikatori 
Izvirzītais mērķis Atbildīgie par mērķa sasniegšanu Rezultāts un tā indikatori 

1. Nodrošināt augstas kvalitātes, elastīgu un vairāk individuāli virzītu izglītošanās 

iespēju sistēmu. 

Programmas direktore, 

akadēmiskais personāls. 

Jauni studiju kursi. Jauni mācību-metodiskie materiāli, mūsdienīgas to 

izmantošanas iespējas. Teorētisko zināšanu un praktisko iemaľu optimāla 

sintēze nodarbību plānos. Studentu un darba devēju aptauju pozitīvi 

rezultāti. 

2. Precizēt un pilnveidot studiju kursu aprakstus. Programmas direktore, katedru 

vadītāji. 

Precizētas prasība KP saľemšanai, akcentējot īpatsvaru, kādu gala 

vērtējumā nodrošina darbs semestrī un patstāvīgais darbs. Izmantojamās 

literatūras un periodikas sarakstos vairāk norādīta literatūra angļu valodā 

un atbilstošie zinātniskie žurnāli. 

3. Uzlabot mācīšanas kvalitāti, pilnveidot mācīšanās iespējas, veidojot atraktīvu un 

stimulējošu studiju vidi, aktivizējot e-studiju līdzekļu izmantošanu. 

Katedru vadītāji, programmas 

direktore, mācībspēki, dekānes 

vietnieks saimnieciskajā darbā. 

Studentu un absolventu anketēšanas pozitīvi rezultāti. Studiju kursu 

apvienojums moduļos. Elastīgs nodarbību grafiks. Izstrādāto e-studiju 

līdzekļu skaits. 

4. Turpināt mācībspēku sadarbību ar profesionāļiem, studējošiem un absolventiem 

mācīšanās rezultātu kritiskā izvērtējumā un perspektīvo studiju programmas 

pilnveides virzienu akcentēšanā. 

Katedras, programmas direktore, 

akadēmiskais personāls. 

Augsts maģistra darbu novērtējums. Pozitīvas darba devēju atsauksmes. 

LLU Socioloģisko pētījumu grupas veiktie studējošo aptaujas rezultāti. 

Absolventu anketēšanas rezultāti. 

5. Veicināt studentu ar pētniecības spējām izaugsmi, paplašinot zinātniskās darbības 

spektru un aktīvi iesaistot zinātniski pētnieciskajā darbā studentus. 

Programmas direktore, maģistra 

darbu vadītāji, mācībspēki. 

Projektos iesaistīto studējošo skaita pieaugums. Kopīga zinātnisko 

publikāciju izstrāde un to prezentēšana starptautiskās zinātniskās 

konferencēs. Piedalīšanās studentu zinātniskās konferencēs. Oriģinālas 

maģistra darba tēmas. Doktorantūrā iestājušos maģistrantūras absolventu 

skaita pieaugums. 

6. Attīstīt akadēmiskā personāla kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus 

un pilnveidojot akadēmiskā personāla kvalifikācijas un profesionālās izaugsmes 

sistēmu. 

Katedru vadītāji. Mācībspēku vecuma struktūras izmaiľas, akadēmiskā personāla atlases, 

atjaunošanas un apmācības politika struktūrvienību līmenī. 

7. Sekmēt studentu un mācībspēku starptautisko apmaiľu. ERASMUS koordinatore. Studējošo skaits ārvalstu augstskolās. Noslēgtie līgumi par sadarbību. 

Nolasīto lekciju skaits ārvalstu augstskolās. Uzľemto vieslektoru skaits. 

Saľemto stipendiju un grantu skaits . 

8. Panākt maģistra studiju līmenim atbilstošus studiju kursu kvalitatīvos indikatorus 

un efektīvu nodrošinātību ar mācību-metodisko literatūru. 

Katedru vadītāji, mācībspēki, 

programmas direktore, Ekonomiskās 

informācijas kabineta vadītāja. 

Studējošo un absolventu apmierinātības ar studiju programmu pētījumu. 

Konkurētspējas vērtējums darba tirgū. Mācību-metodisko materiālu skaita 

un kvalitatīvo rādītāju izmaiľas. Piedalīšanās LLU mācību-metodiskās 

literatūras konkursos. 

9. Izvērst ilgtspējīgu sadarbību ar vietējām un ārzemju augstskolām, īstenojot kopējas 

sadarbības programmas, projektus. 

Fakultātes dekāne, Maģistrantūras 

vadītāja. 

Noslēgtie sadarbības līgumi. Mācībspēku profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanas veicināšana. 

10. Modernizēt mācību auditorijas, Ekonomiskās informācijas kabinetu, nodrošinot ar 

kvalitatīviem informācijas un tehniskajiem līdzekļiem. 

Fakultātes administrācija, dekānes 

vietnieks saimnieciskajā darbā. 

Infrastruktūras sakārtotība, atbilstība noteiktajiem standartiem. 

Modernizēto auditoriju skaits. Jaunākās ekonomiskās literatūras, 

statistiskās informācijas avotu skaits. 

11. Nodrošināt mācībspēku efektīvu iesaisti un darbību vietējos un starptautiskajos 

projektos, panākot reālu iekļaušanos vienotajā ES pētniecības telpā. 

Katedru vadītāji. Mācībspēku profesionālās kompetences, mobilitātes un konkurētspējas 

pieaugums. 



 

 

Profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Finanšu vadība‖ pašnovērtējuma 

ziľojums par 2010./2011. Studiju gadu apstiprināts fakultātes domes 2011. gada 5. maija 

sēdē. 

 

 

LLU Ekonomikas fakultātes  

profesionālās maģistra 

augstākās izglītības programmas „Finanšu vadība‖ 

direktore, LLU prof., Dr.oec.       I.Jakušonoka 

5.05.2011.  
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1.PIELIKUMS 
 

 

 

 

Informācija par akadēmisko personālu, kas nodrošina 

profesionālās maģistra studiju programmas Finanšu vadība 

realizāciju 



 

 

1.PIELIKUMS 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "FINANŠU VADĪBA" akadēmiskais personāls                    

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Fakultāte, katedra Amats, zinātniskais 

grāds 

Statuss LLU Studiju kurss 

1 Anastasija Svarinska EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Vieslektore-docente, 

Mg.oec., EF 

doktorante 

Pamatdarbs 

 

Finanšu grāmatvedība 

2 Romēna Šulca EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Vieslektore-docente, 

Dr.oec. 

Blakusdarbs 

Ievēlēts LLU 

Finanšu menedžments, Risku vadības process, Starptautiskie 

norēķini, Iekšējais audits , Finanšu darba vadīšana- profesionālā 

prakse, ; Finanšu analīze-  profesionālā prakse 

3 Ingrīda Jakušonoka EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Profesore, Dr.oec. Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Finanšu investīciju vadība, Projektu ekonomiskā novērtēšana, 

Apdrošināšanas finanses, Finanšu darba vadīšana- profesionālā 

prakse, Finanšu pakalpojumu mārketings, Finanšu vadības teorijas, 

Naudas plūsmas vadīšana –profesionālā prakse; Finanšu analīze-  

profesionālā prakse 

4 Gunita Mazūre EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Asoc.profesore, 

Dr.oec. 

Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Starptautisko finanšu vadība, Pētniecības, publikāciju metodoloģija 

(angļu val.) 

5 Īrija Vītola EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Profesore, Dr.oec. Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Vadības grāmatvedība 

6 Dace Vīksne EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Docente, Dr.oec. Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Finanšu pakalpojumu mārketings.  

Komercdarbības un finanšu likumdošana 

 

7 Raimonds Ķesteris-

Mālkalns 

EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Lektors, Mg.oec. Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Finanšu vadības teorijas 

Finanšu pakalpojumu mārketings, 

Komercdarbības un finanšu likumdošana 

8 Ingrīda Kantiķe EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Lektore, Mg.oec. Pamatdarbs Apdrošināšanas finanses 

9 Anita Kreicberga EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Lektore, Msc.com. Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Nodokļu politika 

10 Inguna Leibus EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Asoc.profesore, 

Dr.oec. 

Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Nodokļu plānošana, Biznesa ētika 

11 Anita Vecgrāve TF, Izglītības un 

mājsaimniecības 

institūts 

Docente, Dr.psych. Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Lietišķā psiholoģija 

12 Aija Eglīte EF, Ekonomikas 

katedra 

Asoc.profesore, 

Dr.oec. 

Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Mājsaimniecības finanšu plānošana 



 

 

13 Anastasija Vilciľa EF, Ekonomikas 

katedra 

Profesore, Dr.oec. Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Mikroekonomikas analīze, Makroekonomikas analīze 

 

14 Anita Auziľa EF, Uzľēmējdarbības 

un vadības katedra 

Asoc.profesore, 

Dr.oec. 

Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Uzľēmējdarbības plānošana 

15 Anda Zvaigzne EF, Uzľēmējdarbības 

un vadības katedra 

Docente, Dr.oec. Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Stratēģiskā vadīšana 

16 Līga Paura ITF, Vadības sistēmu 

katedra 

Asoc.profesore, 

Dr.agr. 

Pamatdarbs 

Ievēlēts LLU 

Matemātiskā statistika 

17 Viktorija Raľķevica EF, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

Vieslektore-

asoc.profesore, Dr.oec. 

Blakusdarbs 

Ievēlēts BA 

Biznesa novērtēšana 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.PIELIKUMS 
 

 

 

 

profesionālās maģistra studiju programmas Finanšu vadība 

iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai 

jaunrades biogrāfijas 



 

 

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

ANITA      AUZIĽA  

Vārds  Uzvārds 

   

   

   

LLU  EF  Uzľēmējdarbības un vadības  katedras  asociētā profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Svētes ielā – 18   

Jelgava   

LV 3001   

   

Tālruľa 

Nr.  
+371 630 25170    

E-pasts: uzn@cs.llu.lv; anita.auzina@llu.lv   

 

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Doktorantūra  
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

(LLU), 
Ekonomikas fakultāte (EF)  

1999.-2002. Ekonomika 

Ekonomikas doktora 

zinātniskais grāds 
Agrārajā ekonomikā 

(Dr.oec.) 20.12.2004. 
Maģistrantūra  
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

(LLU), 
Ekonomikas fakultāte (EF)  

1997.-1999. Ekonomika 
Ekonomikas zinātľu 

maģistra grāds 
 (Mg.oec.) 02.06.1999. 

Pamatstudijas  
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

(LLU), 
Ekonomikas fakultāte (EF) 

1993.-1997. Ekonomika 
Ekonomikas zinātľu 

bakalaura grāds 

(Bac.oec.) 16.06.1997. 

 

Zinātniskā kvalifikācija 
Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 
Gads Specialitāte Zinātniskais grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte (LLU), Latvija 
2004. Ekonomika 

Ekonomikas doktora 

zinātniskais grāds (Dr.oec.) 
Sērija D 
Nr. 0015 

 

Darba pieredze 
no 2006. LLU EF Uzľēmējdarbības un vadības katedras asociētā profesore 
01.05.-31.11.2005. Biznesa Augstskolas Turība, Ekonomikas zinātľu katedras vadītāja 
2004.-2005. Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administratīvā augstskola, 

Mārketinga un menedžmenta katedras lektore 
2004.-2005. LLU EF Uzľēmējdarbības un vadības katedras docente 
2004.-2005. 

 

SIA ―Viesnīcu un restorānu mācību centrs‖. Profesionālās pilnveides 

programmas lektore 

1999.-2002. 

 

KIF ―Biznesa komplekss‖. Bezdarbnieku kvalifikācijas celšanas mācību 

programmas lektore 

no 2001. Biznesa Augstskolas Turība, Uzľēmējdarbības vadības fakultātes docētāja 

mailto:uzn@cs.llu.lv
mailto:anita.auzina@llu.lv


 

 

1998.-2004. LLU EF Uzľēmējdarbības un vadības katedras lektore 

1997. A/s ―Rīgas Miesnieks‖ Mārketinga nodaļas produktu menedžere 
1996. Latvijas Lauksaimniecības Konsultāciju centrs, Ekonomikas un grāmatvedības 

nodaļas galvenā speciāliste juridiskajos jautājumos 

 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Promocijas darbu (2) vadīšana 
Maģistru darbu (21) vadīšana 
Bakalauru (68) un kvalifikācijas darbu (18) vadīšana 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas 
Theoretical Aspects of Volunteer Work in the Context of Development of Human Capital In: 

Economic  Science for Rural Development 2011: proceedings of the international scientific 

conference, No. 26. Jelgava: LLU, pp. 67-74. ISSN 1691-3078. 
   Theoretical Aspects of Innovative Design and Implementation Possibilities for Business development 

in Latvia / The International Scientific Conference ―Economic Science for Rural Development 2010‖, 

Faculty of Economics, Latvia University of Agriculture, Jelgava: LLU, 2010. 

Competitiveness analysis of Latvian Timber Industry / The International Scientific Conference 

―Economic Science for Rural Development 2010‖, Faculty of Economics, Latvia University of 

Agriculture, Jelgava: LLU, 2010. 
Analysis of External Factors Causing Insolvency in Latvia / The International Scientific Conference 

―Economic Science for Rural Development 2009‖, Faculty of Economics, Latvia University of 

Agriculture, Jelgava: LLU, 2009. 
Significance of Logistics in Port Operations in Latvia  / Starptautisks simpozijs "Economy & 

Business 2008", Bulgarian Academy of Science Union of Scientists in Bulgaria 
Uzľēmējdarbības uzsākšanu kavējošie faktori lauku teritorijās / The international scientific 

conference of faculties of economics of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and Szcecin 

universities of agriculture and the academy of agricultural and forestry sciences of Latvia 

―Economic Science for Rural Development‖.- Jelgava: LLU, 2008. 

 

Uzstāšanās konferencēs 
The International Scientific Conference ―Economic Science for Rural Development 2010‖, Faculty 

of Economics, Latvia University of Agriculture, 2010.gada 23.aprīlis. Referāta tēma -  

Competitiveness analysis of Latvian Timber Industry. 
The International Scientific Conference ―Economic Science for Rural Development 2009‖, Faculty 

of Economics, Latvia University of Agriculture, 2009.gada 24.aprīlis. Referāta tēma -  Analysis 

of External Factors Causing Insolvency in Latvia. 
Starptautiskais simpozijs "Economy & Business 2008", Bulgarian Academy of Science Union of 

Scientists in Bulgaria, 2008.gada septembris. Referāta tēma -Significance of Logistics in Port 

Operations in Latvia. 
The international scientific conference ―Economic Science for Rural Development‖, LLU, Jelgavā, 

2008.gada aprīlī. Referāta tēma - Uzņēmējdarbības uzsākšanu kavējošie faktori lauku teritorijās. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Studiju programmu vadīšana: 
2004.-2010. LLU Ekonomikas fakultātes akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Uzľēmējdarbība un vadīšana‖ apakšprogramma 
 
Studiju kursu programmu vadīšana: 
 „Inovatīvā uzľēmējdarbība‖ - LLU Ekonomikas fakultātes augstākā akadēmiskā studiju 

programma „Ekonomika‖ – 3 KP 
 „Uzľēmējdarbības vadīšana‖ - LLU Ekonomikas fakultātes augstākā akadēmiskā studiju 

programma „Ekonomika‖ –  4 KP (studiju projekts) 
 „Uzľēmējdarbība un vadīšana‖ - LLU Ekonomikas fakultātes augstākā akadēmiskā studiju 

programma „Ekonomika‖ –  8 KP (prakse) 



 

 

 „Uzľēmējdarbības plānošana‖ – LLU Ekonomikas fakultātes profesionālā augstākās izglītības 

maģistra studiju programma – 2 KP  
 „Uzľēmējdarbības plānošana, organizēšana un kontrole‖ – LLU Ekonomikas fakultātes 

profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma – 3 KP  
 „Uzľēmējdarbība‖ - LLU Ekonomikas fakultātes augstākā akadēmiskā studiju programma 

„Ekonomika‖ –  4 KP  

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2011. LLU Tālākizklītības kurss „ Moodle e-kursu veidošanas vadības sistēma” 
2010. Tālākizglītības programma „Inovācijas augstskolas didaktikā” - Latvijas Lauksaimniecības 

Universitāte 
2010. LLU Metodiskā konference ―Kvalitatīvas studijas‖ 
2009. Social Sciences Faculty of Šiauliai University, Lithuania „Modern Role of Rural Areas in the 

Post-Industrial Society” 
2009. Jauno psiholoģiju centrs ― Jauna pārdošanas psiholoģija: pārdot sevi citiem‖ 
2009. LLU Metodiskā konference ―Prakses – absolventu konkurētspējai. Maģistra studijas – 

karjeras izaugsmes pamats‖ 
2008. LIAA konference ―Kā strādāt pārmaiņu laikā‖ 
2008. LLU Ekonomikas fakultāte, Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten interaktīvs seminārs 

„Mācībspēku komunikācijas spēju pilnveidošana‖ 
2008. 

 
Metodiskā konference „LLU Mūžizglītības piedāvājums: padarītais, iespējas un risinājumi‖ – 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

 

Organizatoriskā darbība 
no 2008. LLU Ekonomikas un Vadības zinātnes nozares Profesoru padomes sekretāre 
no 2007. LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas 

apakšnozaru Promocijas padomes sekretāre 

2006.-2007. LLU Uzľemšanas komisijas atbildīgā sekretāre 

no 2007. LLU Ekonomikas fakultātes Uzľēmējdarbības un vadības specialitātes Valsts 

eksāmenu komisijas priekšsēdētājas vietniece  
no 2007. Biznesa Augstskolas Turība Uzľēmējdarbības vadības specialitātes 1.profesionālā 

līmeľa Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja 
no 2006. LLU akadēmiskās izglītības bakalaura studiju metodiskās komisijas locekle 
no 2006. LLU akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika‖ 

apakšprogrammas „Uzľēmējdarbība un vadīšana‖ vadītāja 
no 2001. Biznesa Augstskolas Turība Uzľēmējdarbības vadības specialitātes 1.profesionālā 

līmeľa, 2.profesionālā līmeľa un maģistratūras Valsts eksāmenu komisijas locekle   
 

Valodu zināšanas Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 

 teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji          teicami, labi,vidēji  

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Angļu valoda   X   X   X 

 

15.03.2011.   

(Datums)  (Paraksts) 

 



 

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Aija  Eglīte 

Vārds  Uzvārds 

Cēsis   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte Ekonomikas katedra, 

asociētā profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   
Svētes iela 18   

Jelgava   

Latvija   

   

Tālruľa 

Nr.  
630205070    

Fakss: 63084987   

E-pasts: aija.eglite@llu.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultāte 

1982-1987 Sabiedriskās 

ēdināšanas 

tehnoloģija un 

organizācija 

Inženiere 

tehnoloģe 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Ekonomikas fakultātes maģistrantūra 

1993-1995 Ekonomika  

Reinas Frīdriha-Vilhelma Bonnas 

universitāte (Vācija) Lauksaimniecības 

fakultāte Uzľēmējdarbības institūts 

1996-1997 Mājturības 

ekonomika 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Ekonomikas 

fakultātes doktorantūra 

1995-1999 Ekonomika Dr. oec. G-D Nr. 

000423 

Darba pieredze 

No 2005.g. līdz šim brīdim - Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas  fakultāte 

Ekonomikas katedra, asociētā profesore ekonomikas teorijā 

2002-2005. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte Ekonomikas 

katedra, docente 

2004.-2005. Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Programmu departamenta 

Programmu ieviešanas nodaļa, vecākā referente 

1998.-2001. Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta 

Reģionālās ekonomikas nodaļa, vecākā referente 

1995.-2001. – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura 



 

 

un mājturības katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte 

Ekonomikas katedra, lektore 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Ekonomikas teorija, reģionālā ekonomika, patērētāja ekonomika,  mājturības ekonomika 

Starptautiskie projekti  

1. 1996. –1998. gadā Starptautiskā zinātniski pētnieciskajā projektā ―Mājturības-

uzľēmuma-komplekss‖ Reinas Fridriha Vilhelma Bonnas universitātes 

Lauksaimniecības fakultātes Uzľēmējdarbības institūta Mājturības ekonomikas 

profesūrā prof. Dr. M.-B. Piorkovska vadībā. 

2. 2003.-2004. gadā Starptautiskā Flandrijas – Latvijas divpusējās sadarbības 

programmas projektā LET/003/02 ―Telpiskā plānošana Vidzemes reģionā‖. 

Publikācijas ―Apdzīvojuma struktūra Vidzemē‖ autore 

3. 2003.-2005. gadā Socrates 14 dalībvalstis vadošā – Lielbritānija Projekta CEA-N nr. 

109899-CP-2003-1-UK – GRUNDTVIG-G4PP Consumer Education for Adults – 

Network(CEA-N) Brošūras „Latvijas patērētāji Eiropas sadarbības tīklā‖ (34 lpp.) 

līdzautore. 

4. Mērķauditorijas eksperte projektā 

Nr. 2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0037/0007 "Tālākizglītības 

programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu 

pārvaldību " 

5. Eiropas projekta 2007-3501/001/001 „Community Health Management to Enhance 

Behaviour‖ (CHANCE) Nr. 134240-LLP-1-207-DE-GRUNDTVIGT-GMP vadītāja 

Latvijā(2007.-2009.) 

6. Eiropas Komisijas projekta Nr.156089-LLP-1-2009-1-ES-ERASMUS-ENWA1 

„COnsumer BEhaivior REsearch NErwork‖ (COBEREN) vadītāja Latvijā(2009-

2012) 

7. Leonardo da Vinci partnerības projekts Nr. 2010‐1‐TR‐LEO04‐15852‐1 „A Nutrition 

Guide for Early Childhood Active Stakeholders‖ (NUTGECS) vadītāja Latvijā(2010-

2012) 

ES projekti 

1. ESF aktivitātes 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei‖ projekta 

Nr. 2009/0232/1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/122 „Pārtikas nozares zinātniski 

pētnieciskās grupas izveide‖ vadošā pētniece (2009-2012) 

2. ESF aktivitātes 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai projekta Nr. 

2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017 „Atbalsts LLU doktora studiju 

īstenošanai‖ divu doktora darbu vadītāja 

3. ESF aktivitātes 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai projekta Nr. 

2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015 „Atbalsts Daugavpils Universitātes 

doktora studiju īstenošanai‖ viena doktora darba vadītāja  

4. 2008.-2009. ESF aktīvā nodarbinātības pasākuma ‖Pasākums noteiktām grupām‖ 

īstenošana LLU Ekonomikas fakultātē. Līgums Nr.24. starp NVA un LLU. 

5. 2007.-2008. ESF pasākums noteiktām personu grupām ‖Bezdarbnieku subsidētā 

nodarbinātība‖ īstenošana LLU Ekonomikas fakultātē. Līgums Nr.22M starp NVA un 

LLU. 

6. 2006.-2007. ESF pasākums noteiktām personu grupām ‖Mērķgrupu bezdarbnieku 

subsidētās nodarbinātības organizēšanas pasākumi‖ „Atbalsts profesionālo prasmju 

apguvei subsidētajā darba vietā‖ īstenošana LLU Ekonomikas fakultātē. Līgums 



 

 

Nr.15-J starp NVA un LLU. 

Ministriju pasūtījumi 

1. 1998. gadā līdzdalība Ekonomikas ministrijas pasūtītajā Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes 

katedras zinātniski pētnieciskajā projektā ―Reģionālās ekonomiskās attīstības izpēte Eiropas Savienības 

valstīs un šīs pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā‖ profesora Dr. hab. I. Vanaga vadībā. 

2. 1999. dalība Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes katedras zinātniski pētnieciskajā projektā ―Īpaši 

atbalstāmo teritoriju (reģionu) identifikācijas metodikas pilnveidošana un priekšlikumu izstrāde 

uzľēmējdarbības atbalsta līdzekļu loka un intensitātes diferencēšanai‖ (Ekonomikas ministrijas 

pasūtījums). DARBS Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisijas 

zinātnisko darbu konkursā ekonomikas apakšnozarē 2000. gadā PRĒMĒTS AR OTRO PRĒMIJU. 

3. 2000. gadā līdzdalība Ekonomikas ministrijas pasūtītajā Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes 

katedras zinātniski pētnieciskajā projektā ―Potenciālo īpaši atbalstāmo reģionu noteikšanas variantu 

izstrādāšana un izvērtēšana, ľemot vērā Eiropas Savienības prasības‖. 

4. 2000. gadā BO VSIA ―Reģionu attīstība‖ pasūtītā pētnieciskā projekta „Reģionālā fonda izlietošanas 

efektivitātes kritēriji un to aprēķināšanas metodikas izstrādāšana‖ vadība 

5. 2006. gadā pētniece Zemkopības ministrijas projektā  Nr.J136/7-06 

„Lauksaimniecības  nozares un zinātniskās stratēģijas attīstības projekts‖  

6. 2006. gadā Latvijas maiznieku biedrības pasūtījums „Maizes pieprasījums Latvijā‖ 

vadība 

7. 2006. gadā pētniece projektā  LLU xp-22 „Maizes tirgus Latvijā‖ (IZM līgums nr. 

2006/16 ar LLU) 

8. Pētniece LLU/zp 07-51 „Mazo uzľēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas 

lauku apvidos‖. 

9. Pētniece LLU XP-88 Mazo uzľēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas 

lauku apvidos (2008) 

10. Pētniece LLU XP-115 Lauku tūrisma uzľēmumu specifika un konceptuālie sadarbības 

modeļi (2008) 

11. 2010. gadā SIA ―Inovatīvo Biomedicīnas tehnoloģiju institūts‖ un Siera klubs 

pasūtījums ES līdzfinansētās programmas „Mārketinga komunikāciju programma 

sieram un citiem piena produktiem‖ pētījumam vadība 

 

Projektu eksperts 

2006. -2007. gads Labklājības ministrijas eksperts ESF Projekta 

Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 Līguma Nr. LM 17.6-04/2-2006 pētījuma daļai 

Nr. 1.1 „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros‖  

2006.g. ESF aktivitātes 3.2.1. „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā 

ekonomikai svarīgās nozarēs‖ IZM vērtēšanas eksperts  

2006.g. ESF aktivitātes 3.2.7.2. ´‖ Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības 

iestādēs‖ IZM vērtēšanas eksperts  

2006. – 2007.g. Mērķauditorijas eksperts projektā Nr. 

2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0037/0007  "Tālākizglītības programma MVU 

kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību "  

Projektu vērtēšana 

1998.- 1999. gadā Īpaši atbalstāmo reģionu programmas projektu vērtēšana Ekonomikas ministrijā 

2004. gadā Valsts investīciju programmas (VIP) projektu vērtēšana 2004. gadā Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM)  (izvērtēti 27 projekti) 

2004. – 2005. gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) „Īpaši atbalstāmo teritoriju 

uzľēmējdarbības (komercdarbības) attīstība‖ grantu shēmu 2.2.1.2. „Atbalsts ieguldījumiem 

uzľēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās‖ un 2.4.4. „Procentu likmju subsīdijas‖ 

starpinstitūciju vērtēšanas komisijas locekle (RAPLM) (izvērtēti 22 projekti); 



 

 

2004. – 2005. gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2. prioritātes „Uzľēmējdarbības 

un inovāciju veicināšana‖ 2.5. pasākuma „Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskās 

institūcijās‖ 2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajā institūcijās‖ 

atklāta konkursa projektu pieteikumu (ideju) vērtēšana Izglītības un zinātnes ministrijā (izvērtētas 

9 projektu idejas) 

2004. – 2005. gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF)3.5.1.3. aktivitātes grantu shēmas „Pētījumu 

veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū‖ projektu pieteikumu vērtēšanas 

komisijas locekle (RAPLM) (izskatīti 23 projektu vērtējumi). 

2010. gadā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta Nr. 0077 

‖Uzľēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā‖ (izvētēti 25 

projekti). 

Doktorandi 

Anda Grīnfelde. Pensionāru dzīves kvalitāte Latvijas reģionos (aizstāvēts 2010. gada 8. oktobrī) 

Dace Kaufmane. Tūrisma sistēmas aģenti Latvijā (iesniegts promocijas padomē) 

Skaidrīte Dzene Patērētāju uzvedības maiľas ietekme uz pārtikas tirgu (II kurss) 

Linda Feldmane Pašvaldību loma iedzīvotāju veselības veicināšanā  (akad. atvaļinājums) 

Jolanta Vjakse "Eiropas Savienības 2004. – 2006. gada programmēšanas perioda finanšu līdzekļu 

ietekme uz Vidzemes plānošanas reģiona attīstību" (III kurss) 

Andrejs Bušenko „Moderno tehnoloģiju iespējas pašvaldības darbības efektivitātes uzlabošanai‖ (akad. 

atvaļinājums)) 

 

Maģistranti 

Ineta Trukšāne „Latvijas ostu dinamika un attīstības tendences‖ (2006) 

Dace Bubene „Pieaugušo tālākizglītības lauksaimniecībā nozīme Latvijas lauku attīstībā ‖ 

(2007) 

Valdis Latkovskis Reģionālo atbalsta instrumentu izmantošana Latvijas reģionu līdzsvarotai 

attīstībai (2009) 

Baiba Vīksne Pensionāru dzīves kvalitāte Kurzemes reģionā (2009) 

Baiba Zūna Ģimenei draudzīgu uzľēmumu nozīme Zemgales reģiona attīstībā (2009) 

Līga Skalde Ekonomiskās vides ietekme uz uzľēmumu darbību Kurzemes un Zemgales 

reģionos (2010) 

Inga Laukmane Attīstības bankas nepieciešamība Latvijā uzľēmējdarbības attīstības 

veicināšanai (2011) 

Arita Mihailova Pensionāru patēriľa modeļi (2011) 

Kitija Stepe-Štelfe Konkurence maizes tirgū (I kurss) 

Zane Sīpola Piekrastu teritorijas attīstības vērtējums un iespējas (I kurss) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo sešu gadu laikā) 

Esmu piedalījusies ar referātiem vairāk kā 40 starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā, Vācijā, 

Polijā, Francijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Grieķijā, Bulgārijā, Baltkrievijā, Krievijā, Horvātijā. 

Pēdējos 6 gados esmu referējusi: 

1. Maizes ražotāju konference 2011. gada 20. maija Jelgava ar referātu „Maizes cenas patēriľš 

un pirktspēja‖  
2. Starptautiskajā  Baltijas pārtikas zinātnes un tehnoloģijas  konferencē ―Innovations for Food 

Science and Production‖ FOODBALT-2011 ar referatu  „ Dairy Consumtion and Production 

Trends‖. Jelgava, 2011. gada  5. maija  
3. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai‖ Jelgavā 2011. gada 

28. aprīlī ar referātu „ Importance of Global and Local Policies to Foster Sustainable 

Consumption and Production‖  
4. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai‖ Jelgavā 2011. gada 

29. aprīlī ar referātu „Impact of Taxes on the Budget of Latvia‘s Households‖  

5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „Riga Food‖ ar referātu „Pārtikas produktu 

patēriľa tendences‖ 2010. gada 10. septembrī Rīgā 



 

 

6. Zinātniski praktiskā konference „Augstskolas pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības 

veicināšanai„ 2010. gada 6. maijs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava ar stenda 

referātu „IESPĒJA‖- sabiedrības paradumu izmaiľas veselībai uzlabošanai‖. 

7. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai‖ Jelgavā 2010. gada 

22. aprīlī ar referātu  „Patērētāju uzvedības izmaiľas mūsdienās‖. 
8. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Community Health Management to Enhance Behaviour‖ 

2009. gada 15. oktobrī  Briselē (Beļģija) ar referātu „Local projects  in European perspective‖ 

9. Poster presentation Community Health Management to Enhance Behaviour‖ (CHANCE) 

presented on the International Congress of Nutrition, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand (ar 

līdzautoriem) 

10. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Community Health Management to Enhance Behaviour‖ 

2009. gada 12. jūnijā Fuldā (Vācija) ar referātu „RAF – the Inner District of Jelgava City‖ 
11. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai‖ Jelgavā 2009. gada 

24. aprīlī ar referātu  Healthy lifestyle in Elderly‘s View in Romania and Latvia (Veselīgs 

dzīvesveids pensionāru skatījumā Latvijā un Rumānijā) 
12. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Multifunctional Agriculture And Rural Development 

(III). Rural Development and limited Resources‖ 2008. gada 5. decembrī Belgradā (Serbijā) ar 

referātu „Healty Lifestyle as a Factor Influencing Retired People‘s Quality of Life‖ 
13. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Multifunctional Agriculture And Rural Development 

(III). Rural Development and limited Resources‖ 2008. gada 4. decembrī Belgradā (Serbijā) ar 

referātu „Specifity of Rural Tourism Enterprises and Conceptual Coorperation Models‖ 
14. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Small And Medium Sized Enterprises: Management, - 

Marketing - Economic Aspects‖2008. gada 12. augustā Atēnās (Grieķijā) ar referātu 

„Development and Financing of Small Enterprises in Rural Areas of Latvia‖ 
15. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai‖ Jelgavā 2008. gada 

25. aprīlī ar referātu  „Latvijas mazo uzľēmumu galvenās attīstības problēmas‖ 
16. Starptautiskā zinātniskā konferencē ―Sabiedrība un kultūra‖ Liepājā 2008. gada 24. aprīlī ar 

referātu ―Mājturības ekonomikas vēsture un attīstības perspektīvas‖ 

17. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Flour – Bread 07‖ 2007. gada 24. oktobrī Opatijā 

(Horvātija) ar stenda referātu „Bread Market in Latvia‖. 
18. Starptautiskā zinātniskā Ziemeļvalstu patērētāju politikas pētnieku konferencē Helsinkos 

2007. gada 5. oktobrī  ar referātu „Ienākumu un patēriľa ietekme uz pensionāru dzīves 

kvalitāti‖ 
19. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai‖ Jelgavā 2007. gada 

25. aprīlī ar referātu „Maizes tirgus ražotāju skatījumā‖ 

20. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai‖ Jelgavā 2007. gada 

26. aprīlī ar referātu  „ Development and Perspektives of Bread Producing Enterprises in 

Latvia‖ 

21. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Rye 2007‖ 2007. gada 12. martā Potsdamā (Vācija) ar 

stenda referātu ―Rye Bread Consumption in Latvia‖. 
22. Starptautiskā zinātniskā konferencē ―Sabiedrība un kultūra‖ Liepājā 2006. gada 28. aprīlī ar 

referātu ― Maizes tirgus kā dzīves kvalitātes rādītājs‖ 
23. Starptautiskā zinātniskā konferencē ―Sabiedrība un kultūra‖ Liepājā 2006. gada 27. aprīlī ar 

referātu ― Vecu cilvēku dzīves kvalitāte Latvijā‖ 

24. Starptautiskā zinātniskā konferencē "Innovative education organization technologies in a 

technical higher education institution: on the way to the new education quality" ar referātu „ 

Проблемы современной системы высшего образования в Латвии‖ 2006. gada 28. martā 

Penzā (Krievija). 
25. Starptautiskā paneļdiskusijā ―Osteuropatag 2005‖ ar referātu ―Umsetzumg des Bologna-

Prozesses in Lettland‖ 2005. gada 3. maijā Fuldā (Vācijā). 

26. Starptautiskā zinātniskā konferencē ―Sabiedrība un kultūra‖ Liepājā 2005. gada 29. aprīlī ar 

referātu ―Sociālie riski un to negatīvās ietekmes samazināšanas virzieni‖ 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

“Mājas ekonomika” ekonomikas (2-1,5 KP) bakalaura; pedagoģijas (4 KP) bakalaura mājturības specialitātes 

un inženierzinātņu (1,5 KP) bakalaura studiju programmās Latvijas Lauksaimniecības universitātes 



 

 

Ekonomikas, Pārtikas tehnoloģijas un Lauku inženieru fakultātēs.  

“Lauku mājsaimniecība” (2 KP) Ekonomikas fakultātes maģistra programmā. 

“Ekonomikas teorija” (1,5 –2,0 KP) Meža fakultātes un Veterinārmedicīnas fakultātes bakalaura un pirmā 

līmeņa profesionālo studiju programmās, (4.0 KP) Sociālo zinātņu fakultātes programmā uzņēmumu un 

iestāžu ārējie sakari.   

“Makroekonomika” otrā līmeņa profesionālajā programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 

„Mikroekonomikas analīze” (Ekonomikas fakultātes profesionālā maģistra programmai 

„Ekonomikas pētījumos bieţāk lietojamās metodes” (2 KP) EF doktorantiem un 

„Pētījumu metodoloģija” (2KP) EF bakalauriem 

„Mājokļa attīstība un politika” (2 KP) Ekonomikas fakultātes maģistra programmā 

„Mājsaimniecības finansu plānošana” (2KP) Finanšu vadības maģistra programma 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 98, 

t.sk., 4 grāmatas, 6 zinātnisko rakstu krājumu galvenā redaktore, 12 zinātnisko darbu atskaites, 59 

raksti 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Eglīte A. Ievads mājturības ekonomikas teorijā. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2009. 97 

lpp. 

2. Eglīte A., Grīnfelde A. Quality of Life from the Perspective of People Above the 

Working Age. In: Humanities and Social Sciences Latvia.Dynamic Development of 

Production Factors.1(50) 2007. University of Latvia. Institute of Economics, Latvian 

Academy of Sciences. Rīga p. 105-120 

3. Eglite A. Model for the Analysis of Subsistence Elements in Production in Latvian 

Private Rural Households. Modell für die Analyse der Subsistenzwirtschaft der 

ländlichen Privathaushalt Lettlands In: Hauswirtschaft und Wissenschaft 1/2003, 

S. 11 – 17 

4. Eglite A., Pilvere I., Dzene S. Latvija. RAF- District of Jelgava City. In: Community 

Health Management to Enhance Behaviour: proceedings of the 2nd International 

Meeting of the Project CHANCE, 12.06.2009, Fulda, Germany, p.24-31  

5. Eglīte A.  Patērētāja uzvedības izmaiľas mūsdienu apstākļos. Change of Consumer 

Behaviour Nowadays. In: Economic Science For Rural Development. Proceedings of 

the International Scientific Conference. Sustainably. Nr. 23, Jelgava 2010, p. 97-102 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Stažēšanās  

2009. gada jūnijā apmācību kurss Šauļu universitātē „Modern Role of Rural Areas in the 

Post-industrial Society‖  
2008. gada februārī Igaunijas Lauksaimniecības pētniecības institūta rīkotie Zinātnes metodoloģijas intensīvie 

kursi Igaunijā Saku ,  

2007. gada 14. – 19. janvāris Drontenas profesionālā lauksaimniecības universitāte Studiju 

priekšmeta didaktika 

2005. gada 10. oktobris – 2. decembris Fuldas profesionālajā universitātē (Vācija) 

Ekotrofoloģijas fakultātē DAAD stipendija 

2005. gada 2.-8. aprīlis Saksijā un Berlīnē (Vācijā) starptautiskā augstskolu kooperācija 

Boloľas procesa ietvaros 

Kursi 

Kopš 2011. gada marta angļu valoda  

17.01-25.02.2011. LLu talakizglitbas kursi ‗ Moodle e-kursu veidosanas vadibas sistema‖  

Angļu valodas kursi 2007.-okt. -2008. apr. A līmeľa sertifikāts 

Mācību literatūras zinātnisko recenzentu kursi IZM ISEC 2007. gada 3.janvāris 22. marts 

„Inovāciju menedžments‖ 2006. gada 2.- 7. oktobris projektā Nr. 



 

 

2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0037/0007  "Tālākizglītības programma 

MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību "  

Socrates/Erasmus programmas ietvaros „Interkultural Management‖ 2006. gada 15.-17. 

jūnijs 

Politikas ietekmes novērtēšana 2004. gada 21.-30. septembris (Valsts administrācijas 

skola) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

Vispasaules mājas ekonomikas federācijas biedre kopš 2008. g. (The International Federation 

for Home Economics) 

Vācijas mājsaimniecības ekonomistu zinātniskās biedrības (Deutsche Geselschaft für 

Hauswirtschaft) biedre kopš 1997. gada. 

Bulgārijas zinātnieku apvienības (Union of Scientists in Bulgaria) ārzemju locekle kopš 2003. 

gada. 

LLU Konventa locekle 1997. –1999. un kopš 2004. gada 

LLU Ekonomikas fakultātes Domes locekle 

Vidzemes attīstības aģentūras konsultante kopš 2002. gada 

Daugavpils universitātes Zinātľu Padomes Reģionālā ziľojuma redakcijas kolēģijas locekle 

Naudas plānošanas centra (NPC) eksperte kopš 2009. gada 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) eksperte 2007. -2014. gads 

IZM ISEC eksperte mājturības un mājsaimniecības priekšmeta satura jautājumos 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2007‖ galvenā 

redaktore. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2007‖ 

orgkomitejas vadītāja 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2010‖ galvenā 

redaktore. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2010‖ 

orgkomitejas vadītāja 

IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata metodiķe 

Valsts Prezidenta kancelejas Stratēģiskās analīzes komisijas eksperte kopš 2010. gada 

 

Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 

 teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda           

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

27.05.2011.   

(Datums)  (Paraksts) 

 

 

 



 

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
Ingrīda  Jakušonoka 

Vārds  Uzvārds 

Jelgava   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

LLU Grāmatvedības un finanšu katedras profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

Darba vietas adrese:   

Svētes iela 18, Jelgava, LV 3001   

   

Tālruľa 

Nr.  
    

Fakss:    

E-pasts: Ingrida.Jakusonoka@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju 

laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1974.-1978. Lauksaimniecības 

grāmatvedība un 

saimnieciskās 

darbības analīze 

Ekonomists- 

grāmatvedis 

Maskavas Finansu institūts -  

aspirantūra 

1984.-1987. Naudas apgrozība, 

finanses un kredīts 

Ekonomisko 

zinātľu 

kandidāts 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte habilitācijas doktorantūra 

1997.-1999. Ekonomikas nozare  

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma 

Nr. 

Maskavas Finansu institūta 

Padome un PSRS MP AAK 

1988.g. 

27.apr. 

Naudas apgrozība, 

finanses un kredīts 

Ekonomisk

o zinātľu 

kandidāts 

ЭК 

Nr. 025636 

LLU habilitācijas un 

promocijas padome H-4,  

lēmums Nr. 15-48  par 

nostrifikāciju 

1993.g. 

19.februārī 

 Ekonomika

s zinātľu 

doktors 

G-D 

Nr. 000224 

LLU Ekonomikas nozares 

Agrārās ekonomikas un 

uzľēmējdarbības ekonomikas 

apakšnozaru paplašinātās 

habilitācijas un promocijas 

padomes 18.06.98 lēmums 

nr.5. 

1998.g. 

18.jūnijā 

Ekonomikas 

nozares finansu 

grāmatvedības 

apakšnozare 

Asociētā 

profesore 

LLU-APR 

Nr. 011 

LLU Ekonomikas un vadības 

zinātnes nozares profesoru 

padomes sēdes lēmums nr.2-

4 21.09.2001. 

2001.g. 

21.sep-

tembrī 

Ekonomikas un 

vadības zinātnes 

nozares Finanšu un 

kredīta 

apakšnozare 

profesore LLU-PR 

Nr.047 

 



 

 

Darba pieredze 

Vec.labor. Ekonomikas katedrā, LLA, 1979.g. 

Asistente Grāmatvedības un finanšu katedrā, LLA, 1980. 

Lektore   Grāmatvedības un finanšu katedrā, LLA,  1983. 

Docente  Grāmatvedības un finanšu katedrā, LLU, 1992.g. 

LLU Lietu pārvaldniece ar prorektora tiesībām, 1992.-1995. 

Asociētā profesore ekonomikas nozares finanšu grāmatvedības  

apakšnozarē , ievēlēta 1998.-2001. 

Valsts profesore ekonomikas un vadības zinātľu nozares finanšu un kredīta apakšnozarē, 

ievēlēta 2001.g. (atkārtoti ievēlēta 2007.g.) 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Dalība projektos: 

1. ESF 1.1.2.1.2. „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai‖, Uzľēmuma līgums nr.04.4-08/EF2.zv.57, 2009-

2010. 

2. LZA projekts nr.09.1478 Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana tautsaimniecības 

attīstībai (līdzizpildītāja – pētniece), 2009.-2012. 

3.  Līdzdalība sadarbības projekta Nr.06.0040 „ Latvijas Lauksaimniecības risku un krīzes vadības sistēmas‖ 

apakšprojektā nr.06.0040.1 „Primāro un sekundāro sfēru risku un krīžu ekonomisko draudu izpēte un to 

seku novēršana‖. 2006.-2009.g. Apakšprogr. vad. K.Špoģis, Dr.habil.agr., LLU EF prof.  

4. LZP projekts nr.09.1475 „Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā 

attīstībā‖  proj.vad. I.Pilvere  - darbojos kā izpildītāja    

5. LLU grantu projekts nr. 05.1900. Nozare: ekonomika, tautsaimniecība. Projekta nosaukums: Latvijas 

nodokļu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai. Izpildes 

termiľš: 2005.-2008. – (izpildītāja 2006.-2008.) 

6. Līdzdalība sadarbības projekta nr. 02-0016 ―Riska vadība Latvijas lauksaimniecībā‖ subprojekta ―Riska 

ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku novērtēšana‖ izpildē  (2002.-2006.). 

7. Projekts nr.XP88 „Mazo uzľēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas lauku apvidos‖ – projekta 

vadītāja 2008.g. 

8. Mazo uzľēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas lauku apvidos. – projekta vadītāja 2007.g. 

(Projekts  nr.lluzp 07-51) 

9. ESF Projekts Nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137 „Izglītības programmas 

―Grāmatvedība‖ modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā‖, eksperts  

10. ESF Projekts Nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137 „Izglītības programmas 

―Grāmatvedība‖ modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā‖, eksperts  

11. LZP  Valsts  nozīmes pētniecības programma :   Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija - 

apakšprogramma :  Finanšu  resursu piesaiste, vadīšana un kredītpolitika, (1998.g.) 

12. Granta tēma NR.  96.0144 ― Latvijas finanšu tirgus infrastruktūras sistēma un tā attīstības virzieni un 

iespējas ‖  (1998.g.) 

13. Granta tēma  NR. 90-239 "Uzskaites un kontroles organizācija un metodoloģija zemnieku un nomas 

saimniecībās"  ( 1991.-1993.g.) 

14. Zinātniskā darba tēma LLU 1997.-2001.g. ―Reģionālās attīstības finanšu resursu mobilizācijas virzieni un 

metodes‖ 

  2003.g.-2009.g.:Tiek vadīti 10 ekonomikas zinātľu doktorantu darbi  , trīs sekmīgi jau 

aizstāvēti (2006.g., 2008.g. un 2010.g.)  Vadīti un aizstāvēti 127 maģistru darbi. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 
1. Innovative Business Development and Financing In: Economic Science for Rural Development 2011: 

proceedings of the international scientific conference, Jelgava: LLU ,29.04. 2011 

2. Decrease of Farms’ Insolvency through the Loans Restructuring in the Baltic States  / Seventh 

International Scientific Conference SCIENCE AND STUDIES OF ACCOUNTING AND FINANCE: 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES. LZUU, 26 November 2010 – Lithuania (Kaunas) 

3. Assessment of Economic Viability for Agricultural Holdings Included into the FADN of Latvia/ 

starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai.”2008.g.24.-25.aprīlī 

Jelgavā. 

4. Research of Capital Structure in Agricultural Companies in Latvia / starptautiskā zinātniskā 

konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai.”2007.g.25.-26.aprīlī Jelgavā. 

5. Problematic aspects of Personal Income Tax in Latvia / starptautiskā zinātniskā konference 

„Ekonomikas zinātne lauku attīstībai.”2007.g.25.-26.aprīlī Jelgavā. 

Strategy and Risks of Financing Rural Development Projects // Science and Studies of 



 

 

Accounting and Finances: problems and Perspectives : Starptautiska zinātniska 

konference Lietuvas Lauksaimniecības universitātē 2006.g. 15.-16.12., Kauľā, Lietuvā; 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. ―Uzľēmējdarbības finanses II ‖ – LLU EF pilna laika un nepilna laika maģistru studiju 

programmā Ekonomika‖ - 3,0 KP 
2. ―Vērtspapīru tirgus‖ - LLU EF pilna laika bakalaura  studiju programmā Ekonomika‖ – 2,0 KP;  

3. ―Finanšu investīciju vadība ‖ – LLU EF pilna laika un nepilna laika maģistru studiju 

programmā Ekonomika‖  2,0 KP; 

4. ―Finanšu investīciju vadība ‖ – LLU EF pilna laika profesionālajā maģistru studiju 

programmā „Uzľēmējdarbības vadība‖  - 2,0 KP; 

 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

zinātniskās publikācijas 35, monogrāfijas nodaļa – 2, mācību līdzeklis – 1, metodiskie materiāli u.c. 

 

Nozīmīgākās publikācijas  
1. Jakušonoka I., Prohorovs A. Innovative Business Development and Financing In: Economic Science 

for Rural Development 2011: proceedings of the international scientific conference, No. 25. Jelgava: 

LLU , 2011, pp. 190-197. ISSN 1691-3078. 

2. Gribusts A., Jakušonoka I.  Lauksaimniecības uzľēmumu saistību restrukturizācija 

un tās efektivitāte īstermiľā //Vadībzinātnes ekonomika II,  zinātnisko rakstu krājums  

, Banku augstskola, 2011.- 81.-87.lpp. 
3. Jakušonoka I. Decrease of Farms‘ Insolvency through the Loans Restructuring in the Baltic States / 

Proceedings of the Seventh International Scientific Conference SCIENCE AND STUDIES OF 

ACCOUNTING AND FINANCE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES, No. 1 (7), LZUU, 26 

November 2010 – Lietuva (Kaunas), pp.  69-74, ISSN 2029-1175. 

4. Pilvere I., Strīķis V., Jakušonoka I., Upīte I., Nipers A., Ozoliľš J., Tetere V., Kļava A., Jankava L., 

Bulderberga Z. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā 

attīstībā  LZP Ekonomikas, juridiskās un vēsturiskās zinātnes galvenie pētījuma virzieni, 2009.g. 

Nr.15, 106.-113.lpp.- Rīga, 2010.  ISSN 1691-290x; ISBN 13: 978-9984-19-923-0  

5. Vītola Ī., Jakušonoka I., Leibus I., Baraškina I., Soopa A.. (2010) ‖Latvijas nodokļu sistēmas 

problēmas un tās pilnveidošana tautsaimniecības attīstībai.‖  LZP Ekonomikas un juridiskās 

zinātnes galvenie pētījuma virzieni 2009. gadā. Nr. 15. Rīga 2010.,145.-149..lpp. ISSN 1691-290X, 

ISBN 13: 978-9984-19-923-0. 

6. Vītola Ī., Jakušonoka I., Leibus I u.c.  Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana 

tautsaimniecības attīstības un sociālā taisnīguma nodrošināšanai. LZP Ekonomikas, 

juridiskās un vēsturiskās zinātnes galvenie pētījuma virzieni, 2008.g. Nr.14, 154.-

157.lpp.- Rīga, 2009.  ISSN 1691-290x; ISBN 13:978-9984-19-923-8 

7. Kuzenko M., Jakušonoka I. Improvement of VAT System of Latvia// European 

Integration Studies      Nr. 3 (2009)  93.-98.pp;  ISSN 1822-8402; Kaunas, Lithuania 

8. I.Jakušonoka, A.Jesemčika, E.Ozola  Assessment of Economic Viability for 

Agricultural Holdings Included into the FADN of Latvia/ Proceedings of the 

International Scientific Conference ―Economic Science for Rural Development‘ 2008‖.- 

Jelgava: LLU, 2008.- pp.77-85; ISSN 1691-3078 [Web of Science] 

9. I.Jakušonoka Strategy, Financing and Control of Rural Development Projects / 

Economics and Rural Development: Research papers Vol.3.No.1, Akademija, 2007.- 

17.-24.p. ISSN 1822-3346 
10. Lauksaimniecības un pārtikas risku vadīšana: monogrāfija 3.nodaļa Finanšu risku vadīšana 

lauksaimniecības uzľēmumos un uzľēmējsabiedrībās / nodaļas autori I.Jakušonoka, R.Šulca, 

A.Graudiľa – LLU, LR PVD, RTU- Jelgava, 2007.- 129.-185.lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

1.  Moodle e-kursu veidošanas vadības sistēma, 2011, LLU, Jelgavā. Sertifikāts nr.11-512 

2. „Modern Role of Rural Areas in the Post-Industrial Society― – certificate of Internship 



 

 

Reg.nr.2515, 4.06.2009. Šiauliai University, Lithuania. 

3. „Mācībspēku komunikācijas spēju pilnveidošana‖ – interaktīvais seminārs ( 35 h) 2.06.-

6.06.2008  ( LLU EF un CAH Dronten sertifikāts) 

4. „Analysis and Management of Enterprice Risks‖ – Alt-Invest Baltic training (16 hours) on 

13.-14. March 2008 (sertifikāts). 

5. ―Internationale Hochschulkooperation: Aktuelle probleme des Hochschulwesens in 

Deutschland und Osterreich; Stand der Umsetzung der Deklaration von Bologna; 

Moglichkeiten der Kooperation zwischen deutschen, osterreichischen un lettischen 

Universitaten‖ : Zertifikat VATTER Consulting GmbH, .Dresden, 02.April – 07.April 

2006 

6. ―Internationale Hochschulkooperation: Aktuelle probleme des Hochschulwesens in 

Deutschland; Umsetzung der Deklaration von Bologna; Vergleichbarkeit von 

Hochschulabschlussen‖ : Zertifikat VATTER Consulting GmbH, Schirgiswslde , 02.April 

– 08.April 2005 
7. Biznesa novērtēšanas prakse un kompānijas vērtības vadība‖ 16 h kursi, Maskavas Finansu akadēmijas 

Profesionālās vērtēšanas institūta sertifikāts nr.2699-K, 2004.g.4.decembris. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

1. LLU Promocijas padomes locekle agrārās ekonomikas un reģionālās ekonomikas 

apakšnozarēs (no 2005.g.); 

2. Starptautiskās zinātniskās konferences ―Economic Science for Rural Development- 2008‖ 

redakcijas komisijas vadītāja, 2008.gada 24.-25. aprīlī, Jelgavā. 

3. Igaunijas , Latvijas, Lietuvas, Varšavas (Polija) un Šcecinas (Polija) valstu 

Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un LLMZA starptautiskās zinātniskās 

konferences ―Economic Science for Rural Development- 2005‖ redakcijas komisijas 

vadītāja, 2005.gada 27.-28. aprīlī, Jelgavā. 

4. Starptautiskās zinātniskās konferences ―Economic Science for Rural Development‘ 2005‖ 

orkomitejas locekle 2005. gada 27.-28. aprīlī. 
5. SAPARD programmas ex-post novērtējuma grupas locekle – eksperts 2007.-2008.g. 

6. SAPARD programmas starpnovērtēšanas prasību izstrādes vadības grupas locekle ( ZM rīkojums nr.394, 

18.12.2001) 

7. LLU Ekonomikas un vadības zinātľu nozares profesoru padomes locekle.-(LLU Senāta 

8.05.2002. lēmums nr.4-99)  
8. LLU Senāta locekle  1992.- 2008.g. 

9. LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja ( no 1999.g.) 

10. LLMZA jauno zinātnieku darbu konkursa ekspertu komisijas locekle (LLMZA 

prezidentes rīkojums   27.04.2002.). 
11. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja maģistratūras un 

bakalaura studiju finanšu un kredīta apakšnozarē (no 2001.g.) 

12. Biznesa augstskolas “Turība” Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja Uzņēmējdarbības 

vadības fakultātē (1999-2006.g.)  

13. Latvijās Augstskolu Profesoru asociācijas locekle (no 2000.g.) 

 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 
1. LLU Atzinības raksts par raženu pedagoģisko, zinātnisko un sabiedrisko darbību universitātē (2006) 

2. LR IZM Atzinības raksts par ilggadēju, raženu pedagoģisko, zinātnisko un sabiedrisko darbību  ( 

13.11.2008) 

3. LLU Rektora pateicība par 30 gadu pašaizliedzīgu darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.  

(28.10.2009.) 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,  vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          



 

 

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

 

09.03.2011.   

(Datums)  (Paraksts) 

 

 
LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 

Ingrīda  Kantiķe 

Vārds  Uzvārds 

Ventspils   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, lektore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

Darba vietas adrese:   

Svētes iela 18   

LLU Ekonomikas fakultāte   

Jelgava, LV - 3001   

   

Tālruľa 

Nr.  
63024214,     

Fakss:    

E-pasts: Ingrida.Kantike@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 

Ekonomikas fakultāte, 

Grāmatvedības un finansu katedra 

Doktorantūras studijas 
Rīgas Tehniskā Universitāte, 

Inženierekonomikas fakultāte  

 

 

 

Rīgas Tehniskā Universitāte,  

Inženierekonomikas fakultāte 

 

2001–2006   

 

 

 

1999–2001  

 

 

 

 

 

1996–1999  

 

Zinātľu nozare – 

Reģionālā 

ekonomika 

 
Uzņēmējdarbības 

vadīšanā 

 

 

 

 

Uzľēmējdarbība 

un vadīšana 

 

 

 

 

Ekonomikas 

zinātľu 

maģistra 

akadēmiskais 

grāds, Mg.oec 

 

Ekonomikas 

bakalaura grāds 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma 

Nr. 

     

 

Darba pieredze 

No 2001.g. un līdz šim brīdim – lektore Grāmatvedības un finanšu katedrā, LLU 

No 2010.g. 4.janvāra – pētniece ESF projektā „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas 

izveide‖, Nr.2009/0232/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/122 



 

 

 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virziens – Ekonomika, Komercbanku darbība, Apdrošināšana, 

Finanses, Kredītpolitika 

Projekti:  
1)ESF projekts „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide‖, 

Nr.2009/0232/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/122 (no 2010.g.janvāra – 2012.g. decembrim) 

2) Community Health Management in Enhance Behavior (CHANCE) no 2008.g. maija – 

2009.g.jūnijam 

3)Mazo uzľēmumu attīstības finansēšanas iespējas Lauku apvidos (no 01.07.2007 līdz 

31.12.2008) 

4)Maizes tirgus Latvijā ( no 01.07.2006 līdz 31.12.2006) 

5)MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību ( no 

02.05.2006 līdz 27.04.2007) 

Maģistranti:  
1) Dace Pipure (2010) 

2) Laima Krūmiľa (2010) 

3) Jelaterina Rugele (2010) 

 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Ingrīda Kantiķe, Mārtiľš Šabovics, Evita Straumīte Consumer Satisfaction Ratings for 

Confectionery Goods, starptautiska konference „First Hygienic Engineering and Design 

Conference for Food Factories‖, Sanktpēterburga, 2010.g. 4.-5.oktobrī. 

2. Kantiķe I. Perspectives of Small enterprises in Rural Areas of Latvia, International 

Scientific Conference „Science and Studies of Accounting and Finances: Problems and 

Perspectives‖ – Kauľa, 2008, 24.oktobrī, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte 

3. Eglīte A., Kantiķe I. Development and Financing of Small Enterprises in Rural Areas of 

Latvia, International Scientific Conference „Small and Medium Sized Enterprises: 

Management – Marketing – Economic Aspects‖ – Athens, Athens Institute for Education 

and Research, 2008, 11.-14. August. 

4. Eglīte A., Kantiķe I., Zvaigzne A. Main Development Problems of Latvian Small 

Enterprises, Starptautiskā zinātniskā konference „Economic Science for Rural 

Development` 2008‖ – Jelgava, 2008, 24-25.aprīlī, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Bankas un riski – 2 KP ( Studiju kurss EF maģistriem) 

Apdrošināšana un riski – 2 KP (Studiju kurss EF maģistriem) 

Apdrošināšanas tirgus – 2 KP (Studiju kurss EF bakalaura studentiem) 

Apdrošināšanas finanses – 2KP (Studiju kurss EF maģistriem studiju programmā „Finanšu 

vadība, jauns) 

 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli):  8 

 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. A.Eglīte, M.Vintila, A.Grīnfelde, I.Kantiķe Healthy Lifestyle in the Elderly‘s View in 

Romania and Latvia // Economic Science for Rural Development‘ 2009: Proceedings of the 

International Scientific Conference, Vol. 19. - Jelgava: LLU, 2009.- 97 – 103 pp., ISSN 

1691-3078, ISBN 978-9984-9937-1-3. 

2. Eglīte A., Kantiķe I. Maizes ražošanas uzľēmumu finansiālais izvērtējums un to 



 

 

perspektīvas nākotnē. Reģionālais ziľojums. Pētījumu materiāli. Nr. 4 (2008). Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2009, 27. – 48. lpp 

3. Eglīte A., Kantiķe I., Zvaigzne A. Main Development Problems of Latvian Small 

Enterprises, International Scientific Conference „Economic Science for Rural 

Development` 2008‖, Jelgava, 2008, 59. – 65. pp 

4. Vilciľa A. Kantiķe I., Eglīte A. Development and Perspectives of Bread Producing 

Enterprises in Latvia, Starptautiskā zinātniskā konference „Economic Science for Rural 

Development` 2007‖, Jelgava, 2007, 59. – 68. lpp (līdzautorība) 

5. Kunkulberga D., Strautmīte E., Vilciľa A., Eglīte A, Kantiķe I. Bread Market 

Assesssment in Producers` View, Starptautiskā zinātniskā konference „Economic Science 

for Rural Development` 2007‖, Jelgava, 2007, 46. – 52. lpp (līdzautorība) 

6. Kantiķe I. Scoring method use to evaluate enterprises financial situation, International 

Scientific Conference ‖Science and Studies of Accounting and Finances: Problems and 

Perspectives‖, Lithuanian University of Agricuture, Kaunas, 2006, 90. – 94. pp. 

 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1) Inovācijas augstskolas didaktikā – Sertifikāts Nr. 000229, Latvijas lauksaimniecības 

universitāte, izdots 2008.g. 17.aprīlī 

2) Profesionāla e-studiju metoţu un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā – Apliecība 

Nr. 4045, Sertifikāts Nr. 4045, Rīgas Tehniskā universitāte, izdots 2007.g. 8.decembrī; 

3) Inovāciju menedţments (4 KP) – Apliecība Nr.2894, Sertifikāts Nr. 002894, Rīgas 

Tehniskā universitāte, izdots 2007. g. 15.janvārī; 

4) Kredītrisku pārvaldīšanas sistēma komercbankā – Sertifikāts Nr. 129, Mācību un 

konsultāciju centrs „Vērtspapīri‖, izdots 2007.g. 23.februārī; 

5) English Language – Certificate of English Competence, Mācību un konsultāciju centrs 

„Līderis‖, izdots 2007.g. 24. maijā; 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji         teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X   X  

_____________ valoda          

 

14.03.2011   

(Datums)  (Paraksts) 

   

 



 

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Raimonds  Ķesteris-Mālkalns 

Vārds  Uzvārds 

 

Mg. oec. 

 

 
 

Akadēmiskais grāds  

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāte, lektors 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Svētes iela 18   

   

 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma Nr. 

–– –– –– –– –– 

Darba pieredze LLU 

 

 

Kopš 2002 – LLU Ekonomikas fakultāte  

(lektors). 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

 

Dalība Latvijas Zinātľu akadēmijas finansētā sadarbības projekta ―Riska faktori, to 

izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā‖ ietvaros realizētajā projektā 

02.0016.8.1. Projekta sadarbības partneri  – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas 

Tehniskā universitāte un a/s ―DATI‖. 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Investora analīzes principiālais modelis // noziľots Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē ―Economic Science for Rural 

Development 2008‖, Jelgavā, 2008. gadā. 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 

Finanses un kredīts (Bak.)                            Finanšu vadības teorijas (Mag.) 

Vērtspapīru tirgus (Bak)                               Finanšu pakalpojumu mārketings (Mag.) 

Apdrošināšanas tirgus (Bak)                         Komercdarbības un finanšu likumdošana 

(Mag.) 
 

 



 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli):   12 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 

1. Analysis of Risk on the Share Market of Latvia // publicēts Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes starptautiskās zinātniskās konferences ―Research 

for Rural Development 2003‖ rakstu krājumā, 2003. 

2. Analysis of Profitability, Liquidity and Risk on the Share Market of Latvia // 

publicēts Eiropas Fondu biržu federācijas rīkotā konkursa ―Josseph de la Vega 

Prize 2004‖ elektroniskajā rakstu krājumā, 2004, Brisele, 

http://www.fese.be   

3. Finanšu investīciju riska analīze // publicēts Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes zinātniskajā žurnālā ―LLU Raksti‖ Nr. 11 (306), 2004.    

4. Lauksaimniecības uzľēmumu iespējas piesaistīt kapitālu Latvijas akciju tirgū // 

publicēts Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskajā žurnālā ―LLU 

Raksti‖   Nr. 19 (314), 2007. 

5. Investora analīzes principiālais modelis // publicēts Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes starptautiskās zinātniskās konferences ―Economic Science for Rural 

Development 2008‖ rakstu krājumā, 2008. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstskolas 

didaktikā‖ 2008. gadā. 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

–– 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

–– 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

 

 

Augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Inovācijas augstskolas 

didaktikā‖ sertifikāts. 
 

 

 
 

2011. gada 22. marts 

  

(Datums)  (Paraksts) 

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Anita  Kreicberga 

Vārds  Uzvārds 

Jelgava   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 



 

 

   

LLU, EF Grāmatvedības un finanšu katedra, lektore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

Darba vietas adrese:   

Svētes 18   

Jelgava   

Latvija   

   

Tālruľa 

Nr.  
3024214    

Fakss:    

E-pasts: Anita.kreic@inbox.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

Latvijas universitāte Ekonomikas un 

vadības fakultāte 

Latvijas universitāte un Moore Stephens  

(Lielbritānija) 

Latvijas universitāte Ekonomikas un 

vadības fakultāte 

Latvijas Valsts universitāte Ekonomikas 

fakultātes aspirantūra 

Latvijas Valsts universitāte Finansu un 

tirdzniecības fakultāte 

1998.-2000. 

 

 

1997. 

1996.-1997. 

 

1985.-1987. 

 

1977.-1981. 

Sabiedrības 

vadības 

maģistrantūra 

Audits un 

grāmatvedība 

Ekonomists-

grāmatvedis 

Tirdzniecības 

organizācija 

Tirdzniecības 

ekonomika 

Mg.sc.com. 

 

   

Sertifikāts 

 

Augstākā 

profesionāl

ā izglītība: 

ekonomists 

grāmatvedi

s 

ekonomists 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma 

Nr. 

     

Darba pieredze 

No 2000.g septembra- LLU Ekonomikas fakultāte, Grāmatvedības un finanšu katedras lektore 

No 2001.g. līdz 2002.g. Biznesa Augstskola „Turība‖ lektore 

No 1999.g līdz 2008.g. Latvijas Universitāte Ekonomikas vadības fakultāte Grāmatvedības 

institūts- lektore 

No 1997.g septembra- LLU Ekonomikas fakultāte, Grāmatvedības un finansu katedras 

asistente 

1988.-1991. Jelgavas 2.vidusskolas, skolotāja 

1985.-1987. Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte. Klātienes aspirantūra 

1981.-1985 VKTEZPI Latvijas fil., j.z. līdzstrādniece 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Maģistra darbu vadīšana specializācijā finanses un kredīts, pētījumu virziens: nodokļu 

politika 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1) Nodokļi un kredīts (1KP; 1.5KP) 

2) Finanses un kredīts (2KP) 

3) Uzľēmuma finanses (2KP) 



 

 

4) Finanšu menedžments (4KP)- LU 

5) Nodokļu politika (2 KP)- Maģ. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

LR Grāmatvežu asociācijas organizēti kursi: 2008. 1) UIN deklarācija un tās sagatavošanas 

problēmas‖, sertifikāts, 2007. 1) Grāmatvedības koncepcijas ES valstīs, Naudas plūsmas 

pārskata īpatnības un interpretācija, sertifikāts 

2008. Interakīvais seminārs „Mācībspēku komunikācijas spēju pilnveidošana‖, sertifikāts,  

Stažēšanās ārzemēs:2006. 1) Aktuelle Probleme des Hochshule wesens in Deutschland und 

Ōsterreich. Berlīnē, Lincā,  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X    X 

_____________ valoda          

 

6.04.2011.  /A.Kreicberga 

(Datums)  (Paraksts) 

   

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Inguna  Leibus 

Vārds  Uzvārds 

Bauska   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

LLU Grāmatvedības un finanšu katedras docente 

Darba vieta un ieľemamais amats 

Darba vietas adrese:   

Svētes iela 18, Jelgava   

 

Tālruľa 

Nr.  

 

 

   

Fakss: 63026980   

E-pasts: inguna.leibus@llu.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 



 

 

LLA Lauksaimniecības Ekonomikas 

fakultāte 

1981. – 

1986. 

lauksaimniecības 

ekonomika un 

organizācija 

lauksaimniecī

bas 

ekonomists 

organizators 

LLU Ekonomikas fakultātes 

maģistrantūra 

1997.-1999. finanses un kredīts ekonomikas 

maģistre 

LLU Ekonomikas fakultātes 

doktorantūra 

2000. - 

2008. 

agrārā ekonomika ekonomikas 

doktore 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

LLU Ekonomikas zinātľu 

nozares Agrārās un 

Reģionālās ekonomikas 

apakšnozaru Promocijas 

padome 

2008. agrārā ekonomika ekonomikas 

doktore 

sērija D  

Nr. 0055 

Darba pieredze 

no 2009.g. LLU Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un finanšu katedra, docente 

1999. – 2008. LLU Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un finanšu katedra, lektore 

2002. - 2003. LLU Iekšējā auditore, Iekšējā audita daļas vadītāja 

1993.- 2000. Celtniecības firma SIA ―Plieders‖, galvenā grāmatvede 

1992.- 1993. SIA ―Stars‖, ekonomiste-finansiste 

1986.- 1992. LLA Kadru daļa, vecākā inspektore 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Dalība projektos: 

15. LZA projekts 05.1900 Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā 

taisnīguma nodrošināšanai (līdzizpildītāja – pētniece), 2005.-2008.; 

16. LZA projekts Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana tautsaimniecības attīstībai 

(līdzizpildītāja – pētniece), 2009.-2012. 

Vadītie maģistru darbi:  laika posmā no 2005. līdz 2011.g. vadīti 22, no tiem aizstāvēti 14 

maģistru darbi 

Vadīti doktoranti:  

1. Biruta Pūle „Nodokļu politika Latvijas reģionu ilgtspējīgai attīstībai‖;  

2. Maira Ore „Grāmatvedības politika lauksaimniecības uzľēmumos‖ 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Problematic Aspects of Re-registration of Famers‘ Enterprises in Latvia. International 

scientific Conference „Contemporary Rural Vision‖, Šauļi, 25.09.2009. 

2. Role of Self-Employment in the Sustainable Economic Development. The 6th 

International Scientific Conference „The Application of Sustainable Development: 

Critical Assessment‖, Klaipeda University, 1.10.2010 

3. Problematic Aspects of Taxes of Farmers‘ Enterprises. 12th International Scientific 

Conference ―Economic Science for Rural Development‘ 2011‖, Jelgava, LLU, 28.04.2011 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Grāmatvedība. 2 KP. LF laukkopības, dārzkopības un lopkopības specialitātēm (no 1999.); 

2. Vienkāršā grāmatvedība. 1,5 KP. EF profesionālās programmas (no 2001.); 

3. Grāmatvedība. 3 KP. ITF datorvadības un datorzinātľu specialitātēm (no 2002.); 



 

 

4. Grāmatvedība. 3 KP, kursa darbs 1,5 KP. LF uzľēmējdarbības specialitātei (no 2003.); 

5. Nodokļu plānošana. 2 KP. EF maģistrantūras visām specialitātēm (no 2004.); 

6. Nodokļu uzskaite. 2 KP. EF apakšprogrammas „Grāmatvedība un finanses‖ studentiem 

(no 2008.) 

7. Grāmatveža ētika 2 KP. EF maģistrantūras studentiem (no 2009.) 

8. Grāmatveža ētika 2 KP. EF apakšprogrammas „Grāmatvedība un finanses‖ studentiem (no 

2010.) 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 88, 

t.sk. 14 publikācijas starptautiskajos zinātniskajos izdevumos, 1 - LLU Rakstos, 8 grāmatas (no tām 

4 - līdzautore) 

Nozīmīgākās publikācijas  

1. Leibus I. Social and Economic Aspects of Self-Employment in Latvia// Internacional scientific Conference 

„Rural Development 2007‖, Lithuanian University of Agriculture, 2007., p.96-102, ISSN 1822-3230 

2. Leibus I. Fizisko personu saimnieciskās darbības uzskaites problemātiskie aspekti Latvijā. 

LLU Raksti Nr. 19 (314), 2007., 75.-88. lpp., ISSN 1407-4427 

3. Leibus I, Vītola Ī.Problematic Aspects of Re-registration of Famers‘ Enterprises in Latvia. 

Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektyvos, Šiaulių Universitetas, 2009 3 (16), 

p.276.-282. ISSN 1648-9098 

4. Vītola Ī., Jakušonoka I., Leibus I., Baraškina I., Soopa A. Latvijas nodokļu sistēmas 

problēmas un tās pilnveidošana tautsaimniecības attīstībai// LZP ekonomikas, juridiskās 

un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009. gadā. Nr.15, LZP Humanitāro un 

sociālo zinātľu ekspertu komisija, Rīga 2010 (līdzautore), 145.-148. lpp. ISSN 1691-

290X, ISBN 13:978-9984-19-923-0 

5. Leibus I., Ozola I. Irmeja A. Role of Self-Employment in the Sustainable Economic 

Development. Human Resources – the Main  Factor of Regional Development, Journal of 

Social Sciences No.3, Klaipeda University Social Science Faculty, 2010, p.253.-260. 

ISSN 2029-5103. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2009. g. pieredzes apmaiľa Šauļu universitātē 

17.06.2010. seminārs „Svarīgākais un aktuālākais nodokļu piemērošanā uzľēmējsabiedrībās‖ 

17.01.2011. seminārs Jaunie grozījumi PVN likumā un to piemērošanas kārtība‖ 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

no 2001. g. LLU Konventa locekle 

no 2003. g. LLU Mācību grāmatu un mācību līdzekļu konkursa komisijas locekle 

no 2007. g. LLU Ekonomikas fakultātes Domes locekle 

no 2009. g. LLU Ekonomikas fakultātes apakšprogrammas „Grāmatvedība un finanses‖ 

valsts eksāmenu komisijas locekle 

no 2011.g.            LLU Ekonomikas fakultātes maģistra studiju programmas „Ekonomika‖ 

maģistra eksāmenu komisijas locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

2008Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas konkursa „Sējējs‖ laureāte; 

2009LLU Mācību grāmatu un studiju materiālu konkurss, 3. vieta; 

2010LLU Mācību grāmatu un studiju materiālu konkurss, 2. vieta 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

 

 



 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,  vidēji teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

12.04.2011.   

(Datums)  (Paraksts) 

   

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Gunita  Mazūre 

Vārds  Uzvārds 

Jelgava   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU Ekonomikas fakultāte, Grāmatvedības un finanšu katedra – asociētā profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

      Svētes iela 18   

Jelgava, LV-3001   

Latvija    

   

Tālruľa 

Nr.  
63024214;     

Fakss:    

E-pasts: Gunita.Mazure@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

Ekonomikas fakultāte, doktorantūra 
1998-2003 Agrārā 

ekonomika 

Doktora 

grāds 

agrārajā 

ekonomikā 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

Ekonomikas fakultāte, maģistrantūra 
1996-1998 Uzľēmējdarbība 

un vadīšana 

Ekonomiste 

(maģistra 

grāds) 

Latvijas Universitāte, Svešvalodu 

fakultāte, maģistrantūra 
1993-1996 Angļu val. un lit. 

tulkošanas 

apakšprogr. 

Angļu val. 

filologs 

(maģistra 

grāds) 



 

 

Latvijas Universitāte, Svešvalodu 

fakultāte 
1989-1993 Angļu val. un 

literatūra 

Angļu val. 

filologs         

(bak. grāds) 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskai

s grāds 
Diploma 

Nr. 

LLU Promocijas padome 2004. gada   

7. maijs 

Agrārā ekonomika 
LR 

ekonomikas 

doktora 

grāds 

agrārajā 

ekonomikā 

0005 

Darba pieredze 

2007 - LLU Ekonomikas fakultāte, Grāmatvedības un finanšu katedra, asociētā 

profesore 

2007 - 2008 LLU Sociālo zinātľu fakultāte, Valodu katedra, asociētā profesore 

2004 - 2007 LLU Ekonomikas fakultāte, Grāmatvedības un finanšu katedra, docente 

2003 - 2007 LLU Sociālo zinātľu fakultāte, Valodu katedra, docente 

2001 - 2003 LLU Sociālo zinātľu fakultāte, Valodu katedra, lektore, stundu pasniedzēja 

1998 - 2003 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības ―Siltumtīklu‖ uzľēmums, Pasaules Bankas  

projekta īstenošanas grupa (PB PĪG) – finansiste/ekonomiste 

1996 - 1998 Jelgavas pilsētas pašvaldības ―Siltumtīklu‖ uzľēmums, PB PĪG - tulks 

1993 - 1996 Jelgavas 1. ģimnāzija, angļu valodas skolotāja 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Latvijas Zinātnes padomes finansētie projekti  

1. LZA projekts „Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana 

tautsaimniecības attīstībai‖ (līdzizpildītāja – pētniece), 2009.-2012.g., projekta vadītāja: 

prof. Ī. Vītola 

 

Doktorantu vadīšana 

1. Anastasija Svarinska „Nomas darījumu ietekme uz Latvijas reģionu ekonomisko 

attīstību‖ 

 

Maģistrantu vadīšana 

1. Svetlana Tutova „Transporta nozares nozīme Latvijas ekonomikā‖ 

2. Jeļena Ľeverovska „A/S „Parex banka‖ kredītportfeļa analīze un nozīme Latvijas tirgū‖ 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’ 2011‖, 

Jelgavā,                 2011. gada 28. un 29. aprīlī par tēmu „Ēnu ekonomika un tās saistība 

ar Latvijas nodokļu sistēmu‖. 

2. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’ 2011‖, 

Jelgavā,                2011. gada 28. un 29. aprīlī par tēmu „Latvijas meža resursu 

izmantošanas iespējas siltumenerģijas ražošanā‖. 

3. Starptautiskā zinātniskā konference ―Science and Studies of Accounting and Finance: 

Problems and Perspectives‖, Kauľa, 2010. gada 26. novembrī par tēmu ―Mainīgie 

apstākļi augstākās izglītības valsts finansējumā Latvijā: izmaksu sadalījuma problēmas, 



 

 

iespējas un risinājumi‖. 
4. Starptautiskā zinātniskā konference ―Vision of the Modern Lithuanian Village‖, Šauļi, 2010. gada           

24.-25. septembrī par tēmu „Kredītu garantijas lauku uzľēmējdarbības attīstībai pirms ekonomiskās un 

finanšu krīzes Latvijā‖.  

5. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’ 2010‖, 

Jelgavā,                2010. gada 22. un 23. aprīlī par tēmu „Forfeitings un faktorings vieni 

no darījumu finansēšanas veidiem‖. 

6. Starptautiskā zinātniskā konference ―Economic Science for Rural Development’ 2009”, 

Jelgavā,                2009. gada 23. un 24. aprīlī par tēmu „Līzinga attīstība un dinamika 

pasaulē un Eiropā‖. 

7. Starptautiskā zinātniskā konference ―Latvia University of Agriculture – 70‖, Jelgavā, 

2009. gada                     29. septembrī par tēmu „Reģionālās augstskolas un to devums 

ekonomikas attīstībā‖ . 

8. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’ 2008‖, 

Jelgavā,                  2008. gada 24. un 25. aprīlī par tēmu „Faktoringa tirgus pasaulē un 

Eiropā‖. 

9. Izglītības, ekonomikas, tieslietu un sociālo zinātľu akadēmiķu, zinātnieku un 

profesionāļu bezpeļľas asociācijas Analytrics rīkotā Parīzes Starptautiskā konference 

par izglītības, ekonomikas un sabiedrības jautājumiem, Parīze, 2008. gada 17.-19. 

jūlijā par tēmu „Augstākās izglītības finansēšanas sistēma Latvijā: reģionālo augstskolu 

skatījumā‖. 

10. Atēnu un Kapodistrian universitātes rīkotā Otrā starptautiskā konference par 

izglītības ekonomiku, Atēnas, 2008. gada 27.-30. augustā par tēmu “Augstskolu 

ieguldījums Latvijas reģionu attīstībā‖. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Pētījumu metodoloģija – LLU EF doktorantūras 1. kursa studentiem – 2 KP 

2. Pētījumu, publikāciju metodoloģija - LLU EF prof. maģistra studiju programmas 

„Uzľēmējdarbības vadība‖ un „Finanšu vadība‖ 1. kursa studentiem – 2 KP 

3. Starptautiskās finanses – LLU EF 2. kursa klātienes un neklātienes maģistrantiem - 3 KP 

4. Starptautisko finanšu vadība – LLU EF prof. maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ 1. kursa studentiem – 2 KP 

5. Norēķini starptautiskajā tirdzniecībā – LLU Ekonomikas fakultātes 3. kursa klātienes un 

5. kursa neklātienes bakalauratūras studentiem – 2 KP 

6. Finanšu tirgus - LLU Ekonomikas fakultātes 3. kursa klātienes bakalauratūras studentiem 

– 2 KP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli):  32 raksti 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Shadow Economy and its Relation to the Tax System of Latvia (ar līdzautoru). In: Proceedings of the 

International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development‟ 2011‖. 28-29 April 2011, 

Jelgava. Jelgava: LLU. No. 24: Production and Taxes; Finance and Taxes, pp. 219 – 228. ISSN 1691-3078, 

ISBN 978-9984-9997-5-3. 

2. Forfeiting and Factoring as the Means for Handling Transactions. In: Proceedings of the International 

Scientific Conference “Economic Science for Rural Development‟ 2010”. 22-23 April 2010, Jelgava. 

Jelgava: LLU. No. 21: Primary and Secondary Production and Cooperation; Finance and Taxes, pp. 236 – 

244. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9937-8-2. 

3. Credit Guarantees of Rural Business Development before and during the Economic 

and Financial Crisis in Latvia. In: Economics and Management: Current Issues and 

Perspectives, Siauliai,  pp. 186-196. ISSN 1648-9098.  

4. Changing Conditions in Financing Public Higher Education in Latvia: Problems, 

Opportunities and Solutions for Cost-sharing (ar līdzautoru). In: Proceedings of the 7
th

 

International Scientific Conference „Science and Studies of Accounting and Finance: 



 

 

problems and Perspectives”. 26 November 2010, Kaunas, No. 1(7), pp. 117-125. ISSN 

2029-1175. 

5. Factoring Market in the World and Europe. In:  Proceedings of the International 

Scientific Conference “Economic Science for Rural Development‟ 2008”.- Jelgava: LLU, 

2008.- 94. - 101. pp (ISI Web of Knowledge). ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9997-1-5. 

6. Funding System of Higher Education in Latvia: Case of Regional HEIs (ar 

līdzautoriem). In: Proceedings of Paris International Conference on Education, Economy 

& Society. – Paris, 2008, CD. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

14.02.2011. – 

28.02.2011. 

Tālākizglītības kurss „Moodle e-kursu veidošanas vadības sistēma‖, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija  

22.11.2010. - 

26.11.2010. 

Lekciju lasīšana BOVA doktorantūras kursā „Lauku attīstības 

ekonomika un vadīšana‖, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, 

Kauľa, Lietuva 

24.10.2010. - 

30.10.2010. 

Pieredzes apmaiľa un lekciju kursa lasīšana Adnan Menderes 

universitātes Ekonomikas un vadības zinātľu fakultātes studentiem, 

Aidina, Turcija 

14.09.2009.-

18.09.2009. 

Pieredzes apmaiľa un lekciju kursa lasīšana Gentes Universitātes 

Biozinātľu fakultātes Lauksaimniecības ekonomikas katedras 

doktorantiem, Gente, Beļģija 

04.06.2009. Kvalifikācijas celšana un stažēšanās Šauļu universitātē „Lauku 

teritoriju mūsdienu loma post-industriālajā sabiedrībā‖, Šauļi, 

Lietuva 

06.04.2009. – 

10.04.2009. 

Lekciju kursa lasīšana Čehijas Dzīves zinātľu universitātes 

Ekonomikas un vadības fakultātē, Prāga, Čehija 

11.02.2008. – 

12.02.2008. 

BOVA kurss „Pētījumu metodoloģija‖, Igaunijas Lauksaimniecības 

zinātniskais institūts, Saku, Igaunija  

24.10.2007 - 

05.11.2007. 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības centra seminārs 

„Finanšu instrumenti un finanšu pārskatu analīze‖, LZRA, Rīga 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

2011 Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Ekonomika un lauku attīstība‖ 

redkolēģijas locekle, atbildīgā redaktore un krājuma sastādītāja  

2011 Starptautiskās zinātniskās konferences „Ekonomikas zinātne lauku 

attīstībai‘ 2011‖ programmas komitejas un redkolēģijas locekle, 

atbildīgā krājuma sastādītāja, galvenā koordinatore un projekta vadītāja  

2010 -  Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedre  

2009 - VEK locekle LLU EF pamatstudiju  programmā „Ekonomika‖ 

2008 - Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Ekonomika un lauku attīstība‖ 

atbildīgā redaktore (no LLU) 

2007 -         Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) biedre  

2007 -   EF Domes locekle  

2007 - LLU Konventa locekle  

2007-2010 LLU Revīzijas komisijas locekle  

2007-2010 LLU Revīzijas komisijas sekretāre  

2004 –2009        Latvijas Tulku un tulkotāju asociācijas biedre  

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātľu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes un Latvijas Hipotēku bankas balva jaunajiem zinātniekiem par 



 

 

ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos (LLMZA, LLU, HB Atzinības 

raksts, 2003. gada 12. decembrī) (tika apbalvots promocijas darbs). 

 

2. Pateicība par piedalīšanos LR Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā “Sējējs – 2003” 

grupā ―Zinātne – lauksaimniecībai‖. 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x    x   x  

Vācu valoda          

Angļu valoda x   x   x   

_____________ valoda          

2011. gada 2. maijā   

(Datums)  (Paraksts) 

   

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Līga  Paura 

Vārds  Uzvārds 

Ludza   

Dzimšanas vieta  Gads 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte,  

LLU ITF Vadības sistēmu katedras vadītāja, asociētā profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

LV-3001 Jelgava   

Lielā iela 2   

Tālruľa 

Nr.  

63022037    

Fax:    

E-mail: Liga.paura@llu.lv   

    

 

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības 

Akadēmija, Latvija (pamatstudijas, 

bakalaura studijas) 

1988-1993 Zootehnika Tehnoloģe  

Lauks. zin. 

bakalaurs 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Latvija  

(Maģistratūra) 

1993-1995 Dzīvnieku 

audzēšana 

Lauks. Zin. 

Maģistrs 

Latvijas Lauksaimniecības 1995-1999 Dzīvnieku Dr. agr. 



 

 

universitāte, Latvija 

(Doktorantūra) 

audzēšana  

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte (maģistrantūra) 

2000-2001 pedagoģija pedagoģija 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma 

Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 

Universitātes Habilitācijas un 

promocijas padome 

Lauksaimniecības zinātnēs 

1999 Dzīvnieku 

audzēšana 

Dr.agr. Dipl Nr 

000399 

Darba pieredze 
No 1996 līdz 2002 LLU, Informātikas katedrā par pasniedzēju, No 2002. gada LLU, Informācijas 

tehnoloģiju fakultātes Vadības sistēmu katedras vadītāja un docente. No 2006.g. Vadības sistēmu 

katedras asociētā profesore apakšnozarē „Biometrija un Bioinformātika‖. 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zin.darb.virzieni:  
kvantitatīvā ģenētika, lineāro modeļu pielietošana lauksaimniecībā, statistisko metožu pielietošana 

lauksaimniecības zinātnēs  
Piedalīšanās projektos: 
 LZP granta vadītāja (2008) “Piena proteīna gēnu biežums Latvijas brūnās šķirnes govju 

populācijā”. 
 LZP granta vadītāja (2000-20003) ES prasībām atbilstošas piena lopkopības 

virspārraudzības nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze. 
 LZP granta vadītāja (2004-2007) Genētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences 

rādītājiem un somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā. 

 LZP projekts 05.1597. Latvijas apstākļiem piemērotas vaislas teķu selekcijas indeksa 

noteikšanas metodes izstrāde. 2005.-2007.g., izpildītāja 

 ZM līgumprojekts „Pārtikā izmantojamo dzīvnieku ģenētisko resursu un šķirľu kvalitātes 

izvērtējums un tālākās izmantošanas efektivitātes izmantošana‖, 2006.g., izpildītāja  

 07-26. F-XP79  ‗‘Slaucamo govju turēšanas tehnoloģijas ietekme uz govju adaptācijas 

spējām, iegūto piena produktivitāti un kvalitāti‘‘, izpildītāja. 

 lluzp 07 – 32 Latvijas aromātisko un ārstniecības augu ģenētiskās daudzveidības izpēte, 

izmantojot molekulāros marķierus, izpildītāja. 

 Starptautiskais projekts Nordplus Neighbour 2005-2007 programmas „Nordic-Baltic –

Russian Academics Network in Bioinformatics‖ LLU koordinātors, 2005.-2007.g.  

 ES Struktūrfondu ESF 3.2.3.2. aktivitātes projekta „Informāciju tehnoloģiju studiju 

programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē‖, izpildītāja 2005.-

2007.g. 

Doktorantu vadīšana: 

LF lektore D. Jonkus; Tēma „Piena produktivitātes pazīmju mainības analīze‖ (aizstāvēts, 

2006.g.) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo piecu gadu laikā) 

 Paura L., Jonkus D., Jemeljanova V. Milk protein k-casein gene and ITS association to milk 

productivity traits in Latvian brown cattle Proceeding of the Symposium Material, Methods & 

Technologies (MM&T) (CD), 4-7 June, 2008, Bulgaria, 7 p. 

 Jonkus D., Kairisa D., Paura L. , Muizniece I., Eihvalde I., Guša E. Cows adaptation for a 

voluntary milking robot system. EAAP2008, Vilnus, Lithuania 24.-27. August, 2008. 

 Paura L., Jonkus D., Kairisha D. (2008) Relationship between innate immune system 

components and somatic cell count of Latvian Brown cows. EAAP2008, Vilnus, Lithuania 24.-

27. August, 2008. 
 Paura L., Arhipova I. Identification of genetic groups using the bovine immune system 

components by discriminant analysis. ISI 2007 Conference (56th Session of the International 

http://www.eaap.org/Vilnius/Papers/published/09_Jonkus.pdf
http://www.eaap.org/Vilnius/Papers/published/09_Jonkus.pdf


 

 

Statistical Institute), 22-29 August, 2007, Lisboa, Portugal 

 L. Paura (2007) "Characterization of immune response traits in cows‘ milk by multivariate 

analysis." NBBC07 (Nordic-Baltic Biometric Conference 2007), 6-8 June, 2007, Denmark, 

P.15 

 Paura L., Arhipova I. Experimental design of agricultural data. International conference on 

Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, 

Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 

 Paura L., D. Jonkus, D. Kairiša (2006). Factors affecting lysozyme concentration in Latvian 

Brown cow milk. 12
th
 Baltic animals breeding and genetic conference Jūrmala, Latvia, P. 39-

47 

 Paura L., Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Information Technology in Animal Breeding. 

International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and Environment 

Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 476-480. 

 Paura L., D. Jonkus, D. Kairiša, J. Sprūžs. Genetic parameters of lysozyme concentration and 

somatic cell count of Latvian brown cows. 11 Baltic animals breeding and genetic conference 

Palanga, 2005. P. 40-43 
 

Lekciju kursi 

 Lietišķā statistika (Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalauriem) 

 Ievads bioinformātikā, statistika ģenētikā, kvantitatīvā ģenētika (Informācijas tehnoloģiju 

fakultātes maģistrantiem) 

 Biometrija (Lauksaimniecības fakultātes bakalauriem); 

 Statistika (Lauksaimniecības fakultātes bakalauriem) 

 Matemātiska statistika (Ekonomikas fakultātes maģistrantiem); 

 Daudzvariāciju analīzes metodes (Doktorantiem) 

Publikāciju skaits (2000-2006)- : 34 t.sk. 5 mācību līdzekļi, 29 raksti. 

Nozīmīgākās publikācijas  

1. L. Paura, I.Arhipova (2010) Some aspects of experimental design. ACTI 2010, Jelgava, 

p.350-353 
2. Paura L., Jonkus D., Jemeljanova V. (2008) Milk protein k-casein gene and ITS association 

to milk productivity traits in Latvian brown cattle Proceeding of the Symposium Material, 

Methods & Technologies (MM&T) (CD), 4-7 June, 2008, Bulgaria, 7 p. 
3. T. Sjakste, A. Jemeļjanovs, I. Zītare, N. Paramonova, I. Trapina, V. Šterna, L. Paura (2008) 

Microsatellite and single nucleotide polymorhism of prolactin gene (PRL) in Latvian Brown 

cattle breed. Proceeding of the International Scientific Conference "Implication of different 

production technologies on animalo health and food products quality indices", 4-5 

December, 2008, Sigulda, Latvija, P. 177-182 

4. Paura L., Arhipova I. Identification of genetic groups using the bovine immune system 

components by discriminant analysis. Proceeding of the ISI 2007 Conference (CD), 22-29 

August, 2007, Lisboa, Portugal, 4 lpp 

5. D. Jonkus, L. Paura „Govju piena produktivitātes mainību ietekmējošo faktoru analīze.‖ 

LLU raksti, Nr.18 (313), 2007, 34.-44.lpp. 
6. Paura L., Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Information Technology in Animal Breeding. 

International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and Environment 

Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 476-480. 
7. Paura L., D. Jonkus, D. Kairiša, J. Sprūžs. Genetic parameters of lysozyme concentration 

and somatic cell count of Latvian brown cows. 11 Baltic animals breeding and genetic 

conference Palanga, 2005. P. 40-43 
8. Jonkus D., Paura L., Kairisha D. Analysis of Daily Milk Productivity 

Change in Dairy Cows. Feedinfo News Service Scientific Reviews. April 2005. 5 lpp. 

Available from URL: http://www.feedinfo.com. 
9. Paura L., Arhipova I. Experimental design of agricultural data. International conference on 

Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, 

Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 
10. Paura L., Arhipova I. The applied statistics course content in agricultural study program. 

http://www.feedinfo.com/


 

 

International conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, 

Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 

20-23, 2006. 

11. Paura L., D. Jonkus, D. Kairiša (2006). Factors affecting lysozyme concentration in Latvian 

Brown cow milk. 12
th
 Baltic animals breeding and genetic conference Jūrmala, Latvia, P. 39-

47 

12. Kairiša D., Jonkus D., Paura L., Arhipovs S. (2006) Govju turēšanas tehnoloģija kā riska 

faktors kvalitatīva piena ieguvē. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās 

zinātniskās konferences Raksti, ISBN 1407 – 1754, Jelgava, 119 -124 lpp.  

13. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Factors affecting the stability of milk productivity traits of 

Latvian brown cows.// Proceedings of  10th Baltic Animal Breeding Conference, Tartu, 

2004. pp. 18.-24. 

14. L. Paura, D. Kairiša, D. Jonkus. Repeatability of milk productivity traits. ISSN 1392-2130. 

Vererinarija ir zootechnika. T.19 (41). 2002, 90-94 

Kvalifikācijas celšana (pēdējo piecu gadu laikā) 

 Moodle e-kursu veidošanas vadības sistēma, 2010, LLU, Jelgavā. 

 Lietuva veterinārā akadēmija, Dzīvnieku zinātľu katedra kursi Molecular testing 

methods and it‘s application in agriculture June 2004. 

 „Application of genomics and bioinformatics in animal biotechnology‖ Polish academy 

of science, Poland, 31.01.05. – 04.02.05. 

 „ICT workshop in Kaunas‖, Lithuanian Agriculture University, 27.04.05. – 29.04.05. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

 LZP eksperts – Lauksaimniecības nozare 

 LLU Lauksaimniecības nozares, Lopkopības apakšnozares Promocijas padomes locekle  

 LLU Senāta loceklis 

 LLU Konventa loceklis, sekretāre 

 Latvijas ģenētiku un selekcionāru biedrības biedrs 

 Latvijas Ekonomistru asociācija biedrs 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits -  

Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas 

 

 

 

Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 

 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda X     X  X  

Angļu valoda  X    X   X _ 

   

(Datums)  (Paraksts) 

 

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Viktorija  Raľķevica 

Vārds  Uzvārds 

Aizpute, Latvija   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija , Ekonomikas fakultāte, 



 

 

 asociētā profesore  

Darba vieta un ieľemamais amats 

Darba vietas adrese:   

Svētes iela 18, Jelgava, Latvija   

   

   

   

Tālruľa 

Nr.  
    

Fakss:    

E-pasts: Viktorija.rankevica@ba.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāt

e 

Kvalifikācija 

LLU 

LU 

LU 

2001-2006 

1996-1998 

1968-1973 

 Ekonomikas doktors 

Ekonomikas maģistrs 

Ekonomists 

matemātiķis 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma 

Nr. 

LLU Promocijas padome P-4 2006 ekonomika Dr.oec. SērijaD  

0019 

Darba pieredze 

No 2007  Banku augstskola, asociētā profesore; 

No 2007.gada LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore 

2000 – 2006 Banku augstskola, docente 

1996 – 2000 Banku augstskola, lektore 

1992 – 1996 Banku augstskola, Galvenā grāmatvede 

1991 –1992 Rīgas medicīnas skolu centralizētā grāmatvedība, Galvenā grāmatveža vietniece 

1978 – 1991TTP, Grāmatvedības skaitļošanas biroja vadītāja 

1973 – 1978 Sociālās nodrošināšanas ministrijas skaitļošanas centrs, vecākā ekonomiste 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Maģistru darbu vadīšana – ap 45. Tēmas, kuras aizstāvētas 2010/2011.g: 

- Tirgus risku ietekme uz A/S "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca" finansiālo stabilitāti. 

- Finanšu nākotnes plānošana un prognozēšana uzľēmumā SIA New Vision. 

- Finanšu plānošanas loma uzľēmuma attīstībā un finansiālā stāvokļa uzlabošanā. 

- Finanšu vadības būtība un loma uzľēmuma pārvaldīšanas procesā. 

- Kapitāla piesaistes iespējas namu apsaimniekošanas uzľēmumam "X". 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 
Starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekonomikas zinātne–lauku attīstībai‖ , Evaluation of free zone regime 

influence within Riga Free Port, 2009.gada 23.-24.aprīlī 

Jelgavā 
Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, Role of Business Incubators in the 

Expansion of Small Enterpreneurship in the Republic of Latvia, 2008.gada 24.oktobrī Kauľā 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Finanšu vadība, Nekustamā īpašuma vērtēšana un tirgus, Biznesa vērtēšana, Uzľēmumu vērtēšana, Nodokļu 

politika, Finanšu grāmatvedība, Inovāciju finansēšana 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

....17....... 



 

 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Evaluation of free zone regime influence within Riga Free Port, Proceedings of the 

International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development‖, 

Latvija (Jelgava),2009, 224.-230.lpp. 

2. Biznesa inkubators – viens no svarīgākajiem instrumentiem uzľēmējdarbības 

veicināšanai reģionos, Vadībzinātne * Ekonomika, rakstu krājums, BA Biznesa un 

finanšu pētniecības centrs, Latvija,(Rīga),2009, 46.-52.lpp. 

3. T.Korsaka, V.Raľķevica „Ievads grāmatvedībā‖, mācību grāmata, LKA mācību un 

konsultāciju centrs, Rīga, 2008, 266.lpp. 

4. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzľēmējdarbības vides faktoru ietekme uz 

uzľēmumu darbības rezultātiem, LLU Raksti17(312), Latvija (Jelgava),2006, 94.-

102.lpp. 

5. Free economic zone in economic development theories and argumentation of 

economic benefits from their operation, International Scientific Conference 

„Economics and Management:Current Issues and Perspectives‖, Lietuva (Šauļi), 2005, 

322.- 329.lpp 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1) 2010.g.oktobris. BA, Inovācijas motivācija 

2) 2010.g. aprīlis. Dienas Bizness, Risinājumi veiksmīgai uzľēmējdarbībai 

3)2009.g.23.janvāris BA, Radoša pieeja darbā ar auditoriju 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

Banku augstskolas Akadēmiskā personāla pētnieciskā un mācību metodiskā darba rezultātu 

izvērtējuma komisijas locekle  

Kases revīzijas komisijas priekšsēdētāja 

Starptautiskā grāmatvežu asociācija (Londona) 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

-Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija - Atzinības raksts, 2010.gads 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

- 

 

 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

                      10.03.2011 

   

(Datums)  (Paraksts) 

   

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Dace  Vīksne 

Vārds  Uzvārds 

Jelgava   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 



 

 

 
LLU Ekonomikas fakultātes prodekāne, Grāmatvedības un finanšu katedras docente 

                             Svētes iela 18 

                                  Jelgava 

Darba vietas adrese:   

Tālruľa 

Nr.  
      63020248,     

Fakss:    

E-pasts:       Dace.Viksne@llu.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

LLU Ekonomikas nozares Agrārās un 

reģionālās ekonomikas apakšnozares 

doktorantūra 
LLU Tehniskā fakultāte, Pedagoģijas 

maģistrantūra 
LLA Lauksaimniecības Ekonomikas  

fakultāte 

2004 - 2010 
 

 
1996 - 2000 

 
1973 - 1977 

 

Reģionālā ekonomika 
 

 
Pedagoģija 
 
 Ekonomika 

 

 

Ekonomikas 

doktors 
 
Pedagoģijas 

maģistrs 
Ekonomists- 

grāmatvedis 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 
LLU Ekonomikas nozares 

Agrārās ekonomikas un 

reģionālās ekonomikas 

apakšnozaru promocijas 

padome, Latvija 

     
    2010 

Reģionālā 

ekonomika 
Ekonomikas 

doktora 
zinātniskais 

grāds 

reģionālajā 

ekonomikā 

 
     0088 

 

Darba pieredze 

2010. LLU Ekonomikas fakultātes prodekāne, docente 
2002. LLU Ekonomikas fakultātes prodekāne  
1998. LLU Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības un finanšu katedras lektore 
1995.LLU Ekonomikas fakultātes galvenā speciāliste 
1977. LLU Ekonomikas fakultātes vecākā dispečere 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti 

ESF projekts 
 ―Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai‖ projekts Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai‖, Nr. 

2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017, doktorante. 
Zinātniskais projekts Nr.06.2-xi9 „Sociālā kapitāla attīstība laukos‖ IZM Līguma Nr.2006/16 Līgums par 

zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē .                                                                                                    
ESF Projekts:  
Izglītības programmas „Grāmatvedība „ modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā- konsultants DARBA 

BURTNĪCAI  MĀCĪBU PRIEKŠMETĀ „STATISTIKA‖ –  eksperte 
I UN II DAĻA Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137  
ESF Projekts: 



 

 

 „Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas‖. 
Projekta LĪGUMA Nr   LM17.6 – 04/18 - 2005 .    LU projekta reģistrācijas Nr  2005/2220  . - eksperte 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’ 2011”, Jelgavā, 

2011. gada    23. un 24. aprīlī par tēmu ‖Ēnu ekonomika un tās saistība ar Latvijas nodokļu sistēmu‖  
2. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’ 2010”, Jelgavā, 

2010. gada 22. un 23. aprīlī par tēmu ―Higher Education System Development Scenarios in Latvia‖. 

3. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’ 2009”, Jelgavā, 

2009. gada 23. un 24. aprīlī par tēmu „Cilvēkresursu būtība un izmantošana uzľēmējdarbības aspektā 

Latvijā‖.  

4. Latvijas Universitātes 67. konference, Rīga 2009. gada janvārī - aprīlī par tēmu „Izglītības iespējas 

Kurzemes reģionā (iedzīvotāju vērtējums)‖ . 

5. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’ 2008”, Jelgavā, 

2008. gada 24. un 25. aprīlī par tēmu ―Dzīves telpas pievilcība un reģionālās augstskolas‖. 

6. Atēnu Kapodistrian universitātes rīkotā Otrā starptautiskā konference par izglītības ekonomiku, 

Atēnas, 2008. gada 27.-30. augustā par tēmu ―Augstskolu ieguldījums Latvijas reģionu attīstībā‖. 
7. Izglītības, ekonomikas, tieslietu un sociālo zinātľu akadēmiķu, zinātnieku un profesionāļu bezpeļľas 

asociācijas Analytrics rīkotā Parīzes Starptautiskā konference par izglītības, ekonomikas un 

sabiedrības jautājumiem, Parīze, 2008. gada 17.-19. jūlijs par tēmu „Augstākās izglītības finansēšanas 

sistēma Latvijā: reģionālo augstskolu skatījumā‖. 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Vadīti 23 bakalaura un kvalifikācijas darbi, 2 maģistra darbi 
Finanšu pakalpojumu marketings (2,0 KP) -.maģistrantiem 
Komercdarbības un finanšu likumdošana (2,0 KP) - maģistrantiem 
Statistika (4,0 KP) - studentiem 
Statistika (2,0 KP) - maģistrantiem  
Ievads studijās (1,0 KP) - studentiem 
 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 17 

raksti 

 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Mazūre G., Vīksne D. Shadow Economy and Its Relation to the Tax System of Latvia // Proceedings of 

the International Scientific Conference ―Economic Science for Rural Development‘ 2011‖. - Jelgava: 

LLU, 2011,-219-228 ISSN1691-3078;ISBN978-9984-9997-5-3 

2. Vīksne D.Mazūre G., Changing conditions in financing public Higher Education in Latvia: problems, 

opportunities and solutions for cost-sharing. Proceeding of Seventh International Scientific Conference 

―Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives‖ Lithuanian university of 

agriculture , 2010 – 117-125.pp, ISSN 2029-1175 

3. Vīksne D. Higher Education System Development Scenarios in Latvia // Proceedings of the International 

Scientific Conference ―Economic Science for Rural Development‘ 2010‖ Vol. 22.- Jelgava: 

LLU,2010,-152-161.pp.,ISSN 1691-3086, ISBN 978-9984-9937-9-9. 

4. Līcīte L., Dobele A., Vīksne D., Essence and Employment of Human Resources in Business of Latvia // 

Proceedings of the International Scientific Conference ―Economic Science for Rural Development‘ 

2009‖. - Jelgava: LLU, Vol.19, 2009. - 118 - 125. pp.,  ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9937-2-0. 

5. Mazūre G., Vīksne D., Rivža B. Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development 

of Latvia // Proceedings of the 2nd International Conference on Educational Economics.- Athens, 2008, 

CD,  



 

 

6. Mazūre G., Vīksne D., Dobele A., Funding System of Higher Education in Latvia: Case of Regional HEIs 

// Proceedings of Paris International Conference on Education, Economy & Society. – Paris, 2008, CD, 

p. 12. 

7. Vīksne D., Rivža B.,.Attractiveness of Living Space and Regional Higher Education 

Institutions // Proceedings of the International Scientific Conference ―Economic Science for Rural 

Development‘ 2008”, Vol. 16. - Jelgava: LLU, 2008, pp. 174 – 180, ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-

9997-0-8. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. LLU tālākizglītības kurss Moodle e-kursu veidošanas vadības sistēma. SERTIFIKĀTS-Nr.11-524. 

31.01.2011. 
2. ERASMUS programmas ietvaros – pieredzes apmaiľa un lekciju kursa lasīšana Adnanas Menderes    

universitātes Ekonomikas un vadības zinātľu fakultātes ERASMUS programmas studentiem. 24.10.- 

30.10.2010. programmas ietvaros. 
3. ERASMUS programmas ietvaros – kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiľa Gentes Universitātes 

Biozinātľu fakultātes  Lauksaimniecības  ekonomikas fakultātē, Gente, Beļģija. 14.09.-18.09.2009.   
4. Kvalifikācijas celšana un stažēšanās Šauļu universitātē „Lauku teritoriju mūsdienu loma post-

industriālajā sabiedrībā‖, Šauļi, Lietuva 04.07. 2009. 
5. ERASMUS programmas ietvaros – kvalifikācijas celšana Čehijas Dzīves zinātľu universitātes 

Ekonomikas  un vadības fakultātē, Prāga, Čehija. 06.04.-10.04.2009 
6.  LLU pedagogu profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstskolu didaktikā‖, 18.04.2008. 
7. ERASMUS programmas ietvaros - pieredzes apmaiľa un lekciju kursa lasīšana Tītgenas biznesa koledžā, 

Dānija. 16.03-22.03 2008. 
8. ERASMUS programmas ietvaros - tālākizglītības kvalifikācijas paaugstināšanas kursi – didaktika „Uz 

kompetencēm balstītu zināšanu izmantošana studiju procesa pilnveidošanā ‖ Drontenas Lauksaimniecības 

profesionālā universitāte, Nīderlande, 10. – 14. aprīlis. 2007 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas biedre  
NJF Latvijas nodaļas revīzijas komisijas pr-tāja 
LLU EF domes locekle  
LLU EF maģistra un bakalaura programmu metodiskās komisijas locekle 
LLU Muzeja padomes locekle  
Latvijas Statistiķu asociācijas locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU Pateicības raksts, 2009 
LLU Pateicības raksts, emblēmas nozīmīte, 2008 
LLU Pateicības raksts, 2005 
LLU Atzinības raksts, 1999 
LLU Pateicības raksts, 1998 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

15.03.2011.   

(Datums)  (Paraksts) 

   



 

 

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

ROMĒNA 

 

 ŠULCA 

Vārds  Uzvārds 

Saldus    

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

Auditorkompānija AS „BDO”, revidente 

LLU Ekonomikas fakultāte, vieslektore- docente 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Svētes iela 18, Jelgava, LV 3001   

   

Tālruľa 

Nr.  

    

Fakss:    

E-pasts: 

Romena.sulca@llu.lv 

romena.sulca@bdo.lv 

  

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Doktorantūra,   

Ekonomikas nozarē, zinātnes 

apakšnozarē Reģionālā 

ekonomika 

2006-2009 Ekonomikas 

nozarē, zinātnes 

apakšnozarē 

Reģionālā 

ekonomika 

Ekonomikas 

doktores 

zinātnskais 

grāds  Reģionalā 

ekonomikā 

(Dr.oec.) 

(Doktora diploms 

Sērija D Nr.0099; 

Reģ. Nr. 115 no 

2010. gada 20. 

decembra) 

Latvijas komercbanku 

asociāciju un Lielbritānijas 

Chartered Institute of 

Bankers profesionālo studiju 

programma ―Latvijas banku 

speciālista sertifikāts‖. 

Sertifikātu atzīst The Chartered 

Institute of Bankers 

1998-2000 Banku finanses Latvijas banku 

speciālista 

sertifikāts 

Latvijas Universitāte 1997-1999 Finanses- kredīts Maģistra grāds 

ekonomikā 

Rīgas Starptautiskā 

ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola 

1993-1997 Starptautiskās 

finansēs 

Bakalaura grāds 

starptautiskās 

finansēs 

Latvijas Universitāte 1983-1990 Vēsture Bakalaura grāds 

vēsturē 

mailto:Romena.sulca@llu.lv


 

 

Darba pieredze 

2000- līdz šim brīdim 

Starptautiskā auditorfirmā –AS BDO, revidente. Publiskā sektora gada pārskata audits, 

uzľēmuma gada pārskata audits, vadības audits, iekšējais audits - iekšējās kontroles sistēmas 

novērtēšana uzľēmumā, uzľēmuma padziļinātā finanšu analīze, ES finanšu līdzekļu audits .  

 

2000- līdz šim brīdim 

LLU, Ekonomikas fakultāte, Grāmatvedības un finanšu katedrā, vieslektore – docente, 

Studiju programmas: Uzľēmējdarbības finanses, Finanšu menedžments, Starptautiskie 

norēķini, Iekšējais audits, Risku vadības process.  

 

1999- 2000 

Starptautiskā auditorfirmā - SIA KPMG Baltics, revidente. Visa veida audita veikšana 

starptautiskajos uzľēmumos. 

 

1998- 1999 

Valsts kase, Iekšējā audita departamenta vecākā eksperte. Audita veikšana Valsts kases 

struktūrvienībās. 

 

1993-1998 

Latvijas  Radio, Sagādes daļas vadītāja. Administratīvais darbs, preču piegāde, dažādu 

līgumu slēgšana, muitas dokumentācijas kārtošana. 

 

1990-1993 

Latvijas Universitāte, Lietvede. Dokumentu apstrāde, arhivēšana. 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti 

Līdzdalība zinātniskos projektos 

 

2007. gads 
Zinātniskais projekts Nr. lluzp 07-57 „Maizes ražošanas uzľēmumu resursi un to ietekme uz nozares 

attīstību‖, finansējums Ls 8386,00, izpildes termiľš 01.03.2007. – 01.03.2008. 

 

Starpzinātľu nozaru sadarbības projekta 06.0040,  zinātniskā monogrāfija ―Lauksaimniecības 

un pārtikas risku vadīšana‖ R. Šulca. Finanšu risku vadīšana lauksaimniecības 

uzľēmumos un uzľēmējsabiedrībās. 3.4. Finanšu kontrole un risku vadība ES 

struktūrfondu apguvē. Jelgava, 2007,158. – 185.lpp. 

 

2008. gads 

ELVGF projekts „Latvijas Lauksaimniecības un Lauku attīstības SAPARD programmas 

paveiktā (Ex-post) novērtējums”, izpildes termiľš 01.07.2007. – 01.11.2008., Latvijas 

SAPARD Lauku attīstības programmai, Ex-post novērtējumā izvērtējot sekojošas 

Apakšprogrammas un Pavadošos pasākumus: 4.1. Apakšprogramma ―Vispārējās lauku 

infrastruktūras uzlabošana‖.  

 
2009. gads 

Eiropas Sociālā fonda  projekts ―Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai‖ projekta 

„Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai”, Vienošanās 

Nr.2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017, īstenošana, ko ar 2009.gada 3.aprīļa 

lēmumu Nr. 10-06.1.2/29-ESF apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija un 2009.gada 

25.augustā saskaľojusi Valsts izglītības attīstības aģentūra, un kuru līdzfinansē no ESF 

līdzekļiem 2007.-2013.gada programmēšanas perioda ietvaros.(Līguma Nr. 04.4-08/EF2.PD.06). 

 



 

 

Starptautiskā kompetence 

Staţēšanās ārzemēs 

 

Starptautisks mācību  seminārs „Modern Role of Rural Areas in  the Post_Industrial Society‖,  

Šauļu Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte, Lietuva, 2009. gada 4. jūnijs. 

 
Līdzdalība ERASMUS projektos 

 

Iepazīšanās ar studiju procesa norisi un mācību programmu izstrādi studiju virzienā 

Finanšu menedţments un Iekšējais audits. Itālija, Boloľas Universitāte, 2009. gada 18. 

oktobra – 23.oktobrim.      

 
ES projektu eksperts 

ES finansēto projektu eksperts – ES  finanšu līdzekļu izlietošanas audita veikšana 

(Auditorfirma AS  ―BDO‖ ), kopš 2000. gada - 2010. Eiropas Savienības struktūrfondu 

nacionālās programmas finansēto projektu eksperts –8. 

(ES projekti: Latvijas Hipotēku un Zemes banka, Latvijas Garantiju aģentūra, Baltijas Vides 

Forums, Vides ministrija, Zemkopības ministrija)   

Darbības apraksts: veikt par ES līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanas uzraudzības 

ziľojuma finanšu sadaļas un struktūrfondu pieprasījuma revīziju. Revīzija tika veikta saskaľā 

ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas attiecas uz īpaša mērķa revīziju. Šie standarti 

nosaka, ka revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu 

pārskats nesatur būtiskas kļūdas un vai Finansējuma saľēmējs ir ievērojis Līguma noteikumu 

un Līgumā atrunāto normatīvo aktu prasības. Revīzijas laikā izlases veidā tika veikta finanšu 

pārskatā uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošo dokumentu pārbaude. Revīzija ietver 

arī finanšu pārskata sagatavošanas procesā pieľemto svarīgāko vadības pieľēmumu, 

grāmatvedības principu un vispārēju finanšu pārskata satura novērtējumu.  

 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Ārzemēs un Latvijā  Starptautiskās konferences 
Savus pētījumu rezultātus doktorante Romēna Šulca ir prezentējusi 11 starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

1. Internal Audit Exigence and Development Opportunities Evaluation. 7.starptautiskā zinātniskā 

konference “Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives”, Lietuvas 

Lauksaimniecības universitāte, Kauņa, 2010.gada 26. novembrī.  

2. Internal audit in the local governments of the Republic of Latvia: perspectives of development. 8th 

Annual International Conference on Accounting. Athens Institute for Education and Research, 

Athens, Greece, 5-8 July 2010.  

3. Internal audit in the local governments of the Republic of Latvia. New Socio-Economic Challenges 

of Development in Europe. University of Latvia, Riga, Latvia, October 7-8 October 2010.  

4. Pētījumu rezultāti par iekšējo auditu Latvijas pašvaldībās. Starptautiskā konference “Ārējais un 

iekšējais audits”. Iekšējo auditoru institūts, Brisele, Beļģija, 2010. gada 25 - 26. oktobris.  

5. Monitoringa sistēmas nodrošināšana novadu pašvaldībās: problēmas, riski, perspektīvas. 11. 

Starptautiskā konference “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība”. Rīga, 2009. gada 11. decembris.  

6. Iekšējā audita prakse Latvijas pašvaldībās. 4.gadskārtējā konference “Iekšējā audita prakses mūsdienu 

aktualitātes”. Rīga, Iekšējo auditoru institūts, Latvijas komercbanku asociācija, 2009. gada 10. 

septembris, Rīgā. 

7. Jaunākie pētījumu rezultāti par iekšējo auditu Latvijas pašvaldībās. Starptautiskā konference “Jaunākie 

pētījumu rezultāti par iekšējo auditu”. Iekšējo auditoru institūts, Brisele, Beļģija, 2009. gada 13. 

oktobris.  

8. Co-operation of internal and external audit in public sector: problems and perspectives. 6th Annual 

International Conference on Accounting. Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece, 

7-8 July 2008.  

9. Pašvaldību iekšējā audita loma pašvaldības resursu lietderīgas izmantošanas un pakalpojuma sniegšanas 

caurspīdīguma nodrošināšanā. Starptautiskā zinātniskā konference “Finanses un grāmatvedība: teorija 

un prakse, pētījumi”. LU, Rīga, 2008. gada  18. - 19. septembris.    

10. Iekšējais audits Latvijas publiskā sektorā. Starptautiskā konference “Iekšējā audita nākotne 2008”. 



 

 

Iekšējo auditoru institūts, Brisele, Beļģija, 2008. gada 14. oktobris.  

11. Iekšējā  auditora un ārējā revidenta sadarbības iespējas pašvaldībā. 9. Starptautiskā konference 

“Revīzija, nodokļi un grāmatvedība”. Rīga, 2007. gada 14. decembris. 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli):  10 

Nozīmīgākās publikācijas  

Starptautiskās publikācijas vispāratzītajos recenzējamos zinātniskajos izdevumos 

 

Pētījuma rezultāti ir publicēti LZP atzītos zinātniskos, periodiskos izdevumos 6 

rakstos: 

1. Šulca R. (2010) Internal audit in the local governments of the Republic of Latvia: 

perspectives of development. In: 8th Annual International Conference on Accounting. 

Athens : Athens Institute for Education and Research. ISSN (iesniegts publicēšanai) 

2. Šulca R. (2010) Internal audit in the local governments of the Republic of Latvia. In: 

New Socio-Economic Challenges of Development in Europe. Riga : University of 

Latvia. ISSN 1752-0452(iesniegts publicēšanai).  

3. Šulca R. (2010) Internal Audit Exigence and Development Opportunities Evaluation. 

In: “Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives”. 

Kaunas : Lithuanian University of Agriculture. (ISSN 2029-1175) (iesniegts 

publicēšanai)  

4. Šulca R. (2010) Internal Audit Historical And  Theoretical Aspects iesniegts 

publicēšanai Journal of International Research Publications: Economy & Business, 

Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences. ISSN 1313-8006 (iesniegts publicēšanai)  

5. Šulca R., Deniľš A. (2008) Pašvaldību iekšējā audita loma pašvaldības resursu 

lietderīgas izmantošanas un pakalpojuma sniegšanas caurspīdīguma nodrošināšanā. 

No: Starptautiskā zinātniskā konference „Finanses un grāmatvedība: teorija un 

prakse, pētījumi”. Rīga : LU, 94.-100.lpp. ISBN      

6. Šulca R. (2007) Institutional monitoring as a management instrument. Humanities and 

social sciences Latvia: Dynamic development of production factors, Vol.1(50), P.183-

197. ISSN      

 

Pārējās publikācijas par promocijas darba tēmu 

 

Šulca R., Jakušonoka I., Graudiľa A. (2007) Finanšu risku vadīšana lauksaimniecības 

uzľēmumos un uzľēmējsabiedrībās. No: Lauksaimniecības un pārtikas risku vadīšana 

: monogrāfija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. LR ZM Pārtikas un veterinārais 

dienests. RTU Modelēšanas un imitācijas kat. Jelgava : LLU, 158.-185.lpp. ISBN 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Iekšējais audits (2.0 KP) – Izvēle studiju programma LLU EF maģistra studiju 

programmas ―Ekonomika‖ (IKK kods4531003) apakšprogrammas ―Finanses un 

kredīts‖ un apakšprogrammas ―Grāmatvedība un uzskaites teorija‖ studentiem/: pilna/ 

nepilna laika 2. kursam 3. semestrī.  

2. Uzľēmējdarbības finanses I  (2.0 KP)  – Obligāta studiju programma LLU EF 

maģistra studiju programmas ―Ekonomika‖ (IKK kods4531003) apakšprogrammas 

―Finanses un kredīts‖ un apakšprogrammas ―Grāmatvedība un uzskaites teorija‖ 

studentiem/: pilna/ nepilna laika 1. kursam 2. semestrī.  

3. Finansu menedţments (2.0 KP)  – Obligāta  studiju programma LLU EF maģistra 

studiju programmas ―Ekonomika‖ (IKK kods4531003) apakšprogrammas ―Finanses 

un kredīts‖ studentiem/: pilna/ nepilna laika 1. kursam 2. semestrī.  

4. Starptautiskie norēķini (2.0 KP) - Izvēle studiju programma LLU EF maģistra 

studiju programmas ―Ekonomika‖ (IKK kods4531003) apakšprogrammas ―Finanses 

un kredīts‖ un apakšprogrammas ―Grāmatvedība un uzskaites teorija‖ studentiem/: 



 

 

pilna/ nepilna laika 2. kursam 3. semestrī.  

5. Finansu menedţments (3.0 KP) – MBA studiju programma LLU EF 

Uzľēmējdarbības un vadības katedras Profesionālā augstākās izglītības maģistra 

studiju programmai ―Uzľēmējdarbības vadība‖, 1. kurss, 1. semestrī . 

6. Risku vadīšanas process (2.0 KP)  - Obligāta studiju programma LLU EF maģistra 

studiju programmas ―Ekonomika‖ (IKK kods4531003) apakšprogrammas ―Finanses 

un kredīts‖ un apakšprogrammas ―Grāmatvedība un uzskaites teorija‖ studentiem/: 

pilna  laika 1. kursam 2. semestrī, nepilna laika 2. kursam 3. semestrī.  

7. Finansu menedţments (3.0 KP) – MBA studiju programma LLU EF Grāmatvedības 

un finanšu katedras Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmai 

―Finanšu vadība‖, 1. kurss, 1. semestrī . 

8. Risku vadīšanas process (3.0 KP) – MBA studiju programma LLU EF 

Grāmatvedības un finanšu katedras Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju 

programmai ―Finanšu vadība‖, 1. kurss, 1. semestrī . 

9. Iekšējais audits (3.0 KP) – MBA studiju programma LLU EF Grāmatvedības un 

finanšu katedras Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmai 

―Finanšu vadība‖, 1. kurss, 2. semestrī . 

 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 
Apmācību programmas izstrāde un apmācības semināru novadīšana 

 

1. Nodarbinātības Valsts Aģentūra - ESF  Projekta ietvaros ―Ieguldījums tavā nākotnē‖. Apmācību 

programmas izstrāde un apmācības semināru novadīšana “Risku analīze un  vadība”. Rīga, 2011. gada 

11. – 22. marts. 

2. Veiksmīgas uzľēmējdarbības pamati. Biedrība „Latvijas Jauno Zemnieku klubs‖ sadarbībā ar LLU 

Līderu apmācības cikls II. „Efektīvs finanšu menedžments uzņēmumā”. Jelgava, 2010. gada 23.marts.  

3. Starptautisks mācību  seminārs „Modern Role of Rural Areas in  the Post_Industrial Society‖,  Šauļu 

Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte, Lietuva, 2009. gada 4. jūnijs. 

4. Apmācību programmas izstrāde un apmācības semināru novadīšana “Efektīva finanšu plānošana un 

vadība Eiropas Sociālā fonda projektos”, 2007. gada 8. februāris. Apmācības programmas mērķis bija 

pilnveidot pašvaldību darbinieku zināšanas un iemaľas finanšu plānošanā un vadībā Eiropas Savienības 

struktūrfondos – Eiropas Sociālā fonda projektos.  

5. Vidzemes attīstības aģentūra - ESF  Projekta ietvaros ―Vidzemes reģionālās atbalsta sistēmas veidošana 

un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai‖. Apmācību programmas izstrāde un 

apmācības semināru novadīšana “Risku vadības process kā efektīvs finanšu vadības instruments ES 

struktūrfondu projektos”. Valmiera, 2007. gada 15. marts. 

6. Zemgales attīstības aģentūra - ESF apmācības programmas izstrāde un apmācības semināru novadīšana 

Zemgales reģionā “Par efektīvu finanšu vadību, grāmatvedības uzskaiti un iekšējās kontroles sistēmas 

nodrošināšanu ESF projektos”, 2006. gada 7. augustā. Apmācībās piedalījās: Bauskas, Dobeles, 

Jelgavas, Jēkabpils, Aizkraukles rajonu un Jēkabpils pilsētas pašvaldību grāmatveži. Vidzemes 

attīstības aģentūra - ESF  Projekta ―Vidzemes reģionālās atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes 

stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai‖.  

7. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs -  Projekta ietvaros ―Lauku saimniecību konsultatīvās 

sistēmas izveide‖ apmācību programmas izstrāde un apmācības semināru novadīšana “Finanšu analīze 

un tās loma uzņēmējdarbībā”. 2006. gads. 

  

2008. gads 

 Seminārs: ―Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi”, Rīga,31.01. 2008., organizēja 

auditorkompānija ―BDO Invest – Rīga‖.  

 PriceWaterhousecoopers mācību kurss,“SFPS jaunumi: izmaiľas un papildinājumi”.  

 Starptautiskā konference “ Audits, nodokļi un grāmatvedība 2008”. 

 Public and Private Law Consulting seminārs, „Iepirkuma procedūra ES struktūrfondu 

finansējuma piesaistei”. 

 LZRA  seminārs, „Svarīgākais 2008. gada pārskatu sagatavošanā budţeta iestādēs un 

pašvaldībās”. 

 Starptautiskā zinātniskā konference “Grāmatvedība, finanses, vadība, mārketings 2008”,2008. 

gada 7. – 8. jūlijā, Atēnās. 

 Konference - International Auditing and Assurance Standards 2008, Brisele. 



 

 

 

2009. gads 

 Auditorkompānijas "BDO Invest - Rīga", "Gada pārskata sagatavošanas 

pamatprincipi", Rīga, 2009. gada 29. janvāris; LZRAIC seminārs "Risku 

novērtēšana revīzijā"-Rīga, 2009. gada 7. jūlijs. 

 LZRAIC seminārs "Risku novērtēšana revīzijā"- Rīga, 2009. gada 7. jūlijs. 

 LZRAIC seminārs "Iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšana grāmatveţiem un 

revidentiem"- Rīga, 2009. gada 28.-31. jūlijs. 

 Iekšējo auditoru institūta kursos: “Risku pārvaldības audits” 2009. gada oktobris.    

 “Iekšējā audita veikšana atbilstoši IIA Standartiem”, 2010. gada 19. janvāris.  

 

2010. gads 
 LZRAIC seminārs "Aktualitātes un aktuālie jautājumi grāmatvedības uzskaitē 2010. gadā valsts un 

pašvaldības iestādēs"- Rīga, 2010. gada 6. septembrī. 

 Apmācības : „Starptautiskie Finanšu Pārskata Standarti‖, Nīderlande, Amsterdama, 2010. gada 23.-24. 

septembris. 

 Starptautiskā konference ― Ārējais audits un Iekšējais audits‖. Iekšējo auditoru institūts, Brisele, 

Beļģija, 2010. gada 25.-26. oktobris.  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

 LLU EF Grāmatvedības un finansu katedras docente ( 2000. gads). 

 Latvijas Iekšējā auditoru Institūta biedrs (reģistrācijas nr.1495972) no 2009. 

gada.  

 Starptautiskas auditorkompānijas AS “ BDO “ auditore (2000. gads). 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

Nav . 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          

   

 

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Anastasija  Svarinska 

Vārds  Uzvārds 
Dekšāres pagasts   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Grāmatvedības un finanšu katedra, docente 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   
Svētes iela 18   

Jelgava   

   

(Datums)  (Paraksts) 



 

 

LV-3001   

   

Tālruľa 

Nr.  

63024214    

Fakss:    

E-pasts: Anastasija.Svarinska@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, 

maģistrantūra, 

doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Ekonomikas 

fakultāte, doktora 

studijas 

06.12.2006.-

06.12.2011. 
Agrārā un reģionālā 

ekonomika 
 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte Ekonomikas 

fakultāte, Grāmatvedības 

un finanšu katedra 

30.03.1992. Finanses un kredīts 

Ekonomikas zinātľu 

maģistra 

akadēmiskais grāds, 

diploms nr.000028 

LLA Neklātienes 

aspirantūra 
30.12.1986.-

30.12.1990. 

Grāmatvedība un 

saimnieciskās darbības 

analīze 
 

LLA 1974.-22.12.1978. L/s grāmatvedība 
L/s ekonomists-

grāmatvedis, diploms 

nr.P149432 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, 

iestāde, valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

No 2003.g.  LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras docente 

No 2003.g.  KIF „Biznesa komplekss‖ Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte 

No 2000.g.  Jelgavas reģionālā Pieaugušo Izglītības centra grāmatvedības kursu 

pasniedzēja 

2003.- 2005.g.  SIA Mežizglītības centrs „MIDAMS‖grāmatvede 

1992.- 2002.g.  LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras lektore 

1992.- 2007.g.  SIA ―MRF „Arods‖‖ galvenā grāmatvede 

1979.- 1991.g  LLA Grāmatvedības un finansu katedras asistente 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

1. ESF projekta pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmas studentu 

kvalifikācijas prakse uzľēmumos grāmatveža profesijā eksperts 1.02.-31.03.2008. Līg.nr. 

2006/0275/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./009/0137 

 2. ESF projekta Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Izglītības programmas „Grāmatvedība‖ 

eksperts, 02.02. 2007. Līg.nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.1./0003/0137 

3. Eiropas Sociālā fonda projekta Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentu kvalifikācijas 

prakses nodrošināšana uzľēmumos grāmatveža profesijā konsultants – eksperts, 16.03.-

17.03. 2006. Līguma nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.1.0003/0137 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. A.Svarinska. History and Development of Land Lease Operations in LatviaRural Areas // 

Economics and Management: Current Issues and Perspectives: E. Galvanauskas 

International Scientific Conference, Siauliai University, 20.11.2008,  sertifikāts nr. 2156 

2. A.Svarinska. Nomas darījumu būtība un to vēsturiskā attīstība // Economic Science for 



 

 

Rural Development 2008 / Jelgava. 2008.g. 25.aprīlis, sertifikāts nr. 06-2-19.02/531 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 

 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): .30. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 
1. Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata. (Pārstrādāts izdevums) Līdzautore. Rīga, 2009. 100 lpp. 

2. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Līdzautore. Rīga, 2009. 252 lpp. 

3. Historu and Development of Land Lease Operations in Latvia Rural Areas // 

E.Galvanauskas International Science Conference „ECONOMICS AND 

MANAGEMENT: Current Issues and Perspektives‘‘ 2008 / nr. 4(13), Šiauliai, 2008, 347-

352 lpp. 
4. Essence of Lease Operations and their Historical Development // Economic Science  for Rural Development 

2008 / nr. 17, Jelgava. 2008, 145-156 lpp. (ISSN 1691-3078) 

5. Grāmatvedības pamati. Tālmācības studiju kurss. Līdzautore. SIA ―Latvijas uzľēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmija‖, 2005. 229 lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

 

 

1. Grāmatvedības pamati. Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Ekonomika‖ pilna un nepilna laika apmācības studentiem – 4,0 KP 
2. Finanšu grāmatvedība. Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Ekonomika‖ nepilna 

laika apmācības studentiem – 5,0 KP 

3. Grāmatvedība. TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā  „Lauksaimniecības 

enerģētika‖ pilna un nepilna laika apmācības studentiem – 1,5 KP 

4. Grāmatvedības pamati. Pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā ―Komerczinības‖ 

EF nepilna laika apmācības studentiem Siguldas filiālē – 2,5 KP 

5. Finanšu grāmatvedība. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Komercdarbība un 

uzľēmuma vadība‖ EF pilna laika apmācības studentiem un EF nepilna laika apmācības studentiem Siguldas 

filiālē– 3,0 KP  

6. Finanšu grāmatvedība.EF augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Finanšu vadība‖ pilna laika 

maģistrantiem – 3,0 KP 

1. LLU tālākizglītības kursi „Moodle e-kursu veidošanas vadības sistēma‖14.01.- 26.01.2011 

 

2. Tildes Jumis seminārs „Izmaiľas nodokļu likumdošanā ar 2010. gadu,‖ Rīga, 2010.g. 

    26. janvārī 

3. Stažēšanās Lietuvā (Šauļu universitāte) un pieredzes apmaiľas brauciens uz Lietuvas 

saimniecībām , kas realizējušas netradicionālās lauksaimniecības projektus lauku apvidū. 

(Auksučai – Šauļu rajonā; „Audruvis – Jonišķu rajonā) 04.06.2009., sertifikāts Nr.2513 
4. LLU pedagogu profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstskolas didaktikā‖, 2008.g. 

5. VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļas rīkotie semināri par finanšu pārskatu sastādīšanu (1x 

gadā) un izmaiľām LR likumdošanā (1x mēnesī) 

6. Drontenas Lauksaimniecības universitātes organizētie kursi studiju procesa pilnveidošanā un didaktikā 

2007.g. 4.-9. jūnijā 

1. No 2011.g. LLU Attīstības fonda revidente 

2. No 2008. g. Grāmatvedības un finanšu katedras inventarizācijas komisijas priekšsēdētāja 

3. LLU EF starptautiskās zinātniskās konferences „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai – 

2008‖ rakstu krājuma organizācijas komitejas locekle 

4. 2004.-2010.g. LLU Konventa locekle 

5. 2003.g. EF 35 g. jubilejas svinību organizācijas rīcības komitejas sastāvā atbildīgā 

izpildītāja 

6. 2002.-2006.g. EF domes locekle 



 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

 

2011. gada 22. februārī   

   

(Datums)  (Paraksts) 

   

 

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

ANASTASIJA  VILCIĽA 
Vārds  Uzvārds 

Līvāni   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU Ekonomikas fakultātes Ekonomikas katedras profesore 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

Svētes iela 18   

Jelgava   

LV - 3001   

   

Tālruľa 

Nr.  
63025070    

Fakss:    

E-pasts: Anastasija.Vilcina@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju 

laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

LVU  1971. – 

1976. 
filozofija 

filoz. un sab. māc. pasn., 

sociologs 

LVU aspirantūra 1977. – 

1982. 

politekonomi

ja 

 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gad

s 

Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma 

Nr. 

LU habilitācijas un 

promocijas padome 
1992 

tautsaimniecības 

ekonomika 
Dr.oec. 

C – D 

Nr.000410 

Darba pieredze 

No 1976.g. un patlaban darbs LLU : no 2001.g. – Ekonomikas fakultātes Ekonomikas 



 

 

katedras profesore, no 1998.g. – asoc. profesore, no 1989.g. – LLA Politiskās ekonomikas 

katedras docente, no 1984.g. - vec. pasniedzēja, no 1977.g. - asistente 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni – nodarbinātības teorētiskie un praktiskie aspekti, ekonomiskie 

un sociālie riski, maizes tirgus problemātika, klasteru izveides jautājumi, uzľēmējdarbības 

veicināšanas reģionālie aspekti. 

Līdzdalība LZP grantu pētniecības projekta 01.0796 „Daudzfunkcionālu lauku uzľēmumu 

attīstība saskaľā ar Eiropas Savienības jauno lauku politiku‖ (2001.g.-2002.g.), LZP grantu 

pētniecības projekta 01.0013.1 „Potenciālo iespēju izmantošanas virzieni un risinājumi 

lauksaimniecības kvotēšanas, regulēšanas liberalizācijas un globalizācijas apstākļos‖ (2001.g. 

– 2003.g.), LZP grantu pētniecības projekta 02.0016 „Risku vadīšana lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā‖ (2002. - 2005.g.), LZP grantu pētniecības projekta 06.0040 „Primārās un 

sekundārās sfēras risku un krīžu ekonomisko draudu izpēte un to seku novērtēšana‖ (2006.g. – 

2009.g.), LR ZM zinātniski pētnieciskā projekta 220606/S310 „Lauksaimniecības nozares un 

zinātnes attīstības stratēģija‖ (2006.g.) izpildē, IZM finansētā LLU zinātniskā projekta 06.15-

xp22 „Maizes tirgus Latvijā‖ vadītāja (2006.g.), IZM finansētā LLU zinātniskā projekta LLU 

ZP 07-57 „Maizes ražošanas uzľēmumu resursi un to ietekme uz nozares attīstību‖ vadītāja 

(2007.g.) 

Gadā tiek vadīti 4 – 6 maģistranti, 1 - 3 doktoranti. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Maizes ražošanas attīstības aktuālās problēmas. // 9. starptautiskā zinātniskā 

konference „ Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2008‖ - Jelgava, 2008. gada 25. 

aprīlī. 

2. Maizes ražošanas uzľēmumu resursi un to ietekme uz nozares attīstību. 9. 

starptautiskā zinātniskā konference „ Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2008‖ - 

Jelgava, 2008. gada 25. aprīlī. 

3. Klasteru loma reģiona konkurētspējas paaugstināšanā // 10. starptautiskā zinātniskā 

konference „Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2009‖ – Jelgava, 2009. gada aprīlī. 

4. Izglītības un apmācības loma MVU ilgtspējīgā attīstībā Latvijā // Starptautiskā 

zinātniski-metodiskā konference „Reģionālās problēmas: ekonomikas vadības 

tehnoloģijas‖ - Klaipēda, Lietuva, 2009. gada oktobrī. 

5. Inter – industry Labour Flows as an Auxiliary Instrument n Researching Latvian 

Industrial Clusters. Economic Science for Rural Development. Jelgava, 2010. gada. 

22. aprīlī. 

6. Provision of Sustainable Development of Small and Medium Size Enterprises in the 

Regions of Latvia. Economic Science for Rural Development. Jelgava, 2010. gada. 22. 

aprīlī. 

 

Studiju kursi  

Makroekonomika – EF doktorantiem 

Mikroekonomikas analīze – EF pilna un nepilna laika akadēmiskās maģistra studiju 

programmas maģistrantiem  

Makroekonomikas analīze – EF pilna un nepilna laika akadēmiskās un pilna laika 

profesionālās maģistra studiju maģistrantiem 

Makroekonomika - EF nepilna laika studentiem. 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 62, 

t.sk. 51raksti, 11 metodiskie materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Ekonomikas klasterizācijas teorētiskie un metodoloģiskie aspekti (līdzautore V. 



 

 

Boroľenko). DU SZF Sociālo pētījumu institūta žurnāls „Sociālo Zinātľu Vēstnesis‖, 

Nr. 2, 2008, 85.-102. lpp.  

2. The Competitiveness of Regions in the Economic Globalization Circumstances (co-

author V. Boroľenko). In: Annals of the Polish Association of Agricultural and 

Agribusiness Economists. Vol. X, No. 5. Warsaw-Poznan-Lublin, 2008, p. 171-176. 

3. Klasteru lomas noteikšana reģiona konkurētspējā (līdzautore V. Boroľenko). 

Starptautisko zinātnisko konferenču ―reģionālās Ekonomikas konkurētspēja un 

attīstības prognozēšana‖ materiāli, DU, Akadēmiskais apgāds ―Saule‖, 2009, 180.-

191. lpp. 

4. Contribution of regional Higher Education Institucions for Regional development (co-

author B. Sloka). In: Proceedings of the International Scientific Conference 

―Economic Science for Rural Development 2009‖, Jelgava, No. 19, p. 58-63. 

5. Provision of Sustainable Development of Small and Medium Size Enterprises in the 

Regions of Latvia. (co-author B. Sloka, I. Kantane) Economic Science for Rural 

Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 23, Jelgava: 

LLU, 2010, 109.- 115. lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Piedalīšanās ikgadējās LLU Mācību - metodiskajās konferencēs. 

Piedalīšanās EF, LB, organizētajos starptautiskos semināros un konferencēs. 

Piedalīšanās profesionālās pilnveides programmā „ Inovācijas augstskolas didaktikā‖ (2008., 

2009.g.). 

Sertifikāts Nr. 0056 par LLU augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides 

programmas „Inovācijas augstskolu didaktikā‖ apgūšanu (26.03.2009.) 

LU EVF Tautsaimniecības katedras maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja, 

LiePu Vadībzinātľu maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 

LZP eksperte (no 2007. – 2010.g.) 

Valsts izglītības attīstības aģentūras – Eiropas Sociālā fonda darbības programmas aktivitātes 

1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei‖ projektu iesniegumu vērtēšanas eksperte (2009.g.) 

LLMZA Ekonomikas zinātľu nodaļas Īstenā locekle (no 2002.g.) 

LLU Ekonomikas nozares un Vadībzinātnes nozares Profesoru padomes locekle (no 2002.g.) 

LU Ekonomikas un vadības zinātľu nozaru Profesoru padomes locekle (no 2005.g.) 

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru 

Promocijas padomes locekle (2010. g.) 

LLMZA LLU HB jauno zinātnieku konkursa darbu eksperte (līdz 2007.g.) 

LLU Ekonomikas maģistra studiju programmas direktore (no 1992.g.) 

LLU EF maģistrantūras vadītāja (no 1992.g.-2007.g.) 

LLU EF Domes locekle (no 1997.g.) 

LLU Konventa locekle (no 1998.g.) 

LU EVF maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja (no 2001.g.) 

LiepU Vadībzinātľu maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja (līdz 2009.g.) 

LLU EF maģistra studiju mācību - Metodiskās komisijas locekle (no 2006.g.) 

LLU EF MEK locekle 

LLU EF VEK locekle 

LiePu Vadībzinātľu institūta vadošā pētniece (no 2008.g.)  

Latvijas Profesoru asociācijas locekle  

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Zemkopības ministrijas, Vides ministrijas Diploms veicināšanas balvas saľēmējam, autoru 

kolektīvam profesoru P. Rivžas un K. Špoģa vadībā par monogrāfiju „Riski lauksaimniecībā 

un privātajā mežsaimniecībā‖ (25.11.2005.) 



 

 

LLMZA, LLU un HB Atzinības raksts par maģistra darba vadīšanu (08.05.2006.) 

LLMZA, LLU un HB Atzinības raksts par promocijas darba vadīšanu (12.2009.) 

 

Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme   Runātprasme 
     teicami, labi, vidēji                        teicami,  labi,  vidēji               teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda (dzimtā) X   X   X  

Krievu valoda X   X   X 

Vācu valoda       X   X   X  

  

 

14.03.2011.   

(Datums)  (Paraksts) 

 

 

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Anita  Vecgrāve 

Vārds  Uzvārds 

Kūku pagasts   

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

 

   

   

     

Fakss:    

E-pasts: anitavecgr@one.lv   

    

 

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

Latvijas Universitāte 

Ļeľingradas Universitāte 

Latvijas Universitāte 

1973.-1979. 

1988.-1989. 

1995.-1998. 

Vēsturnieks 

Psihologs 

psiholoģija 

Vēsturnieks 

Psihologs 

Dr.psych. 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma 

Nr. 

Psiholoģijas habilitācijas un 

promocijas padome 

1998. psiholoģija Dr.psych. C-D N 

001472 

Nodarbošanās - LLU docente, psiholoģijas kursu docēšana 

Valodu lietošanas prasmes – latviešu valoda- teicami, krievu valoda – labi, vācu valoda – 

viduvēji. 

Zinātniskā darbība un publikācijas – 

1.Grants Nr.01.0795  - psiholoģijā 

2.ESF/3272/0104  projekta  ” Karjeras konsultēšanas pasākumi lauku reģionu arodvidusskolu 

audzēkľiem, vidusskolēniem, LLU studentiem un reflektantiem „‖—Līg. 

Nr.VPD1/ESF/PIAA/05APK/3.2.7.2./0104/0067    vadīšana. 



 

 

 

  Piedalīšanās konferencēs- 

 

Vecgrāve A. "Kreativitāte kā process un rezultāts akmeoloģiskā pieaugušā personības pozitīvā 

dzīves ievirzē" // Zinātniskais rakstu krājums "Radoša personība", 2.sēj., R., "RaKa", 2002.g.  

RPIVA 

 Vecgrāve A. "Psiholoģiskā brieduma aspekti" // Zinātnisks rakstu krājums "Teorija un prakse 

skolotāju izglītībā", R., 2002.g.RPIVA 

Vecgrāve A.‖ Dzīves mērķu esība- viens no akmeoliģiskās attīstības aspektiem‖//Lauku vide 

Izglītība Personība‖Jelgava, Starptautiska zinātniska konference, 2003.g. 

Vecgrāve A. „Studējošo dzīves kvalitātes subjektīvā uztvere‖ Jelgava, Starptautiska konference, 

2006.g. 

Monogrāfija „Ceļvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi‖ R., Zvaigzne ABC, 2005.g. 

Populārzinātniska grāmata ―Kā man saprast savu bērnu?‖, 1996.g. 

„Psiholoģija Mums‖  2007.g. Nr.1 „ Vai bez pārdzīvojuma nav attīstības jeb normatīvās un 

nenormatīvās krīzes brieduma periodā‖.22.-29.lpp. 

 

3. Pedagoģiskā darbība. 

    Vadīti maģistra darbi- 5;     Vadīti bakalaura darbi – 3 

 

Docētie studiju priekšmeti  

Attīstības psiholoģija 2 KP,  Saskarsmes psiholoģija 2 KP,  Sociālā psiholoģija 2KP,  Lietišķā 

psiholoģija 2KP 

Psiholoģijas skolas un virzieni   pedagoģijas maģistratūrā modulī,  Pedagoģija un psiholoģija, 

Dzīves cikli 2KP 

 

3.9.Tālākizglītība, profesionālā pilnveide 

Krievija, akmeoloģija         2003.g. 

Vācija, attīstības psiholoģija   2004.g. 

Austrija, attīstības psiholoģija 2006.g. 

Augstskolu didaktika  2007.g. 
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Fakss:    
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LLU 2001. – asociētā profesore grāmatvedības un finanšu katedra; 
LLU 2006. – valsts profesore ekonomikas nozarē Grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē. 

 

4. Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

 

1. Valsts programma Nr. 13 „Lauksaimniecības attīstība Latvijā” ietvaros veikts pētījums 13.1. 

„Latvijas lauksaimniecība un lauku attīstība integrējoties Eiropas Savienībā” par tēmu: 



 

 

„Lauksaimniecības atbalsta politika‖. Galvenie izpildītāji: A.Sproģis, Ī.Vītola (1994.-1997.) 
2. Lauksaimniecības ekonomikas nozares, lopkopība – liellopu gaļas ražošana, putnkopība un 

aitkopības ekonomika 1991.-1998.(galvenā izpildītāja) 

3. Valsts atbalsta politika Latvijā – muitas tarifi un kvotas, nodokļi 1991.-1999.(galvenā 

izpildītāja) 
4. Lauksaimniecības subsīdiju nolikums un atbalsts lopkopībā 1991.-2001.(galvenā izpildītāja) 
5. LZM projekts „Liellopu gaļas ražošanas problēmas Latvijā”, (tēmas vadītāja un galvenā 

izpildītāja ) (1995.-1996.) 
6. LZP projekts ZS „Pakuļi‖ Nodokļu un subsīdiju politikas problēmas un pilnveidošanas virzieni 

(grants) 1997.-2000. (līdzizpildītājs). 

7. LZP projekts ZS „Pakuļi‖ Valsts fiskālās politikas pilnveidošana ienākumu un resursu sadalē 

(grants) 2001.-2004. (līdzizpildītājs). 
8. LZP projekts Valsts reģionālā politika lauksaimniecībā (grants) 1997.-1999.(līdzizpildītāja) 
9. LZP projekts Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā 

taisnīguma nodrošināšanai (grants) 2005.-2008. (vadītāja, līdzizpildītāja). 
10. LZP projekts Nodokļu sistēmas problēmas Latvijā un to pilnveidošana tautsaimniecības 

attīstībai (grants) 2009-2011. (vadītāja, līdzizpildītāja). 

11. Lauksaimniecības strukturālās attīstības, protekcionisma un nodokļu sistēmas problēmas grants) 

2011-2013 (līdzizpildītājs) 
12. LLU EF pilna laika doktorante Inguna Leibus „Individuālās uzľēmējdarbības nodokļu un 

uzskaites problemātiskie aspekti‖ (aizstāvēts 2008. g.). 
13. LLU EF pilna laika doktorante Anna Filipoviča „Parādu atgūšana – to riski un parādu piedziľas 

sistēmas attīstība Latvijas lauku uzľēmumos (reģionu griezumā)‖ (no 2007.-2011 g.) darba 

izstrāde ir atbilstīga plānam. 
14. Novadīti 19 maģistra darbi 

 

5. Uzstāšanās konferencēs (pēdējo četru gadu laikā) 
1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa problemātiskie aspekti. Economic Science For Rural Development 

(the 8th International Scientific Conference). Jelgava, 2007.g. 26. aprīlis 
2. Real Estate Tax in Latvia. Problematic Aspects and Possibilities for Improvement. Finance and 

Accounting Theory and Practice, Development and Trends. (Proceeding of the International 

Scientific Conference). University of Latvia, Faculty of Economics and Management, Institute of 

Finance and institute of Accounting, 2008.g. 18 -19. septembris 
3. Problematic Aspects and Solutions of Corporate Income Tax in Latvia, Economic Science For 

Rural Development starptautiskā konference, LLU, Jelgava, 2008.g. 24.-25. aprīlis  
4. Problems of Dairy Farming and the Solutions in Latvia, starptautiskā konference, Economic 

Science For Rural Development LLU, Jelgava, 2009.g. 23-24 aprilis. 
5.  Support for Agriculture: Practice in the world, the European Union, and other European 

countries // Contemporary Rural Vision, Šauļi, 2009.g. 25.septembrī 
6. Problems of Latvias Tax System and its Improvement for Economic Developmment. In 

Economics and Management: Current Issues and Perspectives. Šiauliai university. 19.11.2009. 
7. Problematic Aspects of Value Added Tax and their Improvement Possibilities in Latvia. In 

Economic Science for Rural Development Jelgava 2010.g. 23.04. 
8. Problematic Aspects of Value Added Tax and their Improvement Possibilities in Latvia. 

Internacional conference New Socio – Economic Challenges of Development in Europe 2010, 

October 7-9, 2010, Riga, University of Latvia. 
9. Problematic Aspects and Solutions of Corporate Income Tax in Latvia. In Economic Science for 

Rural Development; Jelgava  2011.g Jelgava  28- 29. 04. 
 

6. Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
1. „Vadības grāmatvedība‖ EF pilna un nepilna laika apmācības studentiem 2 KP 
2. „Grāmatvedība I‖ PTF Ēdināšanas un viesnīcu uzľēmējdarbības pilna un nepilna laika apmācības 

studentiem 2 KP; 
3. „Vadības grāmatvedība I‖ pilna un nepilna laika apmācības EF maģistrantiem 2 KP; 
4. „Vadības grāmatvedība II‖ pilna un nepilna laika apmācības EF maģistrantiem 2 KP; 
5. „Vadības grāmatvedība I‖ pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 



 

 

„Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze‖ 2 KP; 
6. „Vadības grāmatvedība II‖ pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Komerczinības‖, „Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze‖ 2KP 

7. Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 202 
t.sk. 

7.1. Publikāciju skaits pēdējo triju gadu laikā - 18, tai skaitā: 

7.2. raksti starptautiskajos, recenzējamos zinātniskajos izdevumos - 13  

7.3. raksti vietējos zinātniskajos izdevumos - 3 

7 4. raksti vietējā periodikā - 2 

7.5. apstiprinātie patentu pieteikumi  -  

7.6. zinātniskās monogrāfijas - 1  

7.7. referāti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs - 9 

8. Nozīmīgākās publikācijas   

1. Liellopu gaļas ražošana Latvijā. „ZA Vēstis‖, 1995, Nr.7. 

2. Проблемы сельского хозяйства Латвии. Общество и Экономика. № 8, 2000. Российская АН. 

Москва, Наука. 118.-130.c. 
3. Исследование о региональном делении территории Латвии для нужд экономики сельского 

хозяйства. Economic Science for Rural Development. International scientific conference reports 

(proceedings). LLU, Jelgava, 2003, 391.-398.lpp. 
4. Akcīzes nodoklis Latvijā kontekstā ar ES nostādnēm. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika, 

III, 671. Latvijas Universitāte, 2004, 401.-416. lpp. 

5. Latvijas teritorijas reģionālā rajonēšana lauksaimniecības vajadzībām. 9. nodaļa monogrāfijā A. 

Boruks „Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā‖, Rīga. 2004. 108.-125. lpp.ISBN 

(9984-9793-OX) 

6. Ārējās tirdzniecības liberalizācija un muitas nodoklis Latvijas un Eiropas Savienības vienotajā 

tirgū. No: Latvijas Universitātes raksti Nr. 706. 2006., 361.-374. lpp., ISSN 1407-2157, līdzautors 

A.Boruks 

7. Customs duties and problematic aspects of financial investory quantities. In: Economic Science 

for Rural Development. Finance and Credit Diversification. No. 11, Jelgava, 2006., p. 49.-56., 

ISBN 9984-784-06-1 

8. Problematic Aspects of Personal Income Tax in Latvia. In: Economic Science for Rural 

Development. No.14, Jelgava, 2007., p.36.-42., ISSN 1691-3078, līdzautori A.Boruks, I 
9. Problematic Aspects and Solutions of Corporate Income Tax in Latvia. In: Economic Science for 

Rural Development. Finances, Takses, Investment and Support Systems, No. 17, 2008., Jelgava, 

p. 152.-157., ISSN 1691-3078, līdzautors A.Boruks [Web of Science] 

10.  Problems of Dairy Farming and the Solutions in Latvia. In: Economic Science for Rural 

Development: proceedings of the international scientific conference, Nr.20, Jelgava, 2009, p.66-

71, ISBN 978-9984-9997-1-5, ISSN 1691-3078 
11.  Real Estate Tax in Latvia: Problematic Aspects and Possibilities of Improvement// Finance and 

Accounting; Theory and Practice, Development and Trends, University of  Latvia, Faculty of 

Economics and Management, Institute of Finance and of Institute of Accounting, 556-565 pp., 

Rīga: LU akadēmiskais apgāds,2009. ISSN 1407-7337. 

12. Support for Agriculture: Practice in the world, the European Union, and other European countries 

// Ekonomika ir vadyba  aktualijos ir perspektyvos  Šiauliu Universitetas 2009 3(16) 324-329 

pp.ISSN1648-9098 

13. „Problematic Aspects of Value Added Tax and their Improvement Possibility in Latvia‖. In: 

Economics Science for Rural Development: proceedings of the international scientific conference, 

No.21, Jelgava, 2010, pp.183-190, ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9937-8-2 

14. Vītola Ī., Soopa A.  Problematic Aspects and Solutions of Corporate Income Tax in Latvia In: 

Economic Science for Rural Development 2011: proceedings of the international scientific 

conference, No. 24. Jelgava: LLU, pp. 229-236. ISSN 1691-3078. 
 

 

 

 

 



 

 

8. Sagatavoti mācību līdzekļi -  grāmatas:  
1. Vītola Ī., Jesemčika A., Zariľa V., Kalniľa G., Keišs S., Leibus I., Soopa A.(2008) Бухгалтерский 

учет в зарубежных странах. Житомир ЖГПУ под редакцией Прoф. Ф. Ф. Бутынца, II часть 

2008., 300 стр. ISBN 978 966 683 165 4. 

2. Ī. Vītola, A. Soopa Vadības grāmatvedība  .LLU Jelgava 2002. 226 lpp. ISBN 9984- 596 41 -9 

 

10. Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo  gadu laikā) 

1. Vācijā (Schirgiswalde) „International Hochschuhl kooperation‖, Internacionālās augstskolu 

kooperācijas problēmas, saistībā ar zinātniskās un mācību procesa kompetences celšanu, 2005. g. 

2. – 8. aprīlis. (Sertifikāts). 
2. LLU profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika‖, 2008. g. aprīlis. (Sertifikāts). 
3. Mācībspēku komunikācijas spēju pilnveidošana – interaktīvais seminārs (35 h) 02.06. – 06.06.2008. 

(LLU EF un CAH Dronten (Nīderlande) sertifikāts).‘ 
4. Starptautiskā stažēšanās „Modern Role of Rural Ares in the Post – Industrial Society‖ Šauļu 

universitāte – Lietuva  4. 06. 2009. sertifikāts.  
5. Moodl e- kursu veidošanas sistēma  (12 h) 2011.g. LLU sertifikāts  

11. Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, daţādos vēlētos amatos 
LLU konventa locekle no 2001. gada 
Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas locekle no 2001. gada. 

12. Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Konkursa ”Sējējs” laureāts par zinātniskā darba ‘‘Individuālās uzľēmējdarbības uzskaites un 

nodokļu problemātiskie aspekti‖ vadīšanu. 2008g. Zemkopības un Vides ministrija. 
Profesora Benjamiľa Treija Zinātnieka Vārdiskā Balva ekonomikas zinātnē 2009.g. 

12. Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

- 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          
 

2011. gada  8. marts   

(Datums)  (Paraksts) 
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Jelgava   
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte,  

Uzľēmējdarbības un vadības katedras docente 

Darba vieta un ieľemamais amats 

 

Darba vietas adrese:   

                                  Svētes iela 18   

Jelgava, LV-3001   

Latvija   

   



 

 

Tālruľa 

Nr.  
+371 63025170    

E-pasts: anda.zvaigzne@ llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācij

a 

Latvijas Lauksaimniecības  universitāte, 

Ekonomikas   fakultāte 

1999-2001 Uzľēmējdarbība 

un vadīšana 

Maģistra 

grāds 

ekonomikā 

Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas 

fakultāte 

1995-1999 Tūrisma un 

viesnīcu 

uzľēmējdarbība 

un vadība 

Bakalaura 

grāds 

ekonomikā 

  

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 

grāds 

Diploma 

Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Ekonomikas 

doktorantūra 

2001-2005 Ekonomika Doktora 

grāds  

0015 

Darba pieredze 

2007.- 

 

01.09.2008.-

31.09.2008. 

līdz šai dienai LLU Ekonomikas fakultātē, 

Uzľēmējdarbības un vadības katedrā – docente 

Līgumdarbs ar z/s „Līdumi‖ par tirgus situācijas izpēti un analīzi 

2002-2007 LLU Ekonomikas fakultātē, Uzľēmējdarbības un vadības katedrā – 

lektore 

2001-2002 LLU EF Uzľēmējdarbības un vadības katedrā - asistente - stažiere 

2005-2006 Banku Augstskolā - lektore 

2003-2005 Grāmatvedības un finanšu koledžā - lektore 

2000-2004 

2000. 

Jelgavas Amatniecības vidusskolā – ekonomikas skolotāja 

Autorlīgums ar Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta padomi par 

ekonomiskās situācijas analīzi teritoriālās plānošanas vajadzībām 

 

 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

2002 - 2005 

 

 

01.04.2007 – 

31.12.2008 

 

 

 

01.09. 2010.-

31.07.2011. 

 

 

03.11.2010.-

16.02.2011. 

 

Līdzdalība sadarbības projektā „Riska vadība Latvijas lauksaimniecībā‖ 

subprojekta „Riska ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku 

novērtēšana‖. 

 

Līdzdalība lluzp 07-51 projektā „Mazo uzľēmumu attīstības un 

finansēšanas iespējas Latvijas lauku apvidos‖. 

 

Līdzdalība projektā „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai‖ 

2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017, vadītāja I.Bērziľa. 

 

 

līdzdalība projektā- Manuskripta sagatavošana „Latvijas reģionu 

ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni‖ vadītāja H.Jirgena. 

 

 



 

 

 

 

2009./2010.māc.g. 

 

 

 

2010./2011.māc.g. 

 

 

 

2008./2009., 

2009./2010., 

2010./2011.māc.g 

Maģistra darba vadīšana, aizstāvēts: 

Inese Apšeniece AS „Latvijas valsts meži” perspektīvas meža nozares 

attīstības kontekstā. 

 

Maģistra darba vadīšana:  Ilonas Kļemkas maģistra darbu Tūrisma 

nozares attīstība Jelgavas novadā. 

 

 

Doktorantes Zanes Mistres promocijas darba „Latvijas Asins donoru 

dienesta reģionālās sistēmas attīstība‖ vadīšana 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Contemporary Rural Development vision. Šauļi: Šiauliai University, 2010.gada 24. – 

25.septembris.  

2. The Application of Sustainable Development: Critical Assessment. Klaipeda: Klaipeda 

University, 2010.gada 30.septembrī – 1.oktobrī 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Stratēģijas analīze un plānošanas - 3KP  Stratēģiskā vadīšana -2KP  Riska vadība -2KP  

Stratēģiskais menedžments -2KP 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 

...19..... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 
1. Factors of the external environment of the rural tourism business in Latvia. The third international scientific 

conference ―Rural development 2007‖ Lithuanian University of Agriculture, 2007.179-185pp. 

2. Risk Diversification Strategies of Latvian Rural Tourism enterprises  8th Ernestas 

Galvanauskas international science konferenci „ECONOMICS AND MANAGEMENT: 

Current Issues and Perspectives‖, Šauļu universitāte, 2008., 387-394pp. 

3. Main Development Problems of Latvian Small Enterprises//International scientific conference 

―Economic Science for Rural Development‖, Jelgava:  Latvian University of Agriculture, 

2008., Nr. 17,- 59 – 66 pp. co-authors:  Aija Eglīte, Ingrīda Kantiķe  

4. Main Problems in the Regional System of the Latvian Blood Donor Service// International 

scientific conference ―Economic Science for Rural Development‖, Jelgava: Latvian 

University of Agriculture, 2009., 181 – 188pp. co-authors: Zane Mistre 

5. Effect of demographic and other factors on the number of blood donors in Latvia. In: Human 

Resources – the Main Factor of Regional Development: Proceedings of the 6th International 

Scientific 

Conference, Klaipeda: Klaipeda University, 2010.,276 – 283pp. co-authors:  Zane Mistre  

6. Organisation of Internal Communication and its Risks among the Regional Institutions of the 

Latvian Blood Donor Service. In:Economics and Management: Current Issues and Perspectives: 

scientific journal,Šiauliai: Šiauliai University,2010.,289-296pp. co-authors: Zane Mistre  

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide(pēdējo trīs gadu laikā) 

 

2011.21.02.-

2011.28.02. 

 

Piedalījusies un apguvusi LLU tālākizglītības kursu- Moodle e-

kursu veidošanas sistēma 

 

Organizatoriskā darbība  
1. 2004. g. strādāju LLU studentu uzľemšanas komisijā.  

2. No 2007.gada 1. maija līdz 2008.gada 1.decembrim LLU EF tālākizgītības koordinatore. 

3. 2007./2008., 2008./2009. 2009./2010.māc.g. LLU EF Domes locekle. 



 

 

4. 2009./2010. māc. g. LLU EF VEK komisijas locekle studiju programmai „Ekonomika‖ 

apakšprogrammai - Reģionālā attīstība un pārvalde. 

5. no 2011.gada LLU Konventa locekle. 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 

  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X   X  

_____________ valoda          

 

2011.gada 15.martā   

(Datums)  (Paraksts) 

   

 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.PIELIKUMS 

 
PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 

FINANŠU VADĪBA  

STUDIJU PLĀNS 



 

 

        3.Pielikums 
         
        APSTIPRINĀTS 
        LLU EF Domes sēdē 
        2011.gada 5.maijā 
        Protokola Nr. 

       _______________ I.Pilvere 

       _______________ A.Muška 

           

LLU EF profesionālās maģistra studiju programmas „FINANŠU VADĪBA” 1.5 gadu studijas  

Studiju plāns (PILNA LAIKA studijām) stājas spēkā 2011/2012. studiju gadā /piektdienās, sestdienās/  

           

LAIS 

kods 

Studiju kursa nosaukums Apjoms, 

KP 

Pārbaudījumu 

veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieľēmējs 

1.kurss 2.kurss   

1.sem. 2.sem. 3.sem.   

Obligātā daļa (A daļa) 20       20       

Obligātie studiju kursi 20       20       

Ekon5107 Finanšu grāmatvedība  3 Eksāmens plūsma mācībspēks 3     A.Svarinska  

Ekon5108 Finanšu menedžments 3 Eksāmens plūsma mācībspēks 3     R.Šulca  

Ekon6043 Finanšu investīciju vadība 3 Eksāmens plūsma mācībspēks 3     I.Jakušonoka  

Ekon6034 Matemātiskā statistika 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks 2     L.Paura  

Ekon5118 Starptautisko finanšu vadība 2 Eksāmens plūsma mācībspēks 2     G.Mazūre  

Ekon5104 Apdrošināšanas finanses 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks 2     I.Jakušonoka,I.Kantiķe  

Psih5009 Lietišķā psiholoģija 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks 2     A.Vecgrāve  

Ekon5116 Risku vadības process 3 Eksāmens plūsma mācībspēks 3     R.Šulca  

Izvēles daļa (B daļa) 14         14      

Ierobeţotās izvēles studiju kursi 4         4      

Ekon5114 Pētniecības, publikāciju metodoloģija (angļu 

val.) 

2 Eksāmens plūsma mācībspēks   2   G.Mazūre  

Ekon5112 Nodokļu plānošana 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   I.Leibus  

Izvēles studiju kursi 10         10      

Ekon5117 Starptautiskie norēķini 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   R.Šulca  

Ekon5105 Biznesa ētika 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   I.Leibus  

Ekon5115 Projektu ekonomiskā novērtēšana 2 Eksāmens plūsma mācībspēks   2   I.Jakušonoka  

Ekon5119 Vadības grāmatvedība  2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   Ī.Vītola  



 

 

VadZ5062 Stratēģiskā vadīšana 2 Eksāmens plūsma mācībspēks   2   A.Zvaigzne  

Ekon5126 Mājsaimniecības finanšu plānošana 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   A.Eglīte  

Ekon5106 Biznesa novērtēšana 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   V.Raľķevica  

Ekon6044 Nodokļu politika 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   A.Kreicberga  

Ekon5111 Iekšējais audits 2 Eksāmens plūsma mācībspēks   2   R.Šulca  

Ekon5109 Finanšu pakalpojumu mārketings 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   I.Jakušonoka, D.Vīksne  

Ekon5110 Finanšu vadības teorijas 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   I.Jakušonoka  

Ekon5113 Komercdarbības un finanšu likumdošana 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   D.Vīksne, R.Ķesteris_Mālkalns  

VadZ5063 Uzľēmējdarbības plānošana 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2   A.Auziľa  

Prakse 6         6      

EkonP020 Profesionālā prakse "Naudas plūsmas 

vadīšana" 
6 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   6   I.Jakušonoka   

Valsts pārbaudījums 20           20    

Ekon6045 Maģistra darbs 20 Maģistra darbs 

(atzīme) 

Individuāli Individuāli/VPK     20    

KOPĀ: 60 - - - 20 20 20    
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        APSTIPRINĀTS  

        LLU EF Domes sēdē  

        2011.gada 5.maijā  

        Protokola Nr.  

       _______________ I.Pilvere  

       _______________ A.Muška  

            

LLU EF profesionālās maģistra studiju programmas „FINANŠU VADĪBA” 2.5 gadu studijas   

Studiju plāns (PILNA LAIKA studijām) stājas spēkā 2011./2012. studiju gadā /piektdienās, sestdienās/   

            

LAIS 

kods 
Studiju kursa nosaukums 

Apjoms

, KP 

Pārbaudījumu 

veids 

Studiju 

veids 

Pārbaudījuma 

pieľēmējs 

1.kurss 2.kurss 3.kurss  

1.sem. 
2.sem

. 

3.sem

. 
4.sem. 5.sem. 

 

Obligātā daļa (A daļa) 20       20          

Obligātie studiju kursi 20       20          

Ekon5107 Finanšu grāmatvedība  3 Eksāmens plūsma mācībspēks 3         A.Svarinska 

Ekon5108 Finanšu menedžments 3 Eksāmens plūsma mācībspēks 3         R.Šulca 

Ekon6043 Finanšu investīciju vadība 3 Eksāmens plūsma mācībspēks 3         I.Jakušonoka 

Ekon6034 Matemātiskā statistika 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks 2         L.Paura 

Ekon5118 Starptautisko finanšu vadība 2 Eksāmens plūsma mācībspēks 2         G.Mazūre 

Ekon5104 Apdrošināšanas finanses 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks 2         
I.Jakušonoka,I.Ka

ntiķe 

Psih5009 Lietišķā psiholoģija 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks 2         A.Vecgrāve 

Ekon5116 Risku vadības process 3 Eksāmens plūsma mācībspēks 3         R.Šulca 

Izvēles daļa (B daļa) 20         20         

Ierobeţotās izvēles studiju kursi 10         10         

Ekon5102 Mikroekonomikas analīze 2 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       A.Vilciľa 

Ekon5103 Makroekonomikas analīze 2 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       A.Vilciľa 

Ekon5114 
Pētniecības, publikāciju 

metodoloģija (angļu val.) 2 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       
G.Mazūre 

Ekon5112 Nodokļu plānošana 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       I.Leibus 

Ekon5113 Komercdarbība un finanšu 

likumdošana 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       

D.Vīksne, 

R.Ķesteris-
Mālkalns 
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Izvēles studiju kursi 12         10         

Ekon5117 Starptautiskie norēķini 2 Ieskaite ar atzīmi  plūsma mācībspēks   2       R.Šulca 

Ekon5105 Biznesa ētika 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       I.Leibus 

Ekon5115 Projektu ekonomiskā novērtēšana 2 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       I.Jakušonoka 

Ekon5119 Vadības grāmatvedība  2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       Ī.Vītola 

VadZ5062 Stratēģiskā vadīšana 2 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       A.Zvaigzne 

Ekon5126 
Mājsaimniecības finanšu 

plānošana 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       
A.Eglīte 

Ekon5106 Biznesa novērtēšana 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       V.Raľķevica 

Ekon6044 Nodokļu politika 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       A.Kreicberga 

Ekon5111 Iekšējais audits 2 Eksāmens plūsma mācībspēks   2       R.Šulca 

Ekon5109 Finanšu pakalpojumu mārketings 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       
I.Jakušonoka, 
D.Vīksne 

Ekon5110 Finanšu vadības teorijas 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       I.Jakušonoka 

VadZ5063 Uzľēmējdarbības plānošana 2 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks   2       A.Auziľa 

Prakse 32           20 12     

EkonP018 
Profesionālā prakse "Finanšu 

analīze"  8 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     8     I.Jakušonoka 

EkonP019 
Profesionālā prakse "Finanšu 

darba vadīšana"  18 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks     12 6   I.Jakušonoka 

EkonP020 
Profesionālā prakse "Naudas 

plūsmas vadīšana" 6 Ieskaite ar atzīmi plūsma mācībspēks       6   I.Jakušonoka 

Valsts pārbaudījums 28             8 20   

Ekon6046 Maģistra darbs 28 
Maģistra darbs 

(atzīme) 

Individuāl

i 
Individuāli/VPK       8 20 

  

KOPĀ: 100 - - - 20 20 20 20 20   
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PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU 

PROGRAMMAS FINANŠU VADĪBA STUDIJU 

KURSU APRAKSTI 
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4 .pielikums 

 

Studiju kursu apraksti 
 

1. Obligātie studiju kursi 
 

FINANŠU  GRĀMATVEDĪBA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5107 

Studiju kursa autori: Dr.oec., asoc. prof. Gaida Kalniľa 

Mg.oec.,Doc. Anastasija Svarinska 
3 KP (36 h): lekc. 12h, prakt. d. 24 h. eksāmens. 
Obligātais studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (A1) 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Studenti apgūst finanšu grāmatvedības teorētiskos pamatus, metodoloģiju, grāmatvedības 

organizācijas principus un objektu uzskaites metodes, risina praktiskus uzdevumus grāmatvedībā, 

sastāda sabiedrības finanšu pārskatu. Iemācās novērtēt sabiedrības finansiālo stāvokli, 

saimnieciskās darbības rezultātus, kas nepieciešams attiecīgu lēmumu pieľemšanai kontroles, 

plānošanas un procesu vadīšanas darbā. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis- apgūt teorētiski un praktiski grāmatvedības uzskaites objektu 

identificēšanu, novērtēšanu un uzskaites paľēmienus, iepazīties ar grāmatvedības organizēšanu 

sabiedrībās un kvalitatīva gada pārskata sastādīšanu.  

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas - par finanšu grāmatvedības teoriju un jaunākajām tendencēm. Izpratne par 

grāmatvedības organizācijas pamatprincipiem un gada pārskata sastādīšanu, 

 prasmes – uzskaitīt saimnieciskos darījumus, sagatavot finanšu pārskatu un tā informāciju 

izmantot uzľēmuma finansiālas darbības un sasniegto rezultātu novērtēšanai, 

kompetences –  spēj patstāvīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt grāmatvedības 

organizēšanu, sastādīt finanšu pārskatu un pieľemt lēmumus efektīvai saimniecisko procesu 

vadībai. 

 

 

FINANŠU MENEDŢMENTS 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5108 

Studiju kursa autori: Dr.oec., docente Romēna Šulca  

3 KP (36 h): lekc. 24, prakt. d. 12 h. eksāmens. 
Obligātais studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (A2) 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija Kurss sniedz detalizētas zināšanas par finanšu menedžmenta teorētiskām 

pamatnostādnēm un tā lomu uzľēmuma darbības procesā, uzľēmuma apgrozāmiem līdzekļiem un 

to vadīšanu. Studenti apgūst optimāla kapitāla struktūras būtību un tās noteikšanu, kā arī galvenos 

ilgtermiľa un īstermiľa finansējuma izvēles pamatnosacījumus, nepieciešamā finansējuma 

noteikšanu, kapitāla cenas veidošanos. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 
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 Zināšanas – par finanšu vadības teorētiskām pamatnostādnēm un tās lomu uzľēmuma 

darbības procesā, uzľēmuma apgrozāmiem līdzekļiem un to vadīšanu. Studenti apgūst 

optimāla kapitāla struktūras būtību un tās noteikšanu, kā arī galvenos ilgtermiľa un 

īstermiľa finansējuma izvēles pamatnosacījumus, nepieciešamā finansējuma noteikšanu, 

kapitāla cenas veidošanos. 

  prasmes – prot pielietot finanšu vadīšanas principus un metodes kā vienu no galvenajām 

uzľēmuma vadības sastāvdaļām. Izprast, kā iespējams panākt uzľēmuma vērtības 

palielināšanu, darbības efektivitātes paaugstināšanu, stabilitātes un rentabilitātes 

nodrošināšanu, kā arī izvairīties no finanšu zaudējumiem un neracionālajām izmaksām. 

kompetences –  spēj patstāvīgi izstrādāt uzľēmuma finansiālās darbības stratēģiju, piesaistīt un 

izvietot finanšu resursus, optimizēt kapitāla struktūru, sagatavot investīciju projektus, sagatavot 

un kontrolēt budžetu, plānot naudas plūsmu un finanšu rezultātus, nodrošināt ar pilnīgu 

informāciju par finanšu stāvokli, izveidot finansiālās darbības novērtēšanas sistēmu. 

 

 

FINANŠU  INVESTĪCIJU VADĪBA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON6043 

Studiju kursa autori: Dr.oec., profesore Ingrīda Jakušonoka  

3 KP (36 h): lekc. 12h, prakt. d. 24 h. eksāmens. 
Obligātais studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (A3) 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Kursa galvenais uzdevums - dot padziļinātas zināšanas par finanšu tirgus darbības principiem, 

mehānismu, finanšu investīciju vadības teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, darījumiem ar 

dažādiem finanšu instrumentiem un vērtspapīriem, ar tiem saistītiem finanšu aprēķiniem. Studenti 

gūst pamatzināšanas vērtspapīru portfeļa komplektēšanai un pārvaldīšanai, ienesīguma un riska 

sabalansēšanai. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Padziļinātas zināšanas par finanšu tirgus darbības principiem, mehānismu, finanšu 

investīciju vadības teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem,  vērtspapīru portfeļa  

komplektēšanu  un pārvaldīšanu, ienesīguma un riska sabalansēšanu, diversificētas 

investīciju politikas īstenošanu dinamiskā ekonomiskā vidē.  

 Prasmes – analizēt informāciju par finanšu tirgus norisēm un darījumiem ar dažādiem 

finanšu instrumentiem un vērtspapīriem un veikt ar tiem saistītos finanšu aprēķinus, plānot 

un pārvaldīt finanšu investīcijas. Attieksmes - izpratne par darbu komandā, ētikas principu 

ievērošana atbilstoši iegūstamajai finanšu analītiķa profesijai. 

kompetences –  spēj patstāvīgi atbilstoši teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaľām, plānot 

un prognozēt uzľēmuma finansiālo darbību dinamiskā ekonomiskā vidē, veikt darījumu ar 

dažādiem finanšu instrumentiem, veikt finanšu investīciju analīzi un ar tām saistītos finanšu 

aprēķinus; plānot un pārvaldīt investīciju portfeli, veikt vērtspapīru portfeļa komplektēšanu un 

ienesīguma un riska sabalansēšanu, spēt patstāvīgi pieľemt lēmumus un īstenot diversificētu 

investīciju politiku.  
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MATEMĀTISKĀ  STATISTIKA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Vadības sistēmu katedra. 

 

EKON6034 

Studiju kursa autori: Dr.agr., asoc. prof. Līga Paura 

2 KP (32 h): lekc. 16h, prakt. d. 16 h. Ieskaite ar atzīmi. 
Obligātais studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (A4) 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Maģistranti apgūst parametriskās un neparametriskās datu apstrādes metodes, parametrisko un 

neparametrisko statistisko metožu izvēles pamatprincipus. Metožu apgūšanai pielietos reālos 

piemērus saistītos ar izlašu apsekojumiem. Uzdevumu atrisināšanai izmantos statistisko analīžu 

programmu paketes. 

Studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences) 

Pēc studiju kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni, par divu un vairāku kopu 

parametriskām un neparametriskā datu apstrādes metodēm, to izvēles pamatprincipiem 

saskarsmē ar izvirzītajiem pētījuma uzdevumiem; 

 prasmes patstāvīgi izmantot teoriju un izvēlēties no parametrisko un neparametrisko datu 

apstrādes metožu klāsta metodes, lai veiktu pētniecisku darbību. Spēj argumentēti 

izskaidrot un diskutēt par metožu izvēles principiem un to pielietošanu un realizēšanu 

konkrētās problemātikas pētījumam. 

kompetences veikt maģistra darbā datu apstrādi, izmantojot datu apstrādes lietojumprogrammatūru, 

interpretēt iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus un saistīt tos ar ekonomikas nozari, pamatot 

lēmumus un veikt to analīzi. 

 

 

STARPTAUTISKO FINANŠU VADĪBA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5118 

Studiju kursa autori: Dr.oec., asoc. prof. Gunita Mazūre 

2 KP (24 h): lekc. 20h, prakt. d. 4 h., eksāmens. 
Obligātais studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (A5) 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par starptautisko finanšu vadības koncepcijām, valūtas 

kursu un maksājumu plūsmu teoriju un veicināt praktisku iemaľu attīstību finanšu aprēķinos. Kursa 

gaitā studenti apgūs starptautiskās monetārās sistēmas, valūtas tirgus darbības, globālo risku 

vadības teoriju, kā arī prasmi analizēt finanšu institūciju lomu starptautiskās valūtas politikas 

veidošanā, veikt finanšu politikas pārskata un empīriskos pētījumus, kā arī maksājumu bilances 

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

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas – padziļinātas zināšanas par starptautisko finanšu vadības pamakoncepcijām, 

principiem, valūtas kursu un starptautisko maksājumu plūsmu teoriju. Kognitīvas un 

selektīvas zināšanas par starptautisko monetāro sistēmu, starptautisko finanšu institūciju 

darbību, korporatīvo un globālo risku vadības teoriju, atvasināto finanšu instrumentu un 

starpbanku valūtu tirgu darbību Latvijā un pasaulē. Strukturētas zināšanas par valsts ārējo 
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parādu un maksājumu bilances rādītāju nozīmi starptautisko finanšu operāciju 

atspoguļojumā un maksājumu bilances vadīšanā; 

 prasmes – analizēt valsts monetāro politiku un finanšu institūciju lomu starptautiskās 

valūtas politikas veidošanā, izvērtēt problēmas valūtas kursu un valūtu paritātes jomā. 

Veikt finanšu politikas pārskata un empīriskos pētījumus un maksājumu bilances rādītāju 

analīzi. Pratīs izdarīt ekonomiski pamatotus secinājumus un izstrādāt priekšlikumus atbilstoši 

pētījuma problēmai; 

kompetences – iegūtas padziļinātas un strukturētas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas par 

starptautiskās finanšu vadības lomu efektīvas ekonomikas funkcionēšanas nodrošināšanā, 

starptautisko finanšu pamatnostādnēm, principiem, valūtas kursu un starptautisko maksājumu plūsmu 

teoriju un praktisko pielietojumu ekonomikas un finanšu kontekstā. 

 

 

APDROŠINĀŠANAS  FINANSES 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5104 

Studiju kursa autori: Mag.oec., vieslektore – pētniece Ingrīda Kantiķe.  

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 12 h., ieskaite ar atzīmi. 
Obligātais studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (A6) 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par apdrošināšanas darbības reglamentējošo likumdošanu 

Latvijā. Studiju kursa apguves procesā tiek padziļinātas zināšanas par apdrošināšanas veidiem, 

tirgus nosacījumiem, apdrošināšanas prēmijas un atlīdzības aprēķināšanas principiem. Studiju kursā 

padziļināti tiek izvērtēti apdrošināšanas riski un apdrošināšanas sabiedrību finansiālie rādītāji. 

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

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas –zināšanas apdrošināšanas sabiedrības finanšu darbības izvērtēšanas rādītājiem. 

Paplašinātas zināšanas par apdrošināšanas nozares darbības izvērtējumu vairāku gadu 

ietvaros. Spējas parādīt paplašinātas zināšanas par apdrošināšanas veidu specifikāciju un 

jaunu apdrošināšanas produktu novērtēšanā. 

 Prasmes – patstāvīgi izvērtēt apdrošināšanās sabiedrības finanšu rezultātus. Plānot un 

prognozēt iespējamos finanšu rezultātus pie ekonomiskās vides nosacījumu izmaiľām. 

Pilnībā izmantot apdrošināšanas sabiedrību regulējošos likumus un dokumentus. 

Kompetences – spēj patstāvīgi veikt apdrošināšanas sabiedrību finansiālās darbības 

izvērtējumu un orientēties apdrošināšanas pakalpojumu piedāvājumu klāstā; spēj analizēt un 

novērtēt apdrošināšanas sabiedrību finansiālo darbību un sasniegtos rezultātus, sekot finansiālās 

darbības mērķu īstenošanas gaitai, finansiālā darbības plāna izpildei, pieľemt lēmumus un 

korekcijas taktiskās un stratēģiskās darbības optimizēšanai; spēj identificēt finanšu riskus un 

izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai vai novēršanai. 
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LIETIŠĶĀ PSIHOLOĢIJA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. 

 

EKON5009 

Studiju kursa autori: Dr.psih., docente Anita Vecgrāve  

2.0 KP (24 h): lekc. 8 h, pr.d. 16 h , Ieskaite ar atzīmi 
Obligātais studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (A7) 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas par cilvēku individuālo atšķirību ietekmi lietišķajā 

saskarsmē, genderu atšķirībām, dzimumstereotipiem un dzimumlomām. Studentiem veidojas 

izpratne par saziľas daudzveidību, būtību, veidiem un funkcijām. 

Kursā akcentēta prasme analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus cilvēku tipus to mijattiecībās darba 

vidē un sadzīvē. Studentiem veidojas izpratne par dzīves scenārijiem un dzīves pozīcijām, to 

ietekmi lietišķajā saskarsmē, profesionālisma attīstības īpatnībām dzīves ciklos. Studenti iegūst 

kompetenci izvērtēt darba vides psiholoģiskos fenomenus - izdegšanu, bosingu, apmierinātību ar 

darbu, konfliktus un  to risināšanas stratēģijas un prevenci. Praktiskajos darbos studenti demonstrē 

saziľas prasmes.  

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Izpratne par cilvēka psihiskajiem fenomeniem, saziľu, problēmu risināšanas ceļiem darbā un 

sadzīvē. Prast izmantot apgūstamās psiholoģijas metodes savas personības pilnveidošanai. Būt 

kompetentam atbilstoši rīkoties konfliktsituācijās un radīt pozitīvu psiholoģisko mikroklimatu savā 

darba vidē 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas par indivīdu psiholoģisko atšķirību (dzimuma, vecumposma, ķermeľbūves, bērnības 

pieredzes) ietekmi uz lietišķo saskarsmi; izpratni par komandas darba un klientcentrētas 

darbības mūsdienīgiem nosacījumiem, lai attīstītu prasmes pozitīva mikroklimata veidošanai  

grupās. 

 Prasmes identificēt un prevencēt indivīda profesionālo darbību ietekmējošos faktorus -  

izdegšanu darbā, mobingu,  bosingu, konfliktsituācijas.  

Kompetences - spēj izvērtēt lietišķās psiholoģijas zināšanu lomu savai profesionālajai pilnveidei un 

pozitīva psiholoģiskā mikroklimata veidošanai darba vidē, būt kompetentam rīkojoties 

problēmsituācijās un pieľemot lēmumus, spēj praktiski izmantot lietišķās psiholoģijas pētījumu 

rezultātus. 

 

 

 

RISKU VADĪBAS PROCESS 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5116 

Studiju kursa autori: Dr.oec., Docente Romēna Šulca.  

3 KP (36 h): lekc. 24h, prakt. d. 12 h. eksāmens. 
Obligātais studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (A8) 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija  

Studiju kurss sniedz detalizētas zināšanas par risku vadības teorētiskām pamatnostādnēm un tās 

lomu uzľēmuma vadīšanas procesā. Studenti gūst padziļinātu izpratni par risku vadīšanas būtību, 

risku veidiem. Tiek izpētītas risku apzināšanas identificēšanas metodes, riska finansēšanas avoti un 

riska vadīšanas efektivitātes novērtēšanas kritēriji. 
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Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas – par risku vadības teorētiskām pamatnostādnēm un tās lomu uzľēmuma 

vadīšanas procesā. Sniedz zināšanas par risku vadības  procesa nodrošināšanu, kas sevī 

ietver identificēt un novērtēt riskus, izraudzīt piemērotākos riska novēršanas pasākumus, 

kas atbilst uzľēmuma riska apetītei un risku valdības procesu uzraudzībā izmantot 

pastāvīgās pārskatīšanas pasākumus, atsevišķus novērtējumus vai abus kopā. 

 prasmes – Prognozēt uzľēmuma finansiālo darbību ietekmējošos faktorus, Spēja pārvaldīt 

finanšu riskus un izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai vai novēršanai, 

izstrādāt finanšu risku samazināšanas plānu. 

kompetences –  spēj patstāvīgi pielietot tādu metožu, paľēmienu un pasākumu kopu, ar kuru 

palīdzību var līdz noteiktai pakāpei prognozēt risku un izstrādāt pasākumus riska novēršanai vai tā 

negatīvo seku samazināšanai. 

 

 

2.Izvēles studiju kursi 

2.1.Obligātās izvēles studiju kursi 

 

MIKROEKONOMIKAS  ANALĪZE 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Ekonomikas katedra. 

 

EKON5102 

Studiju kursa autori: Dr.oec., profesore Anastasija Vilciľa, Dr.oec., asoc. prof. 

Aija Eglīte.  

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 12 h., eksāmens. 
Obligātās izvēles studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas 

„Finanšu vadība‖ maģistrantiem ar iepriekš iegūtu bakalaura grādu sociālajās 

zinātnēs (AB1) 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Kursa mērķis ir padziļināti apgūt patērētāja un ražotāja rīcības motivāciju saimniecisko lēmumu 

pieľemšanas procesā, nodrošināt tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu 

apgūšanu, akcentēt peļľas maksimizēšanas nosacījumus dažādās tirgus formās un svarīgākās 

sakarības tirgu mijiedarbībā 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas: paplašinātas zināšanas par patēriľa, ražošanas, riska teoriju un izpratne par 

mikroekonomisko procesu mijiedarbību un regulēšanas diapazonu.  

 Prasmes: spēja patstāvīgi izmantot peļľas maksimizācijas, izmaksu minimizāciju modeļus 

un cenu noteikšanas metodes konkrētās tirgus ekonomikas formās.  

Kompetence: spēja integrēt zināšanas, novērtēt mikroekonomisko procesu ietekmi uz 

uzľēmējdarbības un finansiālās darbības rādītājiem. 
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MAKROEKONOMIKAS  ANALĪZE 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Ekonomikas katedra. 

 

EKON5103 

Studiju kursa autori: Dr.oec., profesore Anastasija Vilciľa  

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 12 h., eksāmens. 
Obligātās izvēles studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas 

„Finanšu vadība‖ maģistrantiem ar iepriekš iegūtu bakalaura grādu sociālajās 

zinātnēs  (AB2) 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Kursa mērķis ir padziļināti apgūt tirgus ekonomikas teorētiskos principus un likumsakarības 

tautsaimniecības līmenī, apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomikas modeļiem, ilgtermiľa izaugsmes nosacījumiem, nodarbinātības, investīciju, fiskālai, 

monetārai un ārējai politikai, Latvijas ekonomikas attīstības analīzei ES un pasaules valstu līmenī. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Paplašinātas zināšanas par likumsakarībām tautsaimniecības līmenī, tirgus mijiedarbību, 

padziļinātas zināšanas par ilgtermiľa izaugsmes nosacījumiem, makroekonomiskās 

nestabilitātes indikatoriem,  

 prasmes- spēja patstāvīgi apzināt makroekonomisko procesu regulēšanas ietvaru un rīkus, 

tos adaptēt konkrētu finansiālās darbības aktivitāšu izvērsumam, apzināt un novērtēt 

valdības īstenoto makroekonomisko funkciju ietekmi uz finanšu sektoru, saimniecisko 

subjektu rīcības modeļiem un pieľemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiľām,  

kompetences-spēja patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītus un dinamiskas 

makroekonomiskas problēmas uzľēmuma, valsts un globālā mērogā, integrēt makroekonomikas un 

finanšu vadības zināšanas. 

 

 

PĒTNIECĪBAS, PUBLIKĀCIJU METODOLOĢIJA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5114 

Studiju kursa autori: Dr.oec., asoc. prof.  

2 KP (24 h): lekc. 20h, prakt. d.  4 h.,  eksāmens. 
Obligātās izvēles studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas 

„Finanšu vadība‖ maģistrantiem (AB3) 
I k.2. semestrī (pilna laika studijās)  

 

Studiju kursa anotācija  
Akadēmiskā darba, pētījuma vai zinātniskās publikācijas sagatavošana publicēšanai ir darbietilpīgs 

process, kas prasa lielu rūpību un nereti arī pieredzi. Atzīmējams tas, ka pastāv visai ievērojamas 

atšķirības prasībās publikācijas noformēšanai atkarībā ne tikai no zinātnes nozares, bet arī konkrētā 

izdevuma. Tādējādi studiju kurss dod izpratni un zināšanas par zinātniskā darba organizācijas 

pamatprincipiem, galveno uzmanību veltot akadēmisko tekstu veidošanas un noformēšanas 

jautājumiem. Sniedz zināšanas par pētījumu rezultātu sagatavošanu publicēšanai, kā arī par 

rezultātu prezentēšanu semināros un konferencēs.  

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas pamatzināšanas par pētījumu un publikāciju 

izstrādes metodoloģiju, publikāciju sagatavošanu un rezultātu prezentēšanu. Kursa gaitā studenti 

attīstīs akadēmiskās kompetences pētījumu un publikāciju uzrakstīšanā un noformēšanā angļu 

valodā atbilstoši Latvijas un starptautiskajām normām, kā arī iepazīsies ar zinātnes ētikas kodeksu. 

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

Pēc kursa studijām studentam būs: 
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 zināšanas – padziļinātas zināšanas par pētījumu un publikāciju izstrādes metodoloģiju, 

pētījumu sagatavošanu publicēšanai un rezultātu prezentēšanu semināros un konferencēs. 

Strukturētas zināšanas par zinātniskā darba organizācijas pamatprincipiem, galveno 

uzmanību veltot akadēmisko tekstu veidošanas un noformēšanas jautājumiem; 

 prasmes – pratīs noteikt pētījuma apjomu, formulēt pētījuma hipotēzi, mērķi un 

uzdevumus, atspoguļot pētījuma rezultātus publikācijā, izstrādāt publikācijas noslēguma 

daļu, pareizi veidot atsauces tekstā un literatūras sarakstu. Pratīs ievērot zinātnes ētikas 

kodeksu un izvairīties no plaģiāta gadījumiem akadēmiskajos un zinātniskajos darbos, kā 

arī izmantot starptautiskās datu bāzes; 

kompetences – iegūtas padziļinātas un strukturētas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas 

pētījumu un publikāciju izstrādē angļu valodā atbilstoši Latvijas un starptautiskajām normām. 

Angļu valodā uzrakstīts raksts. 

 

 

NODOKĻU  PLĀNOŠANA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5112 

Studiju kursa autori: Dr.oec., asoc. prof. Inguna Leibus 

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 12 h. , Ieskaite ar atzīmi. 
Obligātās izvēles studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas 

„Finanšu vadība‖ maģistrantiem (AB4) 
2 k. 3. semestrī (pilna laika studijās) 

Studiju kursa anotācija 

Nodokļu likumu un citu normatīvo dokumentu padziļināta izzināšana, lai noskaidrotu iespējas 

nodokļu maksātājam savlaicīgi un optimāli plānot nodokļu maksājumus un samazināt ar tiem 

saistītās izmaksas. Kursā tiek apgūtas nodokļu maksātāju tiesības saľemt nodokļu atlaides un 

atvieglojumus, pagarināt nodokļu samaksas termiľu, apstrīdēt nodokļu administrācijas lēmumus, kā 

arī nodokļu administrācijas tiesības veikt nodokļu uzrēķinus. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis 

Studentam jāzina nodokļu maksātāju tiesības saņemt dažādu nodokļu atlaides un 

atvieglojumus, izmantojot likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos atvieglojumus. Kurss 

īpaši ieteicams maģistrantiem, kuriem nav bakalaura grāds ekonomikā, lai labāk apgūtu LR 

nodokļu sistēmu, kā arī nodokļu maksātāju pienākumus un tiesības. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti 

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas - padziļinātas, sistematizētas un strukturētas zināšanas nodokļu plānošanā, nodokļu 

atlaižu un atvieglojumu piemērošanā.  

 Prasmes – izvērtēt, izvēlēties un piemērot uzľēmumam optimālāko nodokļu maksāšanas 

kārtību, atlaižu un atvieglojumu izmantošanu. 

Kompetences – izmantojot kursā gūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas, patstāvīgi un 

atbilstoši LR likumdošanai pieľemt lēmumus un konsultēt uzľēmuma vadību par nodokļu 

plānošanas pasākumiem uzľēmumā. 
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KOMERCDARBĪBAS UN FINANŠU LIKUMDOŠANA 
Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5113 

Studiju kursa autori: Dr.oec., docente Dace Vīksne, Mag.oec.,lektors Raimonds 

Ķesteris-Mālkalns  

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 12 h. , Ieskaite ar atzīmi. 
Obligātās izvēles studiju kurss EF profesionālās maģistra studiju programmas 

„Finanšu vadība‖ maģistrantiem ar iepriekš iegūtu bakalaura grādu sociālajās 

zinātnēs  (AB5) 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
 

Studiju kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par komercdarbību un finanšu darbības reglamentējošo 

likumdošanu Latvijā un arī par to saistošajiem dokumentiem no Eiropas Savienības. Studiju kursa 

apguves procesā tiek radīts priekšstats par likumdošanas pamatotību un tās ietekmi uz ekonomiskajiem 

procesiem valstī. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis 

Studiju kursa pamatā studenti iemācās pārvaldīt likumos noteiktās normas un praktiski piemērot 

tās uzľēmējdarbības vidē. 

 

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

Pēc kursa studijām studentam būs: 

• zināšanas – par komercdarbību un finanšu darbību reglamentējošo likumdošanu Latvijā un arī par to 

saistošajiem Eiropas Savienības dokumentiem. 

• prasmes – izmantot spēkā esošos likumdošanas aktus komercdarbības problēmu risināšanā, spēja 

nodrošināt finansiālās darbības likumību un tiesisku aizsardzību, spēja sagatavot priekšlikumus 

vides aizsardzības, darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību pilnveidošanai. 

kompetences – spēj praktiski pielietot studiju kursā iegūtās zināšanas, profesionāli izmantot 

komercdarbības un finanšu likumdošanas normas biznesa darbības veicināšanā, kā arī 

nodrošināt darba tiesisko attiecību un vides aizsardzības likumdošanas ievērošanu. 

 

 

2.2.Izvēles kursi 

STARPTAUTISKIE NORĒĶINI 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5117 

Studiju kursa autori: Dr.oec., docente Romēna Šulca  

2 KP (24 h): lekc. 16 h, prakt. d. 8 h. Ieskaite ar atzīmi  
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem  (B1) 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās) 

Studiju kursa anotācija 

Studiju kurss dod izpratni un detalizētas zināšanas par valūtas darījumiem starptautiskajā 

tirdzniecībā, par finansu instrumentu pielietošanu, kas ļauj samazināt valūtas maiľas risku, par 

norēķinu metodēm: dokumentārais inkaso, dokumentārais akreditīvs. Sniedz zināšanas par 

starptautiskiem tirdzniecības noteikumiem  Inkoterms 2000 un  speciāliem tirdzniecības 

finansēšanas veidiem. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis:   

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt zināšanas par valūtas kursa ietekmi uz 

starptautiskiem tirdzniecības darījumiem un finanšu instrumentu pielietošanu, lai 
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samazinātu valūtas kursa svārstības. Sniegt detalizētu izpratni par atvasinātiem līgumiem un 

nākotnes līgumiem: forward darījumi, futures darījumi, kā arī par swap darījumiem. Sniegt 

zināšanas par  Starptautiskiem tirdzniecības noteikumiem (Inkoterms 2000) un saistībā ar 

praktiskiem piemēriem izprast, to pielietošanu praksē.  

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

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas par valūtas darījumiem starptautiskajā tirdzniecībā, par finansu instrumentu 

pielietošanu, kas ļauj samazināt valūtas maiľas risku, par norēķinu metodēm: 

dokumentārais inkaso, dokumentārais akreditīvs. Iegūs zināšanas par starptautiskiem 

tirdzniecības noteikumiem  Inkoterms 2000 un  speciāliem tirdzniecības finansēšanas 

veidiem; 

 Prasmes izprast, ka tirgus ekonomikas apstākļos valūtas darījumiem starptautiskajā 

tirdzniecībā ir būtiska nozīme un prast definēt un  izmantot visus atvasinātos finanšu 

instrumentus, kas ļautu samazināt finanšu riskus; 

Kompetences iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes un izpratne par valūtas kursa 

ietekmi uz starptautiskiem tirdzniecības darījumiem un finanšu instrumentu pielietošanu, lai 

samazinātu valūtas kursa svārstības. Iegūs izpratni par atvasinātiem līgumiem un nākotnes 

līgumiem: forward darījumi, futures darījumi, kā arī par swap darījumiem. Iegūs zināšanas par  

Starptautiskiem tirdzniecības noteikumiem (Inkoterms 2000) un saistībā ar praktiskiem piemēriem 

izprast, to pielietošanu praksē. 

 

 

BIZNESA ĒTIKA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5105 

Studiju kursa autori: Dr.oec., asoc. prof. Inguna Leibus 

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 12 h., Ieskaite ar atzīmi. 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (B2) 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Kursa ietvaros maģistranti apgūst zināšanas par ētikas pamatvērtībām un to praktisko īstenošanu 

biznesā, veido izpratni par ētikas nozīmi uzľēmēja, grāmatveža un revidenta profesionālajā darbībā, 

attīsta prasmes ētisko lēmumu pieľemšanas procesā. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis 

Kurss sniedz un papildina zināšanas par ētikas pamatvērtībām uzľēmēju un grāmatvežu 

profesionālajā darbībā, attīsta spējas analizēt konflikta situācijas, uzsver ētikas svarīgumu biznesā 

un finanšu darījumos, veido izpratni un pilnveido prasmes, profesionāla rakstura lēmumu 

pieľemšanā, atbilstoši ētikas pamatprasībām un pamatprincipiem. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti 

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas - padziļinātas un sistematizētas zināšanas profesionālajā, uzľēmējdarbības, 

grāmatveža un revidenta ētikā; 

 prasmes - konflikta situāciju analizē un profesionāla rakstura ētisko lēmumu pieľemšanas 

procesā uzľēmējdarbībā; 

 kompetences - izmantojot kursā gūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas, patstāvīgi 

pieľemt lēmumus un vadīt uzľēmuma darbu atbilstoši profesionālās ētikas pamatprasībām un 

pamatprincipiem. 
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PROJEKTU EKONOMISKĀ NOVĒRTĒŠANA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5115 

Studiju kursa autori: Dr.oec., profesore Ingrīda Jakušonoka.  

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 12 h. eksāmens. 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (B3) 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Studiju kurss sniedz zināšanas par svarīgāko aktīvu vadības metožu pielietošanu, reālo un finanšu 

investīciju ekonomisko novērtēšanu, projektu ekonomiskās novērtēšanas un finansēšanas 

pamatprincipiem, metodēm un finanšu vadības lēmumiem, finanšu riskiem, par uzľēmuma projektu 

vadības sistēmas izveidošanu, ilgtermiľa un īstermiľa projektu finansēšanas paľēmieniem. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas – Studiju kurss sniedz zināšanas par svarīgāko aktīvu vadības metožu 

pielietošanu, reālo un finanšu investīciju ekonomisko novērtēšanu, projektu ekonomiskās 

novērtēšanas un finansēšanas pamatprincipiem, metodēm un finanšu vadības lēmumiem, 

finanšu riskiem, par uzľēmuma projektu vadības sistēmas izveidošanu, ilgtermiľa un 

īstermiľa projektu finansēšanas paľēmieniem. 

 Prasmes – spēj veikt atbilstošu projekta vadības metožu pielietošanu, finanšu investīciju 

ekonomisko novērtēšanu, optimālas projekta finanšu vadības sistēmas izveidošanu, veikt 

finanšu aprēķinus projektu ekonomiskās efektivitātes parametru izvērtēšanu, naudas 

plūsmas diskontēšanu, inflācijas ievērtēšanu projektu aprēķinos un finanšu risku 

noteikšanu. Attieksmes – izpratne par darbu komandā, ētikas principu ievērošana atbilstoši 

iegūstamajai finanšu analītiķa profesijai .  

Kompetences – spēj atbilstoši teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaľām izstrādāt 

investīciju politiku,  veikt projektu ekonomisko novērtēšanu, ar tiem saistītos finanšu aprēķinus; 

plānot un pārvaldīt investīciju projektu īstenošanu, veikt investīciju ienesīguma un riska 

sabalansēšanu un  patstāvīgi pieľemt lēmumus uzľēmuma investīciju darbības efektivitātes 

paaugstināšanai un rentabilitātes nodrošināšanai. 

 

 

VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5119 

Studiju kursa autori: Dr.oec., profesore Īrija Vītola  

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 12 h. , ieskaite ar atzīmi 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (B4) 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Studiju kurss ietver vadības grāmatvedības galvenos uzdevumus un tās metožu pielietojamību. 

Iepazīstina ar saimnieciskās darbības informācijas uzskaites un analīzes sistēmu, pašizmaksas 

kalkulācijas aprēķināšanu, plānošanu un kontroli, kas virzīta uz lēmumu pieľemšanu ar mērķi 

nodrošināt kvalitatīvu uzľēmējdarbības vadības funkciju pildīšanu. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas izmaksu uzskaitē, izmaksu vadīšanā, pašizmaksas kalkulācijā (izvēloties 

piemērotākās metodes un paľēmienus), izmaksu kontrolē un lēmumu pieľemšanā.   
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 Prasmes – plānot, izprast un analizēt finanšu grāmatvedības, vadības grāmatvedības un 

finanšu pārskatos atspoguļoto rādītāju kopsakarības, vadīt un izmantot operatīvās 

informācijas izmaksu uzskaites un analīzes sistēmu jebkura tipa uzľēmumā. 

Kompetences -  spēj noteikt cenu politiku un tās ietekmi uz uzľēmumu, kontrolēt ieľēmumu plāna 

izpildi, spēj pārvaldīt izmaksas un sagatavot priekšlikumus izmaksu samazināšanai, spēj plānot 

peļľu un tās izlietošanu, prognozēt peļľas un rentabilitātes izmaiľas turpmākajos gados. 

 

STRATĒĢISKĀ VADĪŠANA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Uzņēmējdarbības un vadības katedra. 

 

VadZ5062 

Studiju kursa autori: Dr.oec., docente Anda Zvaigzne  

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 12 h. eksāmens. 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (B5) 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Studenti papildina zināšanas par uzľēmuma stratēģisko vadīšanu, saturu un metodēm. Pielietojot 

dažādas pasaulē populāras stratēģiskās plānošanas metodes un modeļus, apgūst zināšanas par 

stratēģiskās vadīšanas praktisko pielietojumu, lai veiktu uzľēmuma darbības stratēģisko analīzi, 

plānošanu un vadību. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas - par uzľēmuma  stratēģisko vadīšanas procesu, tā saturu un stratēģiskās 

vadīšanas metodēm, modeļiem, to praktisko pielietojumu.  

 Prasmes –  prot formulēt un noteikt efektīvāko uzľēmuma  stratēģiju, tās veidošanu ar 

noteiktām stratēģiskās vadīšanas metodēm, lai pieskaľotos uzľēmuma videi un īstenotu 

noteikto stratēģisko attīstības virzienu.  

Kompetences – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai varētu veikt uzľēmuma  

stratēģisko vadīšanu. Prot formulēt un noteikt efektīvāko uzľēmuma  stratēģiju, tās veidošanu 

ar noteiktām metodēm un aktivitātēm, lai pieskaľotos uzľēmuma  videi un īstenotu stratēģisko 

attīstības virzienu, kas nodrošinātu uzľēmuma  konkurētspēju  atbilstoši Latvijas un ES 

sociālajam un ekonomiskajam kontekstam. 

 

 MĀJSAIMNIECĪBAS FINANŠU PLĀNOŠANA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Ekonomikas katedra. 

 

EKON5126 

Studiju kursa autori: Dr.oec., asoc. prof. Aija Eglīte 

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d.12 h. Ieskaite ar atzīmi. 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem  (B6) 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
 

Studiju kursa anotācija 

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par dažādiem mājsaimniecību un finansu plānošanas 

aspektiem, ľemot vērā gan dzīves vērtības un dažādas patēriľa un uzkrāšanas teorijas, gan dažādas 

plānošanas pamatformas, sekojot līdzi jaunākajiem instrumentiem elektroniskajā vidē. Semināru 

tēmas tiks precizētas katrā semestrī, ľemot vērā aktuālo ekonomisko situāciju. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Studiju kursa mērķis ir studējošiem dot pārskatu un zināšanas par plānošanas nozīmi un ilgtspēju, 

balstoties uz dažādiem kvantitatīvās analīzes modeļiem. Studiju kursā maģistranti tiks iepazīstināti 
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ar finanšu plānošanu kā neatľemamu racionālas finanšu vadības sastāvdaļu, lai spētu novērtēt 

privātās finanses un spētu sniegt kompetentas konsultācijas privāto mājsaimniecību finansu 

plānošanas jautājumos. 

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

 Zināšanas par mājsaimniecību personīgo finanšu plānošanas nozīmi un tās ilgtspēju, 

balstoties uz dažādiem kvantitatīvās analīzes modeļiem, par mājsaimniecības finanšu 

plānošanu kā neatľemamu racionālas personīgo finanšu vadības sastāvdaļu. Izpratne par 

profesionālu konsultāciju sniegšanas iespējām;  

 prasmes novērtēt privātās mājsaimniecības personīgās finanses un spēja patstāvīgi sniegt 

kompetentas konsultācijas privāto mājsaimniecību finansu plānošanas jautājumos. Spēj 

uzľemties atbildību par savu darbību un pilnveidot analīzes iespējas, izmantojot globālo 

tīmekli un tur pieejamos instrumentus;  

kompetences - prot uzklausīt un noformulēt konkrēto mājsaimniecības finansu problēmu, prot 

analizēt esošo situāciju un modelēt nākotnes iespējas, izstrādāt un piedāvāt klientam iespējamos 

risinājuma variantus, izzinot klienta vajadzības, vēlmes un sapľus, tos sasakľojot ar reālo 

finansiālo situāciju. Parādīt izpratni un ētisko atbildību par viľam uzticēto informāciju. 

 

 

 

BIZNESA NOVĒRTĒŠANA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5106 

Studiju kursa autori: Dr.oec., asoc. prof. Viktorija Raľķevica 

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 24 h. , Ieskaite ar atzīmi. 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (B7) 
2. k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir apgūt jautājumus, kas saistīti ar biznesa vērtības noteikšanu un palielināšanu. 

Studiju kurss sniedz ieskatu uzľēmuma vērtības komponentēs un iepazīstina ar vērtējuma izstrādāšanas 

gaitu, izskaidro nemateriālo aktīvu nozīmīgumu.  

Studiju kurss dod izpratni par starptautiskajām vērtības noteikšanas metodēm un biznesa vērtības 

ietekmējošiem faktoriem. 

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas: par starptautisko biznesa vērtēšanas metožu pielietošanu un izpratne par biznesa 

vērtības ietekmējošiem faktoriem; 

 Prasmes: analizēt, identificēt un izskaidrot faktorus, kas ietekmē biznesa vērtības palielināšanu, 

novērtēt nemateriālo aktīvu nozīmīgumu; 

Kompetences: iegūtas zināšanas par biznesa vērtēšanas metodēm un to pielietošanas gadījumiem, spēt 

identificēt un klasificēt biznesa vērtības ietekmējošos faktorus,  analizēt procesus, diskutēt  un pieľemt 

lēmumus vadības līmenī, kas vērsti uz biznesa vērtības palielināšanu, izstrādājot biznesa attīstības 

stratēģiju. 
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NODOKĻU POLITIKA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON6044 

Studiju kursa autori: Mg.sc.com. , lektore Anita Kreicberga, Dr.oec., asoc.prof. 

Inguna Leibus 

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 24 h. , Ieskaite ar atzīmi. 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (B8) 
1. k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  

 

Studiju kursa anotācija 

Studiju kurss paplašina zināšanas un dod izpratni par nodokļu teoriju un politiku Latvijas Republikā 

un pasaulē, palīdz vērtēt un analizēt notiekošos procesus nodokļu politikā un prognozēt nodokļu 

politiku konkrētos ekonomiskos apstākļos. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas par starptautisko, valsts un reģionālo finanšu teorētisko pamatojumu un izpratne 

par nodokļu praktisko pielietošanu publiskajās finanšu sistēmās. 

 Prasmes – spēja analītiski vērtēt nodokļu politikā notiekošos procesus Latvijā un pasaulē 

konkrētos ekonomiskos apstākļos un pieľemt lēmumus, balstoties uz finanšu jomā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Attieksmes – izpratne par nodokļu politiku kā nozīmīgu 

valsts finanšu sistēmas sastāvdaļu un tās lomu valsts funkciju izpildes nodrošināšanā. 

Kompetences – spēja patstāvīgi un pamatoti identificēt nodokļu politikā notiekošos procesus un 

formulēt attīstības un optimizācijas iespējas konkrētajos ekonomiskajos apstākļos.   

 

 

IEKŠĒJAIS  AUDITS 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5111 

Studiju kursa autori: Dr.oec., docente Romēna Sulca 

2 KP (24 h): lekc. 16h, prakt. d. 8 h. , Eksāmens. 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (B9) 
2. k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Studiju kurss sniedz detalizētas zināšanas par iekšējā audita būtību, pamatprincipiem. Studenti 

apgūst iekšējā audita profesionālās prakses standartus un to pielietošanu praksē. Kurss sniedz plašu 

ieskatu par iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles elementiem: kontroles vidi, risku 

novērtēšanu, kontroles pasākumiem, informāciju un saziľu, uzraudzību. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis:   
Studiju kurss dod izpratni un detalizētas zināšanas par iekšējā audita teorētiskām 

pamatnostādnēm un tās lomu uzľēmuma iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanā. Sniedz detalizētas 

zināšanas par iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas ciklu uzľēmumā, 

iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanu, iekšējās kontroles un riska vadības nozīmi . 

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

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas par iekšējā audita teorētiskām un praktiskām pamatnostādnēm un tās lomu 

uzľēmuma iekšējās kontroles sistēmas uzraudzībā un pilnveidošanā, zināšanas par Iekšējā 

audita profesionālās prakses starptautiskiem standartiem un to pielietošanu iekšējā audita 

praksē; 
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 prasmes - pielietot iekšējā audita principus un metodes, lai  palīdzētu uzľēmumam  sasniegt 

tā mērķus, ieviešot sistemātisku, disciplinētu pieeju, lai novērtētu un uzlabotu riska vadības, 

kontroles un pārvaldības procesu efektivitāti; 

kompetences – spēj patstāvīgi novērtēt iekšējā audita lomu uzľēmuma iekšējās kontroles sistēmā.  

Spēj pastāvīgi formulēt uzdevumus, kas jāveic iekšējam auditam- jānovērtē kontroles piemērotība 

un efektivitāte risku samazināšanā uzľēmuma pārvaldībā, darbībās un informācijas sistēmās 

attiecībā uz: finanšu un operatīvās informācijas ticamību un konsekvenci; darbību efektivitāti un 

lietderību; aktīvu aizsardzību un atbilstību normatīvajiem aktiem un līgumiem. 

 

FINANŠU PAKALPOJUMU MĀRKETINGS 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5109 

Studiju kursa autori: Dr.oec., prof. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec.,docente Dace Vīksne 

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 24 h. , Ieskaite ar atzīmi. 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (B10) 
1. k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
 

 

Studiju kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par finanšu pakalpojumu 

tirgus izpēti, finanšu tirgus dalībniekiem, reklāmas lomu finanšu pakalpojumu realizācijas veicināšanā, 

finanšu pakalpojumu pārdošanas paľēmieniem. Kursa gaitā studenti attīstīs akadēmiskās iemaľas un 

kompetences finanšu pakalpojumu mārketinga stratēģijas veidošanā. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis 

Studiju kursa galvenais uzdevums - dot maģistrantiem padziļinātas zināšanas par finanšu 

pakalpojumu mārketinga stratēģijas izstrādāšanas paľēmieniem. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

• zināšanas – par finanšu pakalpojumu tirgus izpēti, finanšu tirgus dalībniekiem, reklāmas lomu 

finanšu pakalpojumu realizācijas veicināšanā, finanšu pakalpojumu pārdošanas 

paľēmieniem. 

• prasmes – veidot finanšu pakalpojumu mārketinga stratēģiju. 

kompetences – praktiski pielietot studiju kursā iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī spēja  loģiski un  

profesionāli pamatot izstrādātās finanšu pakalpojumu mārketinga stratēģijas pielietošanas 

nepieciešamību. 

Spēj identificēt ekonomikas vides un tirgus situācijas izmaiľas, novērtēt finansiālās darbības mērķu un 

plānu  

 maiľas nepieciešamību. 

 

FINANŠU VADĪBAS TEORIJAS 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKON5110 

Studiju kursa autori: Dr.oec., prof. Ingrīda Jakušonoka 

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 12 h. , Ieskaite ar atzīmi. 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (B11) 
1. k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  

 

 



 

 112 

Studiju kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas pamatzināšanas par pasaules 

ievērojamākajiem finanšu teorētiķiem un viľu piedāvātajām teorijām. Kursa gaitā studenti attīstīs 

akadēmiskās iemaľas un kompetences par izstrādāto finanšu teoriju iespējamo pielietojumu praktisku 

finanšu problēmu risināšanā. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis 

Studiju kursa galvenais uzdevums - dot maģistrantiem padziļinātas zināšanas par finanšu 

problēmu teorētiskās analīzes principiem. 

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

Pēc kursa studijām studentam būs: 

• zināšanas – par pasaules ievērojamākajiem finanšu teorētiķiem un viľu piedāvātajām teorijām. 

• prasmes – izmantot izstrādātās finanšu vadības teorijas praktisku finanšu vadības problēmu 

risināšanā. 

kompetences – praktiski pielietot studiju kursā iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī spēja loģiski un  

 profesionāli pamatot konkrētas finanšu vadības teorijas pielietošanas nepieciešamību.  

 

 

UZĽĒMĒJDARBĪBAS  PLĀNOŠANA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Uzņēmējdarbības un vadības katedra. 

 

VadZ5063 

Studiju kursa autori: Dr.oec., asoc. prof. Anita Auziľa 

2 KP (24 h): lekc. 12h, prakt. d. 24 h. , Ieskaite ar atzīmi. 
Izvēles studiju kurss  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem (B12) 
1. k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  

Studiju kursa anotācija 

Kursa laikā maģistranti izpratīs uzľēmējdarbības plānošanas būtību un nepieciešamību, nozīmi, 

virzienus, sistēmas, līmeľus, plānotāja lomu, plānu un plānošanas veidus, pamatprincipus, metodes. 

Tiks attīstītas prasmes un apgūta preču (un pakalpojumu) noieta, preču (un pakalpojumu) cenu, 

ražošanas procesu, racionālas resursu izmantošanas, resursu sagādes, finanšu stratēģijas, personāla, 

darbu plānošana, riska analīze. Kursa ietvaros maģistrantiem tiks sniegtas praktiskas iemaľas plānu 

izstrādāšanā 

Studiju kursa apgūšanas mērķis 

Papildināt maģistrantu zināšanas par plānošanas un kontroles nozīmi uzľēmējdarbības lēmumu 

pieľemšanā un izvirzīto mērķu sasniegšanā. Radīt izpratni par plānošanas procesa teorētiskajiem 

principiem un to saistību ar praktisko darbību. Apgūt uzľēmējdarbības plānošanas un kontroles 

praktiskā procesa secību un darbību, paredzot un ľemot vērā ietekmējošo faktoru izmaiľas un 

pastāvošos riskus.  

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences) 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

• zināšanas - padziļināta un paplašināta izpratne par uzľēmējdarbības plānošanas procesu lomu 

uzľēmumu darbības pilnveidošanā un attīstībā esošās globalizācijas un pieaugošās 

konkurences apstākļos; 

• prasmes - pārzina, izprot, spēj izvērtēt un izskaidrot uzľēmējdarbības plānošanas procesus. Māk 

noteikt problēmsituācijas, patstāvīgi tās risināt uzľēmumu saimnieciskās darbības 

un tautsaimniecības ilgtspējīgās attīstības kontekstā. 

• kompetences - zināšanas un praktiskās iemaľas, lai radītu un ieviestu jaunas, efektīvas un 

konkurētspējīgas pieejas uzľēmējdarbības plānošanas procesos.   

 

 

 



 

 113 

3.Profesionālās prakses 

 

PROFESIONĀLĀ PRAKSE – NAUDAS PLŪSMAS VADĪŠANA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKONP020 

Studiju kursa autori: Dr.oec., prof. Ingrīda Jakušonoka, Mag.oec., vieslektore-

docente Anastasija Svarinska 

6 KP (6 nedēļas):  Ieskaite ar atzīmi. 
Obligātā prakse  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu vadība‖ 

maģistrantiem  
ar 1,5 gadu apmācību - 1. kursa 2. semestrī pilna laika studijās; ar 2,5 gadu 

apmācību – 2.kursa 3.semestrī pilna laika studijās   
 

Studiju kursa anotācija 

Prakse dod iespēju maģistrantiem nostiprināt teorētiski iegūtās zināšanas un paplašināt finanšu 

vadības kopējo kompetenci un apgūt praktisko iemaľu kopumu, kas nepieciešams finanšu 

analītiķim, veicot naudas plūsmas plānošanu, naudas plūsmas pārskata sagatavošanu, analīzi, 

novērtēšanu un lēmumu pieľemšanu. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc profesionālās prakses Naudas plūsmas vadība studentam būs: 

 zināšanas par svarīgāko aktīvu vadības metožu pielietošanu, finanšu vadības lēmumiem, 

finanšu riskiem, par uzľēmuma naudas plūsmas vadības sistēmas izveidošanu, uzľēmuma 

saimnieciskās darbības un investīciju finansēšanas paľēmieniem, naudas plūsmas 

novērtēšanu un sabalansēšanu, naudas plūsmas analīzi un atbilstību LGS un 

starptautiskajiem finanšu standartiem.  

 Prasmes - Iegūtās zināšanas par finanšu vadības pamatprincipiem ļaus maģistrantiem gūt 

iemaľas uzľēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai, stabilitātes un rentabilitātes 

nodrošināšanai.   

Kompetences - Spēj sastādīt īstermiľa (taktiskos) un ilgtermiľa (stratēģiskos) uzľēmuma 

finansiālās darbības plānus un budžetu, koriģēt un pilnveidot finanšu plūsmu un budžetu. Spēj 

plānot līdzekļu saľemšanu no valsts vai pašvaldību budžetiem, pārvaldīt aizľemto līdzekļu 

saľemšanu un izlietošanu, noteikt apgrozāmā kapitāla optimālo apmēru un struktūru. Spēj kontrolēt 

savlaicīgo norēķināšanos ar pircējiem un piegādātājiem, kontrolēt savlaicīgu norēķināšanos par 

saľemtajiem kredītiem, pakalpojumiem un nodokļu maksājumiem, izvērtēt naudas plūsmas 

sabalansētību ieľēmumu un izdevumu daļā. Veikt uzľēmuma naudas plūsmas vadības SVID 

analīzi, identificēt svarīgākos finanšu riskus un apkopot praktisko pieredzi par risku mazināšanas 

paľēmieniem, izstrādāt priekšlikumus uzľēmuma (iestādes/ organizācijas) naudas plūsmas 

vadīšanas pilnveidošanai. 

 

 

PROFESIONĀLĀ PRAKSE – FINANŠU ANALĪZE 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKONP018 

Studiju kursa autori: Dr.oec., prof. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec.,docente Romēna 

Šulca 

8 KP (8 nedēļas):  Ieskaite ar atzīmi. 
Obligātā prakse  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu vadība‖ 

maģistrantiem  
ar 2,5 gadu apmācību – 2.kursa 3. un 4.semestrī pilna laika studijās  
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Studiju kursa anotācija 

Prakse dod iespēju maģistrantiem nostiprināt teorētiski iegūtās zināšanas un paplašināt finanšu 

analīzes kopējo kompetenci un apgūt praktisko iemaľu kopumu, kas nepieciešams finanšu 

analītiķim, veicot finansiālā stāvokļa, maksātnespējas, investīciju atdeves un efektivitātes un 

kredītspējas analīzi. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc profesionālās prakses Finanšu analīze studentam būs: 

 zināšanas par svarīgāko aktīvu vadības metožu pielietošanu, finanšu analīzes metodēm un 

paľēmieniem, uzľēmuma saimnieciskās darbības un investīciju analīzes un novērtēšanas 

paľēmieniem.  

 Prakses laikā tiek apgūtas iemaľas un prasmes uzľēmumu (organizāciju, iestāžu) aktīvu un 

kapitāla novērtēšanas un analīzes praktisko paľēmienu pielietošanā, kā arī sniedz zināšanas 

par svarīgāko reālo un finanšu investīciju ekonomisko novērtēšanu,  par  uzľēmuma  

saimnieciski - finansiālās  darbības rezultātu novērtēšanas analītisko rādītāju piemērošanu, 

uzľēmuma maksātspējas novērtēšanu un maksātnespējas prognozēšanas paľēmieniem, 

uzľēmuma kredītspējas noteikšanu . Iegūtās zināšanas par finanšu vadības pamatprincipiem 

ļaus maģistrantiem gūt iemaľas uzľēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai, 

stabilitātes un rentabilitātes nodrošināšanai. 

 Kompetences - spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt un kontrolēt uzľēmuma maksātspēju, 

rentabilitāti, likviditāti, finanšu resursu izlietošanas efektivitāti, noteikt finanšu ieguldījumu 

ienesīgumu un risku  un finansiālo stāvokli kopumā. 

 

 

PROFESIONĀLĀ PRAKSE – FINANŠU DARBA VADĪŠANA 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

EKONP019 

Studiju kursa autori: Dr.oec., prof. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec.,docente Romēna 

Šulca 

18 KP (18 nedēļas):  Ieskaite ar atzīmi. 
Obligātā prakse  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu vadība‖ 

maģistrantiem  
ar 2,5 gadu apmācību – 2.kursa 3. un 4.semestrī pilna laika studijās    
 

Studiju kursa anotācija 

Prakse dod iespēju maģistrantiem nostiprināt teorētiski iegūtās zināšanas un paplašināt finanšu 

vadības kopējo kompetenci un apgūt praktisko iemaľu kopumu, kas nepieciešams finanšu 

analītiķim, sagatavojot lēmumu pieľemšanu stratēģiskās un operatīvās finanšu vadības procesā. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc profesionālās prakses Finanšu darba vadīšana studentam būs: 

 zināšanas par svarīgāko aktīvu vadības metožu pielietošanu, finanšu vadības lēmumiem, 

par uzľēmuma naudas plūsmas vadības sistēmas izveidošanu, uzľēmuma saimnieciskās 

darbības un investīciju finansēšanas paľēmieniem.  

 Prakses laikā tiek apgūtas iemaľas un prasmes uzľēmumu (organizāciju, iestāžu) aktīvu 

un kapitāla vadības praktisko metožu pielietošanā, kā arī sniedz zināšanas par svarīgāko 

reālo un finanšu investīciju ekonomisko novērtēšanu, finanšu vadības lēmumiem un 

uzľēmuma īstermiľa un ilgtermiľa finanšu līdzekļu vadību, finanšu riskiem, par uzľēmuma 

optimālas finanšu vadības sistēmas izveidošanu, ilgtermiľa finanšu politikas veidošanu. 

Iegūtās zināšanas par finanšu vadības pamatprincipiem ļaus maģistrantiem gūt iemaľas 

uzľēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai, stabilitātes un rentabilitātes 

nodrošināšanai.   

Kompetences - Spēj definēt uzľēmuma finansiālās darbības mērķus un pamatvirzienus atbilstoši 

īpašnieku un sabiedrības interesēm, identificēt ekonomikas vides un tirgus situācijas izmaiľas, 
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novērtēt finansiālās darbības mērķu un plānu maiľas nepieciešamību, koriģēt un pilnveidot finanšu 

plūsmu un budžetu. 

Spēj informēt uzľēmuma vadību par sasniedzamajiem finansiālajiem mērķiem un uzdevumiem. 

Spēj plānot, vadīt un koordinēt uzľēmuma darbību kopumā, organizēt finanšu speciālistu racionālu 

un saskaľotu darbību. Spēj analizēt un novērtēt uzľēmuma finansiālo darbību un sasniegtos 

rezultātus. 

 

 

 

 

Noslēguma valsts pārbaudījums 

MAĢISTRA DARBS 
 

Maģistrantūras studiju kursa programma 

Ekonomikas fakultāte. Grāmatvedības un finanšu katedra. 

 

Ekon6045 

Studiju kursa autori: Dr.oec., prof. Ingrīda Jakušonoka 

28 KP :  Ieskaite ar atzīmi. 
Obligāts noslēguma darbs  EF profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu 

vadība‖ maģistrantiem  
ar 1,5 gadu apmācību – 2.kursa 3.semestrī pilna laika studijās    
ar 2,5 gadu apmācību – 3.kursa 5.semestrī pilna laika studijās    
 

Studiju kursa anotācija 

Maģistra darbs parāda teorētiski iegūtās zināšanas un praktisko finanšu vadības kompetenci, kā arī 

prasmi tautsaimniecībai aktuālu problēmu risināšanā, pētnieciskā darba veikšanā konkrētajā 

zinātnes nozarē un finanšu analītiķa darbā. 

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Integrējot visas iegūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaľas, maģistra noslēguma darbā 

students parāda padziļinātu teorētisko un praktisko zināšanu līmeni un analītiskās spējas veikt 

zinātnisko pētījumu attiecīgajā zinātnes nozarē, piedāvājot radošus problēmas risinājumus.  

parāda autora prasmi analizēt speciālo literatūru, ekonomisko informāciju un citus avotus, 

demonstrē prasmi izmantot ārvalstu pozitīvo pieredzi konkrēto ekonomikas jautājumu risināšanā un 

izmanto jaunākās pētniecības metodes datu ieguvei un apstrādei . 
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5.PIELIKUMS 

 

Par profesionālās maģistra studiju programmas 

Finanšu vadība apgūšanu izsniedzamo diplomu un tā 

pielikuma paraugi 
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5. PIELIKUMS 

Profesionālās augstākās izglītības diploms un 

augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 

(paraugs) 

 1. Diploma 1.lappuse. 

  

   

  

LATVIJAS REPUBLIKA 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

DIPLOMS 
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Diploma 2. lappuse 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 

 
 

 

 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības diploms 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija PD <x> 

Nr. <0000> 
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3. Diploma 3.lappuse. 

  

    

  

Ar valsts pārbaudījuma komisijas 

2011.gada 19.decembra lēmumu 

Nr.14 

  

  

DACE BĒRZIĽA 

personas kods 000000-00000 

  

ieguvusi 

  

 

  

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 

Finanšu vadībā (MFM) 

Z.v. 

  

Rektors                                                                                J.Skujāns 

  

Valsts pārbaudījuma komisijas 

vadītājs                                                                                 xxxxxxx 

  

Jelgavā 

2012.gada 30.janvārī 

  

Reģistrācijas Nr.0000 
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Diploma pielikums 

(paraugs) 

  

Diploma sērija <XX><X> Nr.<0000> 

  

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 

Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 

Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 

apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 

atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziľas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi 

pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut 

norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. 

Informāciju sniedz visās astoľās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda 

iemeslu. 

1. Ziľas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. vārds DACE 

1.2. uzvārds BĒRZIĽA 

1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads); 00.00.0000 

1.4.  personas kods 000000-00000 

  

2. Ziľas par kvalifikāciju: 

2.1. kvalifikācijas nosaukums 

profesionālais maģistra grāds finanšu vadībā  

2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai 

Finanšu vadīšana un analīze 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, valsts akreditēta (25.10.2001.), valsts dibināta 

universitāte 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss (ja tas atšķiras no šī 

pielikuma 2.3.apakšpunktā minētā nosaukuma un statusa); 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas). 

 Latviešu 

 

3. Ziľas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1. kvalifikācijas līmenis 

Profesionālās augstākās izglītības diploms par profesionālās grāda iegūšanu 

(skat.6.1.punktu) 

 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums; 

1.5 gadu  pilna laika studijas 60KP, 90 ECTS 

Programma apgūta 01.09.2010-30.12.2011 
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3.3. uzľemšanas prasības. 

iepriekš iegūts profesionālais bakalaura grāds vai 2.līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība  (ekonomikas, finanšu vadības, uzņēmējdarbības vai vadības zinību nozarēs) 

4. Ziľas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1. studiju veids- pilna laika studijas 

4.2. programmas prasības- sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un 

aizstāvēts profesionālā maģistra darbs 

4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, kursi vai vienības) un personas iegūtais 

novērtējums/atzīmes/kredītpunkti (ja šī informācija ir pieejama oficiālajā atzīmju izrakstā) 

Studiju priekšmeti Kredītpunk

ti ECTS Vērtējums 

Obligātie studiju priekšmeti (A) 

Finanšu grāmatvedība  3 4.5  

Finanšu menedžments 3 4.5  

Finanšu investīciju vadība 3 4.5  

Matemātiskā statistika 2 3.0  

Starptautisko finanšu vadība 2 3.0  

Apdrošināšanas finanses 2 3,0  

Lietišķā psiholoģija 2 3.0  

Risku vadības process 3 4.5  

Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B1) 

Pētniecības, publikāciju metodoloģija 

 (angļu val.) 2 

 

3.0 

 

Nodokļu plānošana 2 3.0  

Izvēles studiju priekšmeti (B2) 

Starptautiskie norēķini 2 3.0  

Biznesa ētika 2 3.0  

Projektu ekonomiskā novērtēšana 2 3.0  

Vadības grāmatvedība  2 3.0  

Stratēģiskā vadīšana 2 3.0  

Mājsaimniecības finanšu plānošana 2 3.0  

Biznesa novērtēšana 2 3.0  

Nodokļu politika 2 3.0  

Iekšējais audits 2 3.0  

Finanšu pakalpojumu mārketings 2 3.0  

Finanšu vadības teorijas 2 3.0  

Uzľēmējdarbības plānošana 2 3.0  

Prakse 

Profesionālā prakse „Naudas plūsmas 

vadīšana‖ 

6.0 9.0  

Valsts pārbaudījums 

Maģistra darbs 20.0 30.0  

Maģistra darba tēmas nosaukums:  
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4.4. atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs 

programmas studentam/ei 

10 (izcili)  

9 (teicami)  

8 (ļoti labi)  

7 (labi)  

6 (gandrīz viduvēji)  

5 (viduvēji)  

4 (gandrīz viduvēji)  

3-1 (neapmierinoši)  

 Vidējā svērtā atzīme: ........ 

4.5. kvalifikācijas klase. 

 Kvalifikācijas klases “Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā 

5. Ziľas par kvalifikāciju: 

5.1. turpmākās studiju iespējas-tiesības stāties doktorantūrā 

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts)- dod tiesības veikt profesionālo, jaunrades, 

pētniecības un pedagoģisko darbu finanšu vadības jomā 

6. Papildinformācija: 

6.1. sīkāka informācija; 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu  Sērija PD Nr.0000 

 Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. 
Studiju programmai ―Finanšu vadība‖ izsniegtā licence ir derīga līdz 08.10.2012. 

Licence izsniegta 08.10.2009 

papildinājums punktam 3.1.- otrā līmeľa augstākās izglītības diploms atbilst 

piektajam kvalifikācijas līmenim- noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas 

dod tiesības plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē. 

papildinājums punktam 4.4. 

svērto vidējo atzīmi rēķina kā av = sum (a*f)/sum (f), 

kur: av – svērtā vidējā atzīme, 

        a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, 

       f – šā kursa apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. 

kvalifikācijas klases ―Standarta‖ piešķiršanas kritēriji – izpildītas visas programmas 

prasības. 

6.2. papildinformācijas avoti. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Lielā iela 2, Jelgava, Latvija, LV-3001, telefons: 

+371 – 3022584, fakss: +371-3027238 

E-pasts: rektors@llu.lv Interneta adrese: http:www.llu.lv 

 

7. Pielikuma apstiprinājums: 

7.1. datums; 

7.2. paraksts un tā atšifrējums; 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats; 

7.4. zīmogs vai spiedogs. 

mailto:rektors@llu.lv
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8. Ziľas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 

  

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā, jāiegūst vispārējā vidējā izglītība. Vispārējās 

vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventus uzľem augstskolā 

saskaľā ar vispārīgajiem augstskolas uzľemšanas noteikumiem. Augstskolas var noteikt arī 

specifiskas uzľemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 

vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā attiecīgās studiju programmas 

apguvei). 

Kopējais vispārējās vidējās izglītības ilgums ir 12 gadi. Vidusskolās ir četru virzienu 

programmas – vispārizglītojošā, humanitārā un sociālā, matemātikas, dabaszinātľu un 

tehnikas, kā arī profesionālā virziena programma. 

Visiem virzieniem kopīgi ir šādi obligātie priekšmeti: latviešu valoda, pirmā 

svešvaloda, otrā svešvaloda (mazākumtautību skolās – mazākumtautības valoda), 

matemātika, vēsture, sports, biznesa ekonomikas pamati, lietišķā informātika. Papildus 

minētajiem priekšmetiem katra programma ietver attiecīgā virziena obligātos un izvēles 

priekšmetus. 

Mācību gada garums ir 36 nedēļas no 1.septembra līdz maija beigām. Kopumā vidējās 

izglītības programmā trijos gados minimālais mācību stundu skaits ir 3150 stundas, 

maksimālais – 3780 stundas (30–36 stundas nedēļā). 

Lai saľemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jānokārto ne mazāk kā pieci 

eksāmeni un četras ieskaites. Eksāmeni jānokārto latviešu valodā, izglītības programmu 

virzienam atbilstošajā obligātajā mācību priekšmetā, vienā izglītības iestādes noteiktajā 

mācību priekšmetā un divos izglītojamā izvēlētos mācību priekšmetos. Vidējās izglītības 

programma noslēdzas ar centralizētajiem eksāmeniem, un uzľemšana augstskolā notiek 

atbilstoši centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

Vispārējās vidējās izglītības standartu ietver arī vidējās profesionālās izglītības 

programmas, kuras ilgst četrus gadus pēc pamatizglītības ieguves. 
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Bakalaura un maģistra grādi ir gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 

izglītībā. Abu veidu bakalauriem ir tiesības stāties maģistrantūrā, abu veidu maģistriem 

(tiem pielīdzinot arī maģistra grādus medicīnā, zobārstniecībā un farmācijā – attiecīgi sešus 

un piecus gadus ilgas studijas) – doktorantūrā. 

  

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī 

sniegt teorētisko pamatu profesionālajai darbībai. Akadēmiskās izglītības programmas tiek 

īstenotas saskaľā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

  

Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru grupā) piešķir pēc akadēmisko studiju pirmā 

posma. Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 (180–240 ECTS) 

kredītpunktu (turpmāk – KP), no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles 

daļa ir ≥20 (30 ECTS) KP, bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. 

Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoľi semestri. 

  

Maģistra grādu piešķir zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc akadēmisko studiju otrā 

posma. Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem 

ne mazāk kā 20 KP ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātľu 

nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziľas (≥30 KP) un to aprobāciju aktuālo problēmu 

aspektā (≥15 KP). 

  

Profesionālās augstākās izglītības iestādes uzdevums saskaľā ar pirmā un otrā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartiem ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi 

konkrētā darbības jomā, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, 

produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un 

pedagoģiskajam darbam attiecīgajā nozarē. 

Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS): 

vispārizglītojošie kursi (≥15 KP), nozares teorētiskie pamati (≥36 KP), profesionālā 

specializācija (≥60 KP), izvēles kursi (≥6 KP), prakse (≥26 KP), valsts pārbaudījums, tai 

skaitā noslēguma darbs (≥12 KP). 

  

Maģistra profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 40 KP (60 ECTS): 

jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē (≥7 KP), prakse (≥6 KP), valsts 

pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs (≥ 20 KP), kā arī pētniecības, projektēšanas, 

vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

  

Profesionālajā augstākajā izglītībā ir ne vien bakalaura un maģistra programmas, bet arī 

citi programmu veidi: 

1) otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc kuru apguves iegūst 

CEDUC piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms var būt vismaz 40 

KP (60 ECTS) pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) pēc vidējās 

izglītības ieguves. Programmas ietver praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un 

valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP apjomā; 

2) pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmas, pēc kuru 

apguves iegūst CEDUC ceturtā līmeľa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 
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80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to 

absolventi var turpināt studijas otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

  

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais 

grāds – doktors. Uzľemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu 

iegūst, publiski aizstāvot doktora disertāciju. Doktora disertāciju var izstrādāt triju līdz 

četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma 

patstāvīgu pētījumu veikšanas, strādājot augstskolā, zinātniskā iestādē u.c. Doktora grāda 

piešķiršanas kārtību nosaka Latvijas Zinātnes padome. Doktora grādu piešķir Latvijas 

Zinātnes padomes apstiprinātas promocijas padomes. 

  

Kredītpunktu sistēma. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas nedēļas pilna 

laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 

40 kredītpunkti. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas 

kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

  

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

  

 Apguves 

līmenis 
 Atzīme  Skaidrojums 

 Aptuvenā 

ECTS 

atzīme 

 ļoti augsts 

 10  izcili (with 

distinction) 

 A 

 9  teicami (excellent)  A 

 augsts 
 8  ļoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 vidējs 

 6  gandrīz labi 

(almost good) 

 D 

 5  viduvēji 

(satisfactory) 

 E 

 4  gandrīz viduvēji 

(almost satisfactory) 

 E/FX 

 zems 
 3–1  negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 

 Fail 

  

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaľā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas var 

izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā, akreditētā 

programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme. Kvalitātes vērtēšana ietver augstskolas 

pašvērtējuma ziľojuma sagatavošanu un ekspertu novērtējumu. Ekspertu grupās no vismaz 

trim ekspertiem tikai viens var būt no Latvijas, pārējie (vairumā gadījumu) – no 

Rietumeiropas un citām Baltijas valstīm. Lēmumu par programmas akreditāciju pieľem 
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Akreditācijas komisija, bet par augstskolas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Akreditācijas pirmais cikls Latvijā noslēdzās 2001.gadā. Atkārtotiem novērtējumiem 

jānotiek ne retāk kā reizi sešos gados. 

  

 

 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                        http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

  

 

Diploma supplement 

  

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, 

Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide 

sufficient independent data to improve the international "transparency" and fair academic 

and professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to 

provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were 

pursued and successfully completed by the individual named in the Diploma to which this 

supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence 

statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections shall be 

provided. Where information is not provided, the reason shall be explained. 

  

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. first name; 

1.2. family name; 

1.3. date of birth (day/ month/ year); 

1.4. student identification number or code (if available). 

  

2. Information identifying the qualification: 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language); 

2.2. main field(s) of study for the qualification; 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution; 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.) 

administering studies; 

2.5. language(s) of instruction/examination. 

  

3. Information on the level of the qualification: 

3.1. level of qualification; 

http://www.aiknc.lv/
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3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the 

programme; 

3.3. access requirements. 

  

4. Information on the contents and results gained: 

4.1. mode of study; 

4.2. programme requirements; 

4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual 

grades/marks/credits obtained (if this information is available on an official transcript this 

should be used here); 

4.4. grading scheme and if available, grade distribution quidance; 

4.5. overall classification of the qualification (in original language). 

  

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study; 

5.2. professional status (if aplicable). 

  

6. Additional information: 

6.1. additional information; 

6.2. further information sources. 

  

7. Certfication of the supplement: 

7.1. date; 

7.2. signature; 

7.3. capacity; 

7.4. offical stamp or seal. 

  

8. Information on the national higher education system. 

  

General education (overall duration – 12 years). 

After completion of compulsory basic education (9 years) four types of programmes 

are offered at general secondary education (vispārējā vidējā izglītība) (grades 10–12): a 

general one or others emphasizing liberal arts and social sciences; or mathematics, natural 

sciences and technical subjects; or vocational subjects. Latvian language and literature, first 

foreign language, second foreign language (minority language in minority schools), 

mathematics, history, physical education, basics of economics and ICT are compulsory in 

all programmes. Each type of programmes has its own set of compulsory and optional 

subjects. 

School year lasts 36 weeks (except examination periods) – from the beginning of 

September till the end of May. The total number of study hours in 3 years of general 

secondary education may vary from 3150 to 3780 (i.e. 30–36 per week) depending on the 

programme and individual choice of subjects. 

To be awarded a certificate of general secondary education (atestāts par vispārējo 

vidējo izglītību) candidates sit examinations in at least five subjects and pass/fail tests in up 
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to four other subjects. Examinations are taken in: Latvian language, a compulsory subject 

of the particular programme, a subject chosen by school and two subjects chosen by the 

candidate. Leavers of 4-year vocational secondary education (profesionālā vidējā izglītība) 

have to pass a qualification examination and 4 centralised compulsory examinations (the 

same as after general secondary education) in order to receive a diploma on vocational 

secondary education. Centralized school-leaving examinations serve as a basis for the 

admission to higher education. 

  

Higher education 

Access to higher (tertiary) education (HE). All holders of general secondary education 

certificates and diplomas on vocational secondary education meet the general admission 

requirements. However, the universities are free to set specific requirements, e.g. to choose 

which subjects have to been taken at school level to qualify for admission to a particular 

programme. 

  

 

  

Grading system. The state standards for higher education set the following ten-point 

marking bakalaurs (bachelor) and maģistrs (master) degrees are awarded both in academic 

and professional HE. Both types of bachelors are eligible for studies in master programmes 

and both types of masters (including holders of degrees in medicine, dentistry and 

pharmacy – 6 and 5 years respectively) – in doctoral programmes. 

Academic higher education follows academic education standard and is aimed at 

preparing graduates for research and providing theoretical background for professional 

activities. 

Bakalaurs (bachelor) degree in a branch of science is awarded after the first cycle of 

academic studies. Bachelor programmes comprise 120–160 credit points (180–240 ECTS) 

or 4–6 semesters of full-time studies. They include: compulsory part ≥50 CP (75 ECTS), 

optional part ≥20 CP (30 ECTS), thesis ≥10 CP (15 ECTS) and some subjects of free 

choice to earn the rest of necessary CP. 

Maģistrs (master) degree in a branch of science is awarded after the second cycle of 

academic studies comprising 80 CP (120 ECTS), out of those thesis results in ≥20 CP, 

compulsory part includes theoretical aspects of the field (≥ 30 CP) and their practical 

application in solving actual problems (≥15 CP). 

According to Standards of first and second level professional higher education, its aim 

is to provide in-depth knowledge in a field, enabling graduates to design and improve 
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systems, products and technologies as well as to prepare graduates for creative, research 

and teaching activities in this field. 

Professional bakalaurs (bachelor) programmes are designed to ensure professional 

competence, they comprise at least 160 CP (240 ECTS), out of those: general courses (≥15 

CP), theoretical courses of the field (≥36 CP), specialization courses (≥60 CP), optional 

courses (≥6 CP), practical placement (≥26 CP), and state examinations including thesis 

(≥12 CP). 

Professional HE programmes leading to maģistrs (master) degree comprise no less than 

40 CP (60 ECTS), out of those: up-to-date achievements in the field – in theory and in 

practice (≥7 CP), practical placements (≥6 CP), state examinations including thesis (≥20 

CP) as well as research training, courses of design, management, psychology etc. 

Apart from the programmes leading to bakalaurs (bachelor)  and maģistrs (master) 

degrees, there are other types of professional higher education programmes. 

  

First-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 CP 

(120–180 ECTS) and lead to a CEDUC 4th level professional qualification. These 

programmes are targeted mainly at labour market. Yet, the graduates of the first-level 

programmes can continue their studies in second-level professional programmes. 

  

Second-level professional HE programmes lead to a CEDUC 5th level professional 

qualification. Such programmes can comprise either at least 40 CP (60 ECTS) for holders 

of bakalaurs (bachelor)  degrees or at least 160 CP 

(240 ECTS) for secondary school leavers. In both cases programmes should include a 

practical placement of at least 26 CP (39 ECTS) and graduation examinations including 

thesis (≥10 CP). Graduates of programmes including the 70 CP (105 ECTS) compulsory 

part of the bakalaurs (bachelor)  programme, have access to master studies. 

  

Doctoral studies. From January 1, 2000 onwards a single type of doctoral degree 

Doktors (Dr.) is being awarded in Latvia. 

Maģistrs (master) degree (or the equivalent) is required for admission to doctoral 

studies. Doktors (Dr.) degree can be achieved at public defence of a doctoral thesis which 

may be a result of three to four years of full-time doctoral studies at a university or an 

equivalent amount of independent research while working at a university, research 

institution etc. 

Latvian Council of Science appoints promotion councils and sets the procedures for 

awarding doctoral degrees. 

  

Credit point system. Latvian credit point is defined as a one-week full-time study 

workload. An average workload of a full-time study year in most HE programmes is 40 CP. 

Latvian credit point system is compatible with ECTS. The number of ECTS credits is 

found by multiplying the number of Latvian credit points by a factor of 1.5. 
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 Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

  

 Achieve-

ment level 
 Grade  Meaning 

 Approx. 

ECTS 

grade 

 very high 
 10 

 izcili (with 

distinction) 
 A 

 9  teicami (excellent)  A 

 high 
 8  ļoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 medium 

 6 
 gandrīz labi 

(almost good) 
 D 

 5 
 viduvēji 

(satisfactory) 
 E 

 4 
 gandrīz viduvēji 

(almost satisfactory) 
 E/FX 

 low  3–1 
 negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
 Fail 

  

It must pointed out that approximation with the ECTS scale is unofficial and cannot be 

used for official comparison with marks recorded in a Latvian education certificate or 

diploma. 

Quality assurance. According to Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas 

may be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE 

institution holding a state-approved Satversme (by-law). Quality assessment includes self-

evaluation report by the higher education institution and peer evaluation. Evaluation teams 

consist of at least three experts, with only one from Latvia. In most cases the other two 

experts are selected from Western Europe or from the Baltic States. Decisions on 

programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on institutional 

accreditation – by the Higher Education Council. The first accreditation cycle was 

completed in 2001. Recurrent assessments have to take place once every six years. 

 More information: 

1. On educational system            http://www.izm.lv 

                                                 http://www.aic.lv 

                                                 www.eurydice.org 

2. On status of programmes/institutions:        http://www.aiknc.lv 

Profesionālās augstākās izglītības diploms un 

augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 

(paraugs) 

  

http://www.aic.lv/
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1. Diploma 1.lappuse. 

  

   

  

LATVIJAS REPUBLIKA 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

DIPLOMS 
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Diploma 2. lappuse 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 

 
 

 

 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības diploms 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija PD <x> 

Nr. <0000> 

 

 

 

3. Diploma 3.lappuse. 
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Ar valsts pārbaudījuma komisijas 

2012.gada 19.decembra lēmumu 

Nr.14 

  

  

DACE BĒRZIĽA 

personas kods 000000-00000 

  

ieguvusi 

  

 

Uzľēmumu un iestāţu vadītāja kvalifikāciju 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

  

un 

  

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 

Finanšu vadībā (MFM) 

Z.v. 

  

Rektors                                                                                J.Skujāns 

  

Valsts pārbaudījuma komisijas 

vadītājs                                                                                xxxxxxx 

  

Jelgavā 

2013.gada 30.janvārī 

  

Reģistrācijas Nr.0000 

    

 

Diploma pielikums 

(paraugs) 

  

Diploma sērija <XX><X> Nr.<0000> 

  



 

 134 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 

Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 

Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 

apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 

atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziľas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi 

pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut 

norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. 

Informāciju sniedz visās astoľās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda 

iemeslu. 

1. Ziľas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. vārds DACE 

1.2. uzvārds BĒRZIĽA 

1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads); 00.00.0000 

1.4.  personas kods 000000-00000 

  

2. Ziľas par kvalifikāciju: 

2.1. kvalifikācijas nosaukums 

Finanšu analītiķa kvalifikācija un profesionālais maģistra grāds finanšu vadībā  

2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai 

finanšu vadīšana un analīze 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, valsts akreditēta (25.10.2001.), valsts dibināta 

universitāte 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss (ja tas atšķiras no šī 

pielikuma 2.3.apakšpunktā minētā nosaukuma un statusa); 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas). 

 Latviešu 

 

3. Ziľas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1. kvalifikācijas līmenis 

piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis 

 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums; 

2.5 gadu  pilna laika studijas 100 KP, 150 ECTS 

Programma apgūta 01.09.2010-30.12.2012 

3.3. uzľemšanas prasības. 

bakalaura akadēmiskais grāds vai augstākā profesionālā izglītība, kas nav saistīta ar 

attiecīgo nozari  (ekonomika, uzņēmējdarbība vai vadības zinības) pabeidzot vismaz četru 

gadu studiju programmu 

4. Ziľas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1. studiju veids- pilna laika studijas 

4.2. programmas prasības- sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un 

aizstāvēts profesionālā maģistra darbs 
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4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, kursi vai vienības) un personas iegūtais 

novērtējums/atzīmes/kredītpunkti (ja šī informācija ir pieejama oficiālajā atzīmju izrakstā) 

Studiju priekšmeti Kredītpunk

ti ECTS Vērtējums 

Obligātie studiju priekšmeti (A) 

Finanšu grāmatvedība  3 4.5  

Finanšu menedžments 3 4.5  

Finanšu investīciju vadība 3 4.5  

Matemātiskā statistika 2 3.0  

Starptautisko finanšu vadība 2 3.0  

Apdrošināšanas finanses 2 3,0  

Lietišķā psiholoģija 2 3.0  

Risku vadības process 3 4.5  

Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B1) 

Mikroekonomikas analīze  2.0 3.0  

Makroekonomikas analīze 2.0 3.0  

Pētniecības, publikāciju metodoloģija  

(angļu val.) 

2.0 3.0  

Nodokļu plānošana 2.0 3.0  

Komercdarbība un finanšu likumdošana 2.0 3.0  

Izvēles studiju priekšmeti (B2) 

Starptautiskie norēķini 2 3.0  

Biznesa ētika 2 3.0  

Projektu ekonomiskā novērtēšana 2 3.0  

Vadības grāmatvedība  2 3.0  

Stratēģiskā vadīšana 2 3.0  

Mājsaimniecības finanšu plānošana 2 3.0  

Biznesa novērtēšana 2 3.0  

Nodokļu politika 2 3.0  

Iekšējais audits 2 3.0  

Finanšu pakalpojumu mārketings 2 3.0  

Finanšu vadības teorijas 2 3.0  

Uzľēmējdarbības plānošana 2 3.0  

Prakse 

Profesionālā prakse „Finanšu analīze‖  8.0 12.0  

Profesionālā prakse „Finanšu darba vadīšana‖ 18.0 27.0  

Profesionālā prakse „Naudas plūsmas vadība‖ 6.0 9.0  

Valsts pārbaudījums 

Maģistra darbs 28.0 42  

Maģistra darba tēmas nosaukums:  
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4.4. atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs 

programmas studentam/ei 

10 (izcili)  

9 (teicami)  

8 (ļoti labi)  

7 (labi)  

6 (gandrīz viduvēji)  

5 (viduvēji)  

4 (gandrīz viduvēji)  

3-1 (neapmierinoši)  

 Vidējā svērtā atzīme: ........ 

4.5. kvalifikācijas klase. 

 Kvalifikācijas klases “Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā 

5. Ziľas par kvalifikāciju: 

5.1. turpmākās studiju iespējas-tiesības stāties doktorantūrā 

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts)- dod tiesības veikt profesionālo, jaunrades, 

pētniecības un pedagoģisko darbu uzņēmējdarbības un vadības jomā 

6. Papildinformācija: 

6.1. sīkāka informācija; 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu  Sērija PD Nr.0000 

 Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. 
Studiju programmai ―Finanšu vadība‖ izsniegtā licence ir derīga līdz 08.10.2012. 

Licence izsniegta 08.10.2009 

papildinājums punktam 4.4. 

svērto vidējo atzīmi rēķina kā av = sum (a*f)/sum (f), 

kur: av – svērtā vidējā atzīme, 

        a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, 

       f – šā kursa apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. 

kvalifikācijas klases ―Standarta‖ piešķiršanas kritēriji – izpildītas visas programmas 

prasības. 

6.2. papildinformācijas avoti. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Lielā iela 2, Jelgava, Latvija, LV-3001, telefons: 

+371 – 3022584, fakss: +371-3027238 

E-pasts: rektors@llu.lv Interneta adrese: http:www.llu.lv 

 

7. Pielikuma apstiprinājums: 

7.1. datums; 

7.2. paraksts un tā atšifrējums; 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats; 

7.4. zīmogs vai spiedogs. 

  

8. Ziľas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 

mailto:rektors@llu.lv
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 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā, jāiegūst vispārējā vidējā izglītība. Vispārējās 

vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventus uzľem augstskolā 

saskaľā ar vispārīgajiem augstskolas uzľemšanas noteikumiem. Augstskolas var noteikt arī 

specifiskas uzľemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 

vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā attiecīgās studiju programmas 

apguvei). 

Kopējais vispārējās vidējās izglītības ilgums ir 12 gadi. Vidusskolās ir četru virzienu 

programmas – vispārizglītojošā, humanitārā un sociālā, matemātikas, dabaszinātľu un 

tehnikas, kā arī profesionālā virziena programma. 

Visiem virzieniem kopīgi ir šādi obligātie priekšmeti: latviešu valoda, pirmā 

svešvaloda, otrā svešvaloda (mazākumtautību skolās – mazākumtautības valoda), 

matemātika, vēsture, sports, biznesa ekonomikas pamati, lietišķā informātika. Papildus 

minētajiem priekšmetiem katra programma ietver attiecīgā virziena obligātos un izvēles 

priekšmetus. 

Mācību gada garums ir 36 nedēļas no 1.septembra līdz maija beigām. Kopumā vidējās 

izglītības programmā trijos gados minimālais mācību stundu skaits ir 3150 stundas, 

maksimālais – 3780 stundas (30–36 stundas nedēļā). 

Lai saľemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jānokārto ne mazāk kā pieci 

eksāmeni un četras ieskaites. Eksāmeni jānokārto latviešu valodā, izglītības programmu 

virzienam atbilstošajā obligātajā mācību priekšmetā, vienā izglītības iestādes noteiktajā 

mācību priekšmetā un divos izglītojamā izvēlētos mācību priekšmetos. Vidējās izglītības 

programma noslēdzas ar centralizētajiem eksāmeniem, un uzľemšana augstskolā notiek 

atbilstoši centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

Vispārējās vidējās izglītības standartu ietver arī vidējās profesionālās izglītības 

programmas, kuras ilgst četrus gadus pēc pamatizglītības ieguves. 

 

  

  

Bakalaura un maģistra grādi ir gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 

izglītībā. Abu veidu bakalauriem ir tiesības stāties maģistrantūrā, abu veidu maģistriem 
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(tiem pielīdzinot arī maģistra grādus medicīnā, zobārstniecībā un farmācijā – attiecīgi sešus 

un piecus gadus ilgas studijas) – doktorantūrā. 

  

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī 

sniegt teorētisko pamatu profesionālajai darbībai. Akadēmiskās izglītības programmas tiek 

īstenotas saskaľā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

  

Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru grupā) piešķir pēc akadēmisko studiju pirmā 

posma. Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 (180–240 ECTS) 

kredītpunktu (turpmāk – KP), no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles 

daļa ir ≥20 (30 ECTS) KP, bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. 

Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoľi semestri. 

  

Maģistra grādu piešķir zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc akadēmisko studiju otrā 

posma. Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem 

ne mazāk kā 20 KP ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātľu 

nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziľas (≥30 KP) un to aprobāciju aktuālo problēmu 

aspektā (≥15 KP). 

  

Profesionālās augstākās izglītības iestādes uzdevums saskaľā ar pirmā un otrā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartiem ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi 

konkrētā darbības jomā, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, 

produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un 

pedagoģiskajam darbam attiecīgajā nozarē. 

Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS): 

vispārizglītojošie kursi (≥15 KP), nozares teorētiskie pamati (≥36 KP), profesionālā 

specializācija (≥60 KP), izvēles kursi (≥6 KP), prakse (≥26 KP), valsts pārbaudījums, tai 

skaitā noslēguma darbs (≥12 KP). 

  

Maģistra profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 40 KP (60 ECTS): 

jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē (≥7 KP), prakse (≥6 KP), valsts 

pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs (≥ 20 KP), kā arī pētniecības, projektēšanas, 

vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

  

Profesionālajā augstākajā izglītībā ir ne vien bakalaura un maģistra programmas, bet arī 

citi programmu veidi: 

1) otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc kuru apguves iegūst 

CEDUC piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms var būt vismaz 40 

KP (60 ECTS) pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) pēc vidējās 

izglītības ieguves. Programmas ietver praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un 

valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP apjomā; 

2) pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmas, pēc kuru 

apguves iegūst CEDUC ceturtā līmeľa 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 līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmās. 
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Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais 

grāds – doktors. Uzľemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu 

iegūst, publiski aizstāvot doktora disertāciju. Doktora disertāciju var izstrādāt triju līdz 

četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma 

patstāvīgu pētījumu veikšanas, strādājot augstskolā, zinātniskā iestādē u.c. Doktora grāda 

piešķiršanas kārtību nosaka Latvijas Zinātnes padome. Doktora grādu piešķir Latvijas 

Zinātnes padomes apstiprinātas promocijas padomes. 

  

Kredītpunktu sistēma. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas nedēļas pilna 

laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 

40 kredītpunkti. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas 

kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

  

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

  

 Apguves 

līmenis 
 Atzīme  Skaidrojums 

 Aptuvenā 

ECTS 

atzīme 

 ļoti augsts 

 10  izcili (with 

distinction) 

 A 

 9  teicami (excellent)  A 

 augsts 
 8  ļoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 vidējs 

 6  gandrīz labi 

(almost good) 

 D 

 5  viduvēji 

(satisfactory) 

 E 

 4  gandrīz viduvēji 

(almost satisfactory) 

 E/FX 

 zems 
 3–1  negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 

 Fail 

  

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaľā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas var 

izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā, akreditētā 

programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme. Kvalitātes vērtēšana ietver augstskolas 

pašvērtējuma ziľojuma sagatavošanu un ekspertu novērtējumu. Ekspertu grupās no vismaz 

trim ekspertiem tikai viens var būt no Latvijas, pārējie (vairumā gadījumu) – no 

Rietumeiropas un citām Baltijas valstīm. Lēmumu par programmas akreditāciju pieľem 

Akreditācijas komisija, bet par augstskolas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 
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Akreditācijas pirmais cikls Latvijā noslēdzās 2001.gadā. Atkārtotiem novērtējumiem 

jānotiek ne retāk kā reizi sešos gados. 

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                        http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

  

 

Diploma supplement 

  

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, 

Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide 

sufficient independent data to improve the international "transparency" and fair academic 

and professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to 

provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were 

pursued and successfully completed by the individual named in the Diploma to which this 

supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence 

statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections shall be 

provided. Where information is not provided, the reason shall be explained. 

  

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. first name; 

1.2. family name; 

1.3. date of birth (day/ month/ year); 

1.4. student identification number or code (if available). 

  

2. Information identifying the qualification: 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language); 

2.2. main field(s) of study for the qualification; 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution; 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.) 

administering studies; 

2.5. language(s) of instruction/examination. 

  

3. Information on the level of the qualification: 

3.1. level of qualification; 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the 

programme; 

3.3. access requirements. 

  

http://www.aiknc.lv/
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4. Information on the contents and results gained: 

4.1. mode of study; 

4.2. programme requirements; 

4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual 

grades/marks/credits obtained (if this information is available on an official transcript this 

should be used here); 

4.4. grading scheme and if available, grade distribution quidance; 

4.5. overall classification of the qualification (in original language). 

  

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study; 

5.2. professional status (if aplicable). 

  

6. Additional information: 

6.1. additional information; 

6.2. further information sources. 

  

7. Certfication of the supplement: 

7.1. date; 

7.2. signature; 

7.3. capacity; 

7.4. offical stamp or seal. 

  

8. Information on the national higher education system. 

  

General education (overall duration – 12 years). 

After completion of compulsory basic education (9 years) four types of programmes 

are offered at general secondary education (vispārējā vidējā izglītība) (grades 10–12): a 

general one or others emphasizing liberal arts and social sciences; or mathematics, natural 

sciences and technical subjects; or vocational subjects. Latvian language and literature, first 

foreign language, second foreign language (minority language in minority schools), 

mathematics, history, physical education, basics of economics and ICT are compulsory in 

all programmes. Each type of programmes has its own set of compulsory and optional 

subjects. 

School year lasts 36 weeks (except examination periods) – from the beginning of 

September till the end of May. The total number of study hours in 3 years of general 

secondary education may vary from 3150 to 3780 (i.e. 30–36 per week) depending on the 

programme and individual choice of subjects. 

To be awarded a certificate of general secondary education (atestāts par vispārējo 

vidējo izglītību) candidates sit examinations in at least five subjects and pass/fail tests in up 

to four other subjects. Examinations are taken in: Latvian language, a compulsory subject 

of the particular programme, a subject chosen by school and two subjects chosen by the 

candidate. Leavers of 4-year vocational secondary education (profesionālā vidējā izglītība) 

have to pass a qualification examination and 4 centralised compulsory examinations (the 

same as after general secondary education) in order to receive a diploma on vocational 
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secondary education. Centralized school-leaving examinations serve as a basis for the 

admission to higher education. 

  

Higher education 

Access to higher (tertiary) education (HE). All holders of general secondary education 

certificates and diplomas on vocational secondary education meet the general admission 

requirements. However, the universities are free to set specific requirements, e.g. to choose 

which subjects have to been taken at school level to qualify for admission to a particular 

programme. 

  

 

  

Grading system. The state standards for higher education set the following ten-point 

marking bakalaurs (bachelor) and maģistrs (master) degrees are awarded both in academic 

and professional HE. Both types of bachelors are eligible for studies in master programmes 

and both types of masters (including holders of degrees in medicine, dentistry and 

pharmacy – 6 and 5 years respectively) – in doctoral programmes. 

Academic higher education follows academic education standard and is aimed at 

preparing graduates for research and providing theoretical background for professional 

activities. 

Bakalaurs (bachelor) degree in a branch of science is awarded after the first cycle of 

academic studies. Bachelor programmes comprise 120–160 credit points (180–240 ECTS) 

or 4–6 semesters of full-time studies. They include: compulsory part ≥50 CP (75 ECTS), 

optional part ≥20 CP (30 ECTS), thesis ≥10 CP (15 ECTS) and some subjects of free 

choice to earn the rest of necessary CP. 

Maģistrs (master) degree in a branch of science is awarded after the second cycle of 

academic studies comprising 80 CP (120 ECTS), out of those thesis results in ≥20 CP, 

compulsory part includes theoretical aspects of the field (≥ 30 CP) and their practical 

application in solving actual problems (≥15 CP). 

According to Standards of first and second level professional higher education, its aim 

is to provide in-depth knowledge in a field, enabling graduates to design and improve 

systems, products and technologies as well as to prepare graduates for creative, research 

and teaching activities in this field. 

Professional bakalaurs (bachelor) programmes are designed to ensure professional 

competence, they comprise at least 160 CP (240 ECTS), out of those: general courses (≥15 

CP), theoretical courses of the field (≥36 CP), specialization courses (≥60 CP), optional 
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courses (≥6 CP), practical placement (≥26 CP), and state examinations including thesis 

(≥12 CP). 

Professional HE programmes leading to maģistrs (master) degree comprise no less than 

40 CP (60 ECTS), out of those: up-to-date achievements in the field – in theory and in 

practice (≥7 CP), practical placements (≥6 CP), state examinations including thesis (≥20 

CP) as well as research training, courses of design, management, psychology etc. 

Apart from the programmes leading to bakalaurs (bachelor)  and maģistrs (master) 

degrees, there are other types of professional higher education programmes. 

  

First-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 CP 

(120–180 ECTS) and lead to a CEDUC 4th level professional qualification. These 

programmes are targeted mainly at labour market. Yet, the graduates of the first-level 

programmes can continue their studies in second-level professional programmes. 

  

Second-level professional HE programmes lead to a CEDUC 5th level professional 

qualification. Such programmes can comprise either at least 40 CP (60 ECTS) for holders 

of bakalaurs (bachelor)  degrees or at least 160 CP 

(240 ECTS) for secondary school leavers. In both cases programmes should include a 

practical placement of at least 26 CP (39 ECTS) and graduation examinations including 

thesis (≥10 CP). Graduates of programmes including the 70 CP (105 ECTS) compulsory 

part of the bakalaurs (bachelor)  programme, have access to master studies. 

  

Doctoral studies. From January 1, 2000 onwards a single type of doctoral degree 

Doktors (Dr.) is being awarded in Latvia. 

Maģistrs (master) degree (or the equivalent) is required for admission to doctoral 

studies. Doktors (Dr.) degree can be achieved at public defence of a doctoral thesis which 

may be a result of three to four years of full-time doctoral studies at a university or an 

equivalent amount of independent research while working at a university, research 

institution etc. 

Latvian Council of Science appoints promotion councils and sets the procedures for 

awarding doctoral degrees. 

  

Credit point system. Latvian credit point is defined as a one-week full-time study 

workload. An average workload of a full-time study year in most HE programmes is 40 CP. 

Latvian credit point system is compatible with ECTS. The number of ECTS credits is 

found by multiplying the number of Latvian credit points by a factor of 1.5. 
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Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

  

 Achieve-

ment level 
 Grade  Meaning 

 Approx. 

ECTS 

grade 

 very high 
 10 

 izcili (with 

distinction) 
 A 

 9  teicami (excellent)  A 

 high 
 8  ļoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 medium 

 6 
 gandrīz labi 

(almost good) 
 D 

 5 
 viduvēji 

(satisfactory) 
 E 

 4 
 gandrīz viduvēji 

(almost satisfactory) 
 E/FX 

 low  3–1 
 negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
 Fail 

  

It must pointed out that approximation with the ECTS scale is unofficial and cannot be 

used for official comparison with marks recorded in a Latvian education certificate or 

diploma. 

Quality assurance. According to Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas 

may be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE 

institution holding a state-approved Satversme (by-law). Quality assessment includes self-

evaluation report by the higher education institution and peer evaluation. Evaluation teams 

consist of at least three experts, with only one from Latvia. In most cases the other two 

experts are selected from Western Europe or from the Baltic States. Decisions on 

programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on institutional 

accreditation – by the Higher Education Council. The first accreditation cycle was 

completed in 2001. Recurrent assessments have to take place once every six years. 

 More information: 

1. On educational system            http://www.izm.lv 

                                                 http://www.aic.lv 

                                                 www.eurydice.org 

2. On status of programmes/institutions:        http://www.aiknc.lv 

 

http://www.aic.lv/
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LICENCE  NR.04056-76  

par tiesībām īstenot  profesionālo maģistra studiju 

programmu Finanšu vadība 
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PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU 

PROGRAMMAS „FINANŠU VADĪBA‖ 

SALĪDZINĀJUMS AR ĀRVALSTU 

AUGSTSKOLĀM
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Appendix  8. 

LLU profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” salīdzinājums ar ārvalstīs realizētajām MFM (Master in 

FinancialManagement)  un MscF (Full-time-MSc-in-Finance) programmām 
 

Programma un augstskola, kurā tā tiek realizēta Programmas realizācija 

Cranfield university (UK) 

 

http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p2241/Programmes-

and-Executive-Development/MSc/Full-time-MSc-in-

Finance-and-Management/The-Cranfield-MSc-Finance-and-

Management-Your-Programme 

 

Full-time-MSc-in-Finance-and-Management 

MSc in Finance un vadība ir 11 mēnešu pilna laika programmu, kas sākas septembra 

beigām katru gadu. 

Studijas tiek sadalītas pēc moduļu principa: 

Pirmajā modulī (Core Finance Courses ) ietilpst sekojoši studiju kursi: Finanšu 

vadība, Starptautisko korporāciju finanses, Finanšu tirgus regulēšanaun ētika, Finanšu 

kvantitatīvā analīze; 

Otrajā modulī (Core Management Courses)  ir sekojoši kursi:  

Grāmatvedība, Ekonomika, Mārketings, Organizācijas vadība, Stratēģiskā vadība. 

Trešajā modulī  iekļauti sekojoši  kursi: 

Finanšu pētījumu metodes, Novērtēšana, Finanšu modelēšana un programmēšana;  

Papildus tiek piedāvāti sekojoši izvēles kursi:   

Uzľēmumu restrukturizēšana, Fiksētā ienākuma vērtspapīri, Fondu vadība, Investīciju 

analīze, Investīciju bankas, Privātais kapitāls, Apvienošanās un pārľemšana, Finanšu 

ekonometrija. 

Studijas noslēdzas ar iespēju iegūt praktisko pieredzi un izstrādāt maģistra pētniecisko 

darbu par izvēlēto tēmu. 

 

Lund University, School of Economics and Managenent,  

(Sweeden) 

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=10901&lukas_id=EAGCF 

http://www.ehl.lu.se/en/education/programmes/masters?pid

=24 

 

Master in Corporate and Financial Management 

Lai iegūtu MSc in Finance  maģistra grādu jāapgūst studiju kursi  60 ECTS (Eiropas 

kredītpunktu pārneses sistēma) apjomā. 

Rudens semestrī: 

Septembri-Oktobris:  

Stratēģisko finanšu vadība  7,5 ECTS; 

Strateģisko izmaksu  vadība   7,5 ECTS  vai Stratēģiskā vadība  7,5 ECTS 

Novembris-Decembris 

Korporatīvās finanses un uzľēmumu risku vadība   7,5 ECTS; 

Korporatīvā vadība   7,5 ECTS 

Pavasara semestris  

http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p2241/Programmes-and-Executive-Development/MSc/Full-time-MSc-in-Finance-and-Management/The-Cranfield-MSc-Finance-and-Management-Your-Programme
http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p2241/Programmes-and-Executive-Development/MSc/Full-time-MSc-in-Finance-and-Management/The-Cranfield-MSc-Finance-and-Management-Your-Programme
http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p2241/Programmes-and-Executive-Development/MSc/Full-time-MSc-in-Finance-and-Management/The-Cranfield-MSc-Finance-and-Management-Your-Programme
http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p2241/Programmes-and-Executive-Development/MSc/Full-time-MSc-in-Finance-and-Management/The-Cranfield-MSc-Finance-and-Management-Your-Programme
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=10901&lukas_id=EAGCF
http://www.ehl.lu.se/en/education/programmes/masters?pid=24
http://www.ehl.lu.se/en/education/programmes/masters?pid=24
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Janvāris-marts 

Finanšu analīze un uzľēmuma restrukturizācija  7,5 ECTS; 

Izvēlas papildus divus no trim priekšmetiem: Organizatoriskā kultūra, identitāte un 

vadība 7,5 ECTS; Stratēģiskā vadība 7,5 ECTS; Post Enron – grāmatveži un atbildība 7,5 

ECTS. 

Aprīlis-Maijs  - maģistra grādam atbilstoša projekta izstrāde Uzľēmumu un finanšu 

vadībā ( 15 ECTS) 

Barcelona graduate school of economics (Spain)  

www.barcelonagse.eu/UPF-

GSE_Master_in_Finance_Courses.html 

 

Lai iegūtu MSc in Finance  maģistra grādu jāapgūst studiju kursi  60 ECTS (Eiropas 

kredītpunktu pārneses sistēma) apjomā, kur katram studiju kursam ir 5 kredīti, kas ir 

līdzvērtīgi 40-stundu apjomam.  

Studijas tiek sadalītas pēc moduļu principa. 

Pirmajā modulī (Core Courses for both Tracks) ietilpst sekojoši studiju kursi: 

Stohastiskie procesi, Aktīvu vērtība, Statistika un ekonometrija finansēs, Finanses I; 

Otrajā modulī (Core Courses for both Tracks and Optional Courses Banking 

Track) atkarībā no izvēlētās apakšnozares ir obligātie un izvēles kursi: Uzľēmumu 

finanses, Empīriskās finanses, Finanšu iestāžu vadība; 

Trešajā modulī  (Compulsory and Optional Courses Banking Track ) atkarībā no 

izvēlētās apakšnozares ir obligātie un izvēles kursi: Bankas, finanšu inžinierigs un 

riska vadība I un II daļa, Finanses II,  Banku teorija, Tirgus mikrostruktūra I un II daļa; 

Invesīcijas; 

Roterdamas Menedţmenta skola (Roterdam School of 

Management -RSM) un Erasmus Center for Financial 

Training (ECFT)  

Nīderlande 
www.ecft.nl/mfm 

 

 

Roterdamas menedžmenta skola (RSM) ir Roterdamas Erasmus universitātes (EUR) 

sastāvdaļa.  

Master in Financial management studijas tiek sadalītas pēc moduļu principa 12 

mēnešos. 

 

Pirmajā modulī – 1 mēnesis (septembris) iekļauti ievadkursi: 

Finanšu pamati,  Finanšu lēmumu pieľemšana,  Finanšu aprēķini, Semināri:Praktiskās 

iemaľas  Basics Word / Excel / Powerpoint, Lēmumu pieľemšana,  

  Internets, e-pasts un komunikācijas,   

 Prezentācijas iemaľas ,  Finanšu matemātikas pamati ,  Statistikas un matemātikas 

pamatkurss. 

Otrajā modulī – 3 mēneši (oktobris – decembris) iekļauti kursi: 

Investīcijas & Finanšu tirgus I, Finanšu Ekonometrija I , Investīcijas & Finanšu tirgus II,  

http://www.barcelonagse.eu/UPF-GSE_Master_in_Finance_Courses.html
http://www.barcelonagse.eu/UPF-GSE_Master_in_Finance_Courses.html
http://www.ecft.nl/mfm
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Finanšu Ekonometrija II; kā arī semināri: Investīciju problēmu strukturēšana,  portfeļa 

pārvaldība , datu vākšana un datu analīze , pamatizpratne par ekonometrija ,  Statistikas 

pamatelementi & Finanšu investīciju novērtēšana;   

 Trešajā  modulī – 3 mēneši (janvāris – marts) iekļauti kursi: 

Atvasinātie instrumenti & Riska vadība,   

 Derivatīvu Metodes & Programmatūra , Finanšu vadība un uzskaite, Uzľēmumu 

finanses I , kā arī semināri : Finanšu pārskatu analīze,  Finanšu informācijas sistēmas 

uzľēmumos , Indivīdu, grupu un tiesību subjektu priekšrocībuanalīze, Spēļu teorija, 

Nākotnes naudas plūsmas analīze, labi strukturētu Problēmu Optimizācijas modeļi, 

Finanšu vadības informācijas avoti & Tehniskie rīki  

Ceturtajā  modulī – 3 mēneši (aprīlis-jūnijs):  

Pamatojoties uz studentu interesēm tiek  piedāvāti 6 kursi , no kuriem katrs students 

izvēlas četrus,  piemēram: Jaunie finanšu produkti,  Perspektīvā investīciju portfeļa riska 

vadība , Uzľēmumu un privātkapitāla strukturēšana, Uzľēmumu risku vadība, 

Uzľēmumu apvienošana un iegāde u.tml. 

Piektajā  modulī – 2 mēneši (jūlijs-augusts)  

maģistra darbs un staţēšanās periods  

Programmas maksa par viena gada pilna laika MFM programmu, ko piedāvā ECFT kopā  

ar RSM ir  22500,- eiro. Ietverta gan mācību maksa un dokumentu iesniegšana, gan ceļa 

izdevumi   vienas nedēļas laikā starptautisko studiju ceļojumam. 

Instituto de Empresa Business School  (IE Business 

School), Madrid, Spain 

 www.mif.ie.edu/home/DegreePrograms/ 

subhome_masters3_eng.php 

Master in Finance studijas tiek sadalītas pēc moduļu principa 12 mēnešos. 

Pirmajā modulī – 1 mēnesis (septembris) iekļauti ievadkursi: 

1. 4 mēneši -  (Sept-Dec) 

Studiju kursi: Ievads Finansēs, Uzľēmumu finanses, Derivatīvi un risku kontrole,  

Finanšu grāmatvedība  un analīze, Finanšu matemātika, Finanšu modelēšana, Fiksētie 

ienākumi un kredīti, Ievads kapitālu tirgū, Investīcijas, Makroekonomikas stratēģija 

investoriem,  Kapitāla vērtība. 

2.modulis 4 mēneši  (Jan-Apr.) 

Uzľēmumu finanses, Specialitātes finanses, Audits, Pasaules ekonomika, Bankas un 

apdrošināšana, Finanšu tirgus vēsture, Investēšana kapitāla tirgōs, Investīciju spēles, 

Finanšu investīciju portfeļa vadība, Fiksēta ienākuma atvasinātie instrumenti. 

3.modulis  - 3 mēneši  (Apr-Jun ) 

Praktiskās finanses, Arbitrāžas stratēģijas, Sagatavošanās CFA testam, Makroekonomika 

un aktīvu izvietošana, Starptautiskās finanses, Investīciju spēles, Privātkapitāls, Inovāciju 

http://www.mif.ie.edu/home/DegreePrograms/
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finansēšana, Uzskaite,  Patērētāju tirgus, Uzľēmumu vērtēšana, Hedžēšanas fondi; 

Uzľēmumu apvienošana un iegāde. 

Maģistra darba izstrāde. 

 

 

ESIC Business&Marketing School,  Madrid, Spain 

http://www.esic.es/master.asp?IdP=41&n=MDF&sec=5&la

ng=i 

 

Master in Finance studijas tiek organizētas pēc 8 moduļu principa. 

Pirmais modulis – Darbības finansēšana 

Ietver grāmatvedības un audita ,izmaksu analīzes, finanšu stabilitātes diagnosticēšanas, 

finanšu vadības matemātikas pamatus. 

Otrais modulis – Īstermiľa finanšu pārvaldība 

Ietver līdzekļu pārvaldības, kredītu politikas un iekasēšanas, iegāžu vadību un sarunas ar 

piegādātājiem, īstermiľa bankas finansēšanas un akciju pārvaldības jautājumus. 

Trešais modulis- Ieguldījumu politika 

Ietver investīciju projektu finansēšanu, ieguldījumu organizāciju un kontroli,  Finanšu 

ekonomisko novērtējumu kritērijus, darījumus ar risku un inflāciju, stratēģisko 

investīciju novērtēšanu. 

Ceturtais modulis – Lēmumi par ilgtermiľa finansējumu 

Ietver uzľēmumu kapitāla izmaksu, finansēšanas avotu un finansējuma struktūras 

jautājumus, dividenžu politiku, finansēšanu ar līzinga, nomas, faktoringa 

u.c.izmantošanu. 

Piektais modulis – Starptautiskie derivatīvi un finanses  

Ietver starpbanku un valūtas tirgu ( procenti un valūtas maiľas kursi), apdrošināšanu, 

importa un eksporta finansēšanu.  

Sestais modulis – Finanšu plānošana un kontrole 

Ietver ilgtermiľa stratēģiju un finanšu plānošanu, stratēģisko rādītāju kontroli, finanšu 

budžetu un budžetu kontroli, biznesa vadības kontroli un iekšējo kontroli. 

Septītais modulis – Finanšu stratēģija: uzľēmumu veidošana un novērtēšana 

Ietver stratēģisko finansēšanu, finanšu vadības ietekmi uz darbības rezultātiem, 

uzľēmumu novērtēšanu un akciju vērtības vadību. 

Astotais modulis – Finanšu vadības stimulatori 

Ietver darbu komandās simulējot uzľēmuma darbību konkurences apstākļos valsts un 

starptautiskajos tirgos, izmantojot datora  programmatūras iespējas uzľēmuma darbības 

plānošanas un finansiālo rezultātu analīzei. 

Maģistra darba izstrāde. 

http://www.esic.es/master.asp?IdP=41&n=MDF&sec=5&lang=i
http://www.esic.es/master.asp?IdP=41&n=MDF&sec=5&lang=i
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9.PIELIKUMS 
 

DARBA DEVĒJU ATZINUMI, VIEDOKĻI UN 

APTAUJAS  ANKETAS PARAUGS 
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10.PIELIKUMS 

 

STUDĒJOŠO APTAUJAS PARAUGS
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Cienījamo Student! 

Lai novērtētu Ekonomikas fakultātes profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Finanšu vadība‖ 

īstenošanu un izstrādātu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanai, lūdzam Jūs izteikt savu vērtējumu un 

ierosinājumus studiju programmas un studiju procesa pilnveidei. 

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā.  

 Aizpildot anketu, lūdzam atzīmēt atbildes, ievelkot kvadrātiľā krustiľu ! 

 Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiľā! 

N.p.k. Jautājums 
Pilnībā 

piekrītu 

Drīzāk 

piekrītu 

Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnībā 

piekrītu 

Nevaru 

pateikt 

1.  
Esmu apmierināts (-a), ka izvēlējos studēt 

šajā studiju programmā 
 X    

2.  
Mani apmierina studiju kursu 

piedāvājums studiju programmā 
X     

3.  Kopumā studiju kursu kvalitāte ir augsta  X    

4.  
Mani apmierina studiju laikā iegūtās 

teorētiskās zināšanas 
X     

5.  
Studiju laikā iegūstu pietiekamas 

praktiskās iemaľas 
 X    

6.  
Studiju procesā iegūstu jaunas, inovatīvas 

atziľas 
X     

7.  
Studiju maksa ir atbilstoša studiju 

kvalitātei 
X     

8.  
Studiju laikā iemācos efektīvi strādāt ar 

informāciju 
X     

9.  
Iegūtās zināšanas un prasmes man 

noderēs darbā  
 X    

10.  
Nodarbību pārbaudījumu plānojums ir 

pārdomāts 
  X   

11.  
Informācija par studiju procesu 

maģistrantūrā ir viegli pieejama 
X     

12.  
Studiju materiālu un auditoriju tehniskais 

nodrošinājums ir labs 
X     

13.  
Es ieteiktu saviem draugiem studēt šajā 

maģistra studiju programmā 
X     

14.  Ir piedāvātas iespējas studēt ārzemēs    X  

15.  
Kopumā mācībspēki ir augsti kvalificēti 

un erudīti 
 X    

16.  
Mācībspēku attieksme pret studentiem ir 

labvēlīga 
X     

17.  

Studijām nepieciešamā literatūra ir brīvi 

pieejama fakultātes Ekonomiskās 

informācijas kabinetā un LLU bibliotēkā 

 X    

18.  
Vai Jūs paralēli studijām strādājat? 

 Jā, strādāju ar studijām saistītā jomā 
X     

 
 Jā, strādāju ar studijām nesaistītā 

jomā 
     

  Nestrādāju.      
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11.PIELIKUMS 

 

SADARBĪBAS LĪGUMI UN VIENOŠANĀS 
 

STARP   DU  UN LLU 

 

VIENOŠANĀS STARP LLU EF PROFESIONĀLAJĀS 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀM 

 

SADARBĪBAS LĪGUMI PAR PROFESIONĀLO 

PRAKŠU ORGANIZĒŠANU 
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12.PIELIKUMS 

 

MĀCĪSPĒKU DALĪBA ZINĀTNISKAJOS 

PROJEKTOS 
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A.Eglīte 

Ekonomikas teorija, reģionālā ekonomika, patērētāja ekonomika,  mājturības ekonomika 

Starptautiskie projekti  

8. 1996. –1998. gadā Starptautiskā zinātniski pētnieciskajā projektā ―Mājturības-uzľēmuma-

komplekss‖ Reinas Fridriha Vilhelma Bonnas universitātes Lauksaimniecības fakultātes 

Uzľēmējdarbības institūta Mājturības ekonomikas profesūrā prof. Dr. M.-B. Piorkovska 

vadībā. 

9. 2003.-2004. gadā Starptautiskā Flandrijas – Latvijas divpusējās sadarbības programmas 

projektā LET/003/02 ―Telpiskā plānošana Vidzemes reģionā‖. Publikācijas ―Apdzīvojuma 

struktūra Vidzemē‖ autore 

10. 2003.-2005. gadā Socrates 14 dalībvalstis vadošā – Lielbritānija Projekta CEA-N nr. 

109899-CP-2003-1-UK – GRUNDTVIG-G4PP Consumer Education for Adults – 

Network(CEA-N) Brošūras „Latvijas patērētāji Eiropas sadarbības tīklā‖ (34 lpp.) 

līdzautore. 

11. Mērķauditorijas eksperte projektā 

Nr. 2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0037/0007 "Tālākizglītības programma 

MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību " 

12. Eiropas projekta 2007-3501/001/001 „Community Health Management to Enhance 

Behaviour‖ (CHANCE) Nr. 134240-LLP-1-207-DE-GRUNDTVIGT-GMP vadītāja 

Latvijā(2007.-2009.) 

13. Eiropas Komisijas projekta Nr.156089-LLP-1-2009-1-ES-ERASMUS-ENWA1 „COnsumer 

BEhaivior REsearch NErwork‖ (COBEREN) vadītāja Latvijā(2009-2012) 

14. Leonardo da Vinci partnerības projekts Nr. 2010‐1‐TR‐LEO04‐15852‐1 „A Nutrition Guide 

for Early Childhood Active Stakeholders‖ (NUTGECS) vadītāja Latvijā(2010-2012) 

ES projekti 

7. ESF aktivitātes 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei‖ projekta 

Nr. 2009/0232/1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/122 „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās 

grupas izveide‖ vadošā pētniece (2009-2012) 

8. ESF aktivitātes 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai projekta Nr. 

2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017 „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai‖ 

divu doktora darbu vadītāja 

9. ESF aktivitātes 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai projekta Nr. 

2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015 „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora 

studiju īstenošanai‖ viena doktora darba vadītāja  

10. 2008.-2009. ESF aktīvā nodarbinātības pasākuma ‖Pasākums noteiktām grupām‖ īstenošana 

LLU Ekonomikas fakultātē. Līgums Nr.24. starp NVA un LLU. 

11. 2007.-2008. ESF pasākums noteiktām personu grupām ‖Bezdarbnieku subsidētā 

nodarbinātība‖ īstenošana LLU Ekonomikas fakultātē. Līgums Nr.22M starp NVA un LLU. 

12. 2006.-2007. ESF pasākums noteiktām personu grupām ‖Mērķgrupu bezdarbnieku 

subsidētās nodarbinātības organizēšanas pasākumi‖ „Atbalsts profesionālo prasmju apguvei 

subsidētajā darba vietā‖ īstenošana LLU Ekonomikas fakultātē. Līgums Nr.15-J starp NVA 

un LLU. 

Ministriju pasūtījumi 

12. 1998. gadā līdzdalība Ekonomikas ministrijas pasūtītajā Latvijas Universitātes Publiskās 

pārvaldes katedras zinātniski pētnieciskajā projektā ―Reģionālās ekonomiskās attīstības 

izpēte Eiropas Savienības valstīs un šīs pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā‖ profesora 

Dr. hab. I. Vanaga vadībā. 
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13. 1999. dalība Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes katedras zinātniski pētnieciskajā 

projektā ―Īpaši atbalstāmo teritoriju (reģionu) identifikācijas metodikas pilnveidošana un 

priekšlikumu izstrāde uzľēmējdarbības atbalsta līdzekļu loka un intensitātes diferencēšanai‖ 

(Ekonomikas ministrijas pasūtījums). DARBS Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un 

juridiskās zinātnes ekspertu komisijas zinātnisko darbu konkursā ekonomikas apakšnozarē 

2000. gadā PRĒMĒTS AR OTRO PRĒMIJU. 

14. 2000. gadā līdzdalība Ekonomikas ministrijas pasūtītajā Latvijas Universitātes Publiskās 

pārvaldes katedras zinātniski pētnieciskajā projektā ―Potenciālo īpaši atbalstāmo reģionu 

noteikšanas variantu izstrādāšana un izvērtēšana, ľemot vērā Eiropas Savienības prasības‖. 

15. 2000. gadā BO VSIA ―Reģionu attīstība‖ pasūtītā pētnieciskā projekta „Reģionālā fonda 

izlietošanas efektivitātes kritēriji un to aprēķināšanas metodikas izstrādāšana‖ vadība 

16. 2006. gadā pētniece Zemkopības ministrijas projektā  Nr.J136/7-06 „Lauksaimniecības  

nozares un zinātniskās stratēģijas attīstības projekts‖  

17. 2006. gadā Latvijas maiznieku biedrības pasūtījums „Maizes pieprasījums Latvijā‖ vadība 

18. 2006. gadā pētniece projektā  LLU xp-22 „Maizes tirgus Latvijā‖ (IZM līgums nr. 2006/16 

ar LLU) 

19. Pētniece LLU/zp 07-51 „Mazo uzľēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas lauku 

apvidos‖. 

20. Pētniece LLU XP-88 Mazo uzľēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas lauku 

apvidos (2008) 

21. Pētniece LLU XP-115 Lauku tūrisma uzľēmumu specifika un konceptuālie sadarbības 

modeļi (2008) 

22. 2010. gadā SIA ―Inovatīvo Biomedicīnas tehnoloģiju institūts‖ un Siera klubs pasūtījums 

ES līdzfinansētās programmas „Mārketinga komunikāciju programma sieram un citiem 

piena produktiem‖ pētījumam vadība 

23. Projektu eksperts 

24. 2006. -2007. gads Labklājības ministrijas eksperts ESF Projekta 

Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 Līguma Nr. LM 17.6-04/2-2006 pētījuma 

daļai Nr. 1.1 „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros‖  

25. 2006.g. ESF aktivitātes 3.2.1. „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā 

izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs‖ IZM vērtēšanas eksperts  

26. 2006.g. ESF aktivitātes 3.2.7.2. ´‖ Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi 

izglītības iestādēs‖ IZM vērtēšanas eksperts  

27. 2006. – 2007.g. Mērķauditorijas eksperts projektā Nr. 

2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0037/0007  "Tālākizglītības programma 

MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību "  

28. Projektu vērtēšana 

29. 1998.- 1999. gadā Īpaši atbalstāmo reģionu programmas projektu vērtēšana Ekonomikas 

ministrijā 

30. 2004. gadā Valsts investīciju programmas (VIP) projektu vērtēšana 2004. gadā Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM)  (izvērtēti 27 projekti) 

31. 2004. – 2005. gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) „Īpaši atbalstāmo teritoriju 

uzľēmējdarbības (komercdarbības) attīstība‖ grantu shēmu 2.2.1.2. „Atbalsts ieguldījumiem 

uzľēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās‖ un 2.4.4. „Procentu likmju subsīdijas‖ 

starpinstitūciju vērtēšanas komisijas locekle (RAPLM) (izvērtēti 22 projekti); 

32. 2004. – 2005. gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2. prioritātes 

„Uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana‖ 2.5. pasākuma „Atbalsts lietišķās zinātnes 

attīstībai valsts zinātniskās institūcijās‖ 2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišķajiem pētījumiem 
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valsts zinātniskajā institūcijās‖ atklāta konkursa projektu pieteikumu (ideju) vērtēšana 

Izglītības un zinātnes ministrijā (izvērtētas 9 projektu idejas) 

33. 2004. – 2005. gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF)3.5.1.3. aktivitātes grantu shēmas „Pētījumu 

veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū‖ projektu pieteikumu vērtēšanas 

komisijas locekle (RAPLM) (izskatīti 23 projektu vērtējumi). 

34. 2010. gadā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta Nr. 0077 

‖Uzľēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā‖ (izvētēti 

25 projekti). 

Doktorandi 

Anda Grīnfelde. Pensionāru dzīves kvalitāte Latvijas reģionos (aizstāvēts 2010. gada 8. oktobrī) 

 

 

I.Jakušonoka 

17. ESF 1.1.2.1.2. „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai‖, Uzľēmuma līgums nr.04.4-

08/EF2.zv.57, 2009-2010. 

18. LZA projekts nr.09.1478 Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana 

tautsaimniecības attīstībai (līdzizpildītāja – pētniece), 2009.-2012. 

19.  Līdzdalība sadarbības projekta Nr.06.0040 „ Latvijas Lauksaimniecības risku un krīzes 

vadības sistēmas‖ apakšprojektā nr.06.0040.1 „Primāro un sekundāro sfēru risku un krīžu 

ekonomisko draudu izpēte un to seku novēršana‖. 2006.-2009.g. Apakšprogr. vad. K.Špoģis, 

Dr.habil.agr., LLU EF prof.  

20. LZP projekts nr.09.1475 „Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru 

ilgtspējīgā attīstībā‖  proj.vad. I.Pilvere  - izpildītāja    

21. LLU grantu projekts nr. 05.1900. Nozare: ekonomika, tautsaimniecība. Projekta nosaukums: 

Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā taisnīguma 

nodrošināšanai. Izpildes termiľš: 2005.-2008. – (izpildītāja 2006.-2008.) 

22. Līdzdalība sadarbības projekta nr. 02-0016 ―Riska vadība Latvijas lauksaimniecībā‖ 

subprojekta ―Riska ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku novērtēšana‖ izpildē  

(2002.-2006.). 

23. Projekts nr.XP88 „Mazo uzľēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas lauku 

apvidos‖ – projekta vadītāja 2008.g. 

24. Mazo uzľēmumu attīstības un finansēšanas iespējas Latvijas lauku apvidos. – projekta 

vadītāja 2007.g. (Projekts  nr.lluzp 07-51) 

25. ESF Projekts Nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137 „Izglītības 

programmas ―Grāmatvedība‖ modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā‖, eksperts  

26. ESF Projekts Nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137 „Izglītības 

programmas ―Grāmatvedība‖ modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā‖, eksperts  

27. LZP Valsts nozīmes pētniecības programma : Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības 

optimizācija - apakšprogramma : Finanšu  resursu piesaiste, vadīšana un kredītpolitika, 

(1998.g.) 

28. Granta tēma NR. 96.0144 ― Latvijas finanšu tirgus infrastruktūras sistēma un tā attīstības 

virzieni un iespējas ‖  (1998.g.) 

29. Granta tēma  NR. 90-239 "Uzskaites un kontroles organizācija un metodoloģija zemnieku un 

nomas saimniecībās"  ( 1991.-1993.g.) 

30. Zinātniskā darba tēma LLU 1997.-2001.g. ―Reģionālās attīstības finanšu resursu mobilizācijas 

virzieni un metodes‖ 

Novadīti un aizstāvēti trīs doktora darbi (Raľķevica V., 2006; Litavniece L., 2008;   Šulca R., 

2010) 

 

 

 

 



 

 198 

I. Kantiķe 

1) ESF projekts „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide‖, 

Nr.2009/0232/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/122 (no 2010.g.janvāra – 2012.g. decembrim) 

2) Community Health Management in Enhance Behavior (CHANCE) no 2008.g. maija – 

2009.g.jūnijam 

3) Mazo uzľēmumu attīstības finansēšanas iespējas Lauku apvidos (no 01.07.2007 līdz 

31.12.2008) 

4) Maizes tirgus Latvijā ( no 01.07.2006 līdz 31.12.2006) 

5) MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību (no 

02.05.2006 līdz 27.04.2007) 

 

D.Vīksne 

1. ESF projekts ―Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai‖ projekts Atbalsts LLU 

doktora studiju īstenošanai‖, Nr. 2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017, doktorante. 

2. Zinātniskais projekts Nr.06.2-xi9 „Sociālā kapitāla attīstība laukos‖ IZM Līguma Nr.2006/16 

Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē . 

3. ESF projekts: Izglītības programmas „Grāmatvedība „ modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžā- konsultants darba burtnīcai  mācību priekšmetā „Statistika‖ –  eksperte, I un II daļa 

Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137  

4. ESF projekts:„Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc 

mācību beigšanas‖. Projekta līguma Nr LM17.6 – 04/18 - 2005 . LU projekta reģistrācijas Nr  

2005/2220  . - eksperte 

 

R. Šulca 

1. Zinātniskais projekts Nr. lluzp 07-57 „Maizes ražošanas uzľēmumu resursi un to ietekme uz 

nozares attīstību‖, finansējums Ls 8386,00, izpildes termiľš 01.03.2007. – 01.03.2008. 

2. Starpzinātľu nozaru sadarbības projekts 06.0040, ―Lauksaimniecības un pārtikas risku 

vadīšana‖ R.Šulca. Finanšu risku vadīšana lauksaimniecības uzľēmumos un 

uzľēmējsabiedrībās. 3.4. Finanšu kontrole un risku vadība ES struktūrfondu apguvē. Jelgava, 

2007, 

3. ELVGF projekts „Latvijas Lauksaimniecības un Lauku attīstības SAPARD programmas 

paveiktā (Ex-post) novērtējums‖, izpildes termiľš 01.07.2007. – 01.11.2008., Latvijas 

SAPARD Lauku attīstības programmai, Ex-post novērtējumā izvērtējot sekojošas 

Apakšprogrammas un Pavadošos pasākumus: 4.1. Apakšprogramma ―Vispārējās lauku 

infrastruktūras uzlabošana‖.  

4. Eiropas Sociālā fonda projekts ―Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai‖ projekta 

„Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai‖, Vienošanās 

Nr.2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017, īstenošana, ko ar 2009.gada 3.aprīļa lēmumu 

Nr. 10-06.1.2/29-ESF apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija un 2009.gada 25.augustā 

saskaľojusi Valsts izglītības attīstības aģentūra, un kuru līdzfinansē no ESF līdzekļiem 2007.-

2013.gada programmēšanas perioda ietvaros.(Līguma Nr. 04.4-08/EF2.PD.06). 

5. ES finansēto projektu eksperts – ES finanšu līdzekļu izlietošanas audita veikšana 

(Auditorfirma AS ―BDO‖), kopš 2000. - 2010. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās 

programmas finansēto projektu eksperts –8. (ES projekti: Latvijas Hipotēku un Zemes banka, 

Latvijas Garantiju aģentūra, Baltijas Vides Forums, Vides ministrija, Zemkopības ministrija) 

6. Nodarbinātības Valsts Aģentūra - ESF Projekta ietvaros ―Ieguldījums tavā nākotnē‖. 

Apmācību programmas izstrāde un apmācības semināru novadīšana “Risku analīze un  

vadība”. Rīga, 2011. gada 11. – 22. marts. 

7. Apmācību programmas izstrāde un apmācības semināru novadīšana “Efektīva finanšu 

plānošana un vadība Eiropas Sociālā fonda projektos”, 2007. gada 8. februāris. Apmācības 

programmas mērķis bija pilnveidot pašvaldību darbinieku zināšanas un iemaľas finanšu 

plānošanā un vadībā Eiropas Savienības struktūrfondos – Eiropas Sociālā fonda projektos.  
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8. Vidzemes attīstības aģentūra - ESF  Projekta ietvaros ―Vidzemes reģionālās atbalsta sistēmas 

veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai‖. Apmācību 

programmas izstrāde un apmācības semināru novadīšana “Risku vadības process kā efektīvs 

finanšu vadības instruments ES struktūrfondu projektos”. Valmiera, 2007. gada 15. marts. 

9. Zemgales attīstības aģentūra - ESF apmācības programmas izstrāde un apmācības semināru 

novadīšana Zemgales reģionā “Par efektīvu finanšu vadību, grāmatvedības uzskaiti un 

iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanu ESF projektos”, 2006. gada 7. augustā. Apmācībās 

piedalījās: Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Aizkraukles rajonu un Jēkabpils pilsētas 

pašvaldību grāmatveži. Vidzemes attīstības aģentūra - ESF  Projekta ―Vidzemes reģionālās 

atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai‖.  

10. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs -  Projekta ietvaros ―Lauku saimniecību 

konsultatīvās sistēmas izveide‖ apmācību programmas izstrāde un apmācības semināru 

novadīšana “Finanšu analīze un tās loma uzņēmējdarbībā”. 2006. gads. 

 

A. Svarinska 

1. ESF projekta pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmas studentu 

kvalifikācijas prakse uzľēmumos grāmatveža profesijā eksperts 1.02.-31.03.2008. Līg.nr. 

2006/0275/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./009/0137 

2. ESF projekta Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Izglītības programmas „Grāmatvedība‖ 

eksperts, 02.02. 2007. Līg.nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.1./0003/0137 

3. Eiropas Sociālā fonda projekta Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentu kvalifikācijas prakses 

nodrošināšana uzľēmumos grāmatveža profesijā konsultants – eksperts, 16.03.-17.03. 2006. 

Līguma nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.1.0003/0137 

 

G. Mazūre 

2. LZA projekts „Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana 

tautsaimniecības attīstībai‖ (līdzizpildītāja – pētniece), 2009.-2012.g., projekta vadītāja: prof. 

Ī.Vītola 

I.Leibus 

1) LZA projekts 05.1900 Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un 

sociālā taisnīguma nodrošināšanai (līdzizpildītāja – pētniece), 2005.-2008.; 

2) LZA projekts Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana tautsaimniecības 

attīstībai (līdzizpildītāja – pētniece), 2009.-2012. 

 

L. Paura 

1. LZP granta vadītāja (2008) ―Piena proteīna gēnu biežums Latvijas brūnās šķirnes govju 

populācijā‖. 

2. LZP granta vadītāja (2000-20003) ES prasībām atbilstošas piena lopkopības virspārraudzības 

nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze. 

3. LZP granta vadītāja (2004-2007) Genētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences 

rādītājiem un somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā. 

4. LZP projekts 05.1597. Latvijas apstākļiem piemērotas vaislas teķu selekcijas indeksa 

noteikšanas metodes izstrāde. 2005.-2007.g., izpildītāja 

5. ZM līgumprojekts „Pārtikā izmantojamo dzīvnieku ģenētisko resursu un šķirľu kvalitātes 

izvērtējums un tālākās izmantošanas efektivitātes izmantošana‖, 2006.g., izpildītāja  

6. 07-26. F-XP79  ‗‘Slaucamo govju turēšanas tehnoloģijas ietekme uz govju adaptācijas 

spējām, iegūto piena produktivitāti un kvalitāti‘‘, izpildītāja. 

7. lluzp 07 – 32 Latvijas aromātisko un ārstniecības augu ģenētiskās daudzveidības izpēte, 

izmantojot molekulāros marķierus, izpildītāja. 

8. Starptautiskais projekts Nordplus Neighbour 2005-2007 programmas „Nordic-Baltic –Russian 

Academics Network in Bioinformatics‖ LLU koordinātors, 2005.-2007.g.  

9. ES Struktūrfondu ESF 3.2.3.2. aktivitātes projekta „Informāciju tehnoloģiju studiju 

programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē‖, izpildītāja 2005.-2007.g. 
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A.Vilciľa 

1. Līdzdalība LZP grantu pētniecības projekta 01.0796 „Daudzfunkcionālu lauku uzľēmumu 

attīstība saskaľā ar Eiropas Savienības jauno lauku politiku‖ (2001.g.-2002.g.),  

2. LZP grantu pētniecības projekta 01.0013.1 „Potenciālo iespēju izmantošanas virzieni un 

risinājumi lauksaimniecības kvotēšanas, regulēšanas liberalizācijas un globalizācijas 

apstākļos‖ (2001.g. – 2003.g.),  

3. LZP grantu pētniecības projekta 02.0016 „Risku vadīšana lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā‖ (2002. - 2005.g.),  

4. LZP grantu pētniecības projekta 06.0040 „Primārās un sekundārās sfēras risku un krīžu 

ekonomisko draudu izpēte un to seku novērtēšana‖ (2006.g. – 2009.g.),  

5. LR ZM zinātniski pētnieciskā projekta 220606/S310 „Lauksaimniecības nozares un zinātnes 

attīstības stratēģija‖ (2006.g.) izpildē,  

6. IZM finansētā LLU zinātniskā projekta 06.15-xp22 „Maizes tirgus Latvijā‖ vadītāja (2006.g.),  

7. IZM finansētā LLU zinātniskā projekta LLU ZP 07-57 „Maizes ražošanas uzľēmumu resursi 

un to ietekme uz nozares attīstību‖ vadītāja (2007.g.) 

 

R. Ķesteris-Mālkalns 
1) Latvijas Zinātľu akadēmijas finansētā sadarbības projekta ―Riska faktori, to izvērtēšana un 

riska vadība Latvijas lauksaimniecībā‖ ietvaros realizētajā projektā 02.0016.8.1. Projekta 

sadarbības partneri  – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un 

a/s ―DATI‖. 

 

Ī.Vītola 

12. Valsts programma Nr. 13 „Lauksaimniecības attīstība Latvijā‖ ietvaros veikts pētījums 13.1. 

„Latvijas lauksaimniecība un lauku attīstība integrējoties Eiropas Savienībā‖ par tēmu: 

„Lauksaimniecības atbalsta politika‖. Galvenie izpildītāji: A.Sproģis, Ī.Vītola (1994.-1997.) 

13. Lauksaimniecības ekonomikas nozares, lopkopība – liellopu gaļas ražošana, putnkopība un 

aitkopības ekonomika 1991.-1998.(galvenā izpildītāja) 

14. Valsts atbalsta politika Latvijā – muitas tarifi un kvotas, nodokļi 1991.-1999.( izpildītāja) 

15. Lauksaimniecības subsīdiju nolikums un atbalsts lopkopībā 1991.-2001.(galvenā izpildītāja) 

16. LZM projekts „Liellopu gaļas ražošanas problēmas Latvijā‖, (tēmas vadītāja un galvenā 

izpildītāja ) (1995.-1996.) 

17. LZP projekts ZS „Pakuļi‖ Nodokļu un subsīdiju politikas problēmas un pilnveidošanas 

virzieni (grants) 1997.-2000. (līdzizpildītājs). 

18. LZP projekts ZS „Pakuļi‖ Valsts fiskālās politikas pilnveidošana ienākumu un resursu sadalē 

(grants) 2001.-2004. (līdzizpildītājs). 

19. LZP projekts Valsts reģionālā politika lauksaimniecībā (grants) 1997.-1999.(līdzizpildītāja) 

20. LZP projekts Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana tautsaimniecības attīstības un sociālā 

taisnīguma nodrošināšanai (grants) 2005.-2008. (vadītāja, līdzizpildītāja). 

21. LZP projekts Nodokļu sistēmas problēmas Latvijā un to pilnveidošana tautsaimniecības 

attīstībai (grants) 2009-2011. (vadītāja, līdzizpildītāja). 

22. Lauksaimniecības strukturālās attīstības, protekcionisma un nodokļu sistēmas problēmas 

grants) 2011-2013 (līdzizpildītājs) 

 

A.Zvaigzne 

1. 2002 – 2005 Līdzdalība sadarbības projektā „Riska vadība Latvijas lauksaimniecībā‖ 

subprojekta „Riska ekonomisko iespēju un draudu izpēte un to seku novērtēšana‖. 

2. 01.04.2007 – 31.12.2008 Līdzdalība lluzp 07-51 projektā „Mazo uzľēmumu attīstības un 

finansēšanas iespējas Latvijas lauku apvidos‖. 

3. 01.09. 2010.-31.07.2011. Līdzdalība projektā „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai‖ 

2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017, vadītāja I.Bērziľa. 

4. 03.11.2010.-16.02.2011. līdzdalība projektā- Manuskripta sagatavošana „Latvijas reģionu 

ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni‖ vadītāja H.Jirgena. 
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Pielikums nr.12. 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās LZP, starptautiskajos un citos ministriju finansētajos zinātniskajos projektos 
 
N.p.k. Projektu 

realizācijas 

periods 

Projekta nosaukums Finansējuma 

avots 

Vadītājs Dalībnieki/ 

izpildītāji 

1. .  

2009.-2012. 

Starptautisks projekts - COBEREN: CONSUMER BEHAVIOUR 

ERASMUS NETWORK Reference number: 156089-LLP-1-2009-1-

ES-ERASMUS-ENWA ,  

 

ERASMUS A.Eglīte I.Pilvere, I.Pučure, Sk.Dzene 

2.   

2009.-2011. 

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. 

gadam projektā „Administratīvā sloga samazināšana uzľēmējdarbībai 

Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos (REDBURDEN)‖, numurs 

LLII-070 

 

ERAF 
I.Pilvere 

V.Kozlinskis, Z.Bulderberga, 

A.Dobele, I.Upīte, L.Līcīte 

3.  2009. EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta finansētā stipendiju grantu shēma, līgums Nr. EEZ09B-1-

58 

 

EEZ I.Pilvere  

4.  2009. ZM/LAD projekts 120309/S10 „Administratīvā sloga un izmaksu 

izvērtējums pārtikas drošības normatīvajā regulējumā‖ 

 

ZM/LAD 
I.Pilvere V.Kozlinskis, D.Popluga 

5.  2009. Nr. 09.1475 „Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un 

sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā‖ 

 

LZP 
I.Pilvere  

I.Jakušonoka, V.Strīķis, 

Z.Bulderberga, I.Upīte  

6.   

2010. 
Nr. 09.1529  ―Lauksaimniecības strukturālās attīstības, protekcionisma 

un nodokļu sistēmas problēma‖ . 

 

LZP I.Pilvere 

Ī.Vītola, L.Siliľa, I.Upīte, 

A.Radžele-Šulce, D.Švēdere, 

V.Tetere, I.Baraškina 

7.   

 

2009.-2010. ESF 1.1.2.1.2. pasākums „Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai‖ projekts „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai‖ 

 

 

ESF 
 

B.Rivža, K.Špoģis, I.Pilvere, 

A.Dobele, A.Eglīte, I.Jurgena, 

L.Mihejeva,  I.Jakušonoka, 

D.Vīksne, R.Šulca, L.Siliľa, 

A.Radžele-Šulce  

A.Zvirbule,Bērziľa 

8.   

2008.-2010. 

EEZ Norvēģijas projekts LV0040 „Inovatīvo mācīšanas moduļu 

attīstīšana un ieviešana Baltijas valstu menedžeriem, izmantojot 

starpdisciplināro pieeju uzľēmējdarbībai un progresīvajām 

tehnoloģijām‖ 

 

EEZ 
V.Kozlinskis 

I.Pilvere, A.Dobele, 

A.Zvirbule-Bērzina, 

Z.Bulderberga, S.Rivža, 

L.Līcīte, A.Radžele- Šulca 

9.   

2007.-2009. 

Starptautiskais projekts - 1; (CHANCE 2007-3501/001/001 Number of 

the Contracts 134240-LLP-12007-1-DE-GRUNDTVIGT-GMP Project 

„CHANCE-Community Health Management to Enhance Behaviour‖ 

 

GRUNDTVIGT A.Eglīte 
I.Pilvere, Sk,Dzene, S.Ancāns, 

I.Kantiķe 

10.  2008.-2009. ESF NVA līguma NR. 24 (29.10.2008.) starp LLU un NVA Jelgavas 

filiāli par Bezdarbnieku subsidētās nodarbinātības īstenošanu  

ESF 
A.Eglīte  

11.  2009.-2010. Eiropas Komisijas finansēts 9 valstu projekts ―Meiteľu un jaunu  B.Rivža  
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sieviešu mentoru Eiropas Federācija‖, vadošā valsts Austrija.  EK 

12.   

2006.-2009. 

Nr.09.1477 „Partnerības modeļi lauku sieviešu uzľēmējdarbības 

veicināšanai‖  

 

LZP 
B.Rivža  S.Rivža 

13.  2009. ERA-NET RURAGRI projekts Nr. 235175, iesniegts un apstiprināts ( 

Call 1 DEP7 – ERA NET 2008RTD) 

ESF 
B.Rivža  

14.  2010. Nr. 09.1579 „Uzľēmējdarbības veicināšana Latvijas laukos: 

ekonomiskie un sociālie nosacījumi‖ 

LZP 
B. Rivža  

15.   

2007.-2013. 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. 

gadam līdzfinansēts projekts „Sadarbība mācību programmas 

kvalitātes uzlabošanā‖ Nr. LLII 085 ietvaros – 2010. 

 

ESF P.Rivža 
A.Muška, A.Auziľa, 

A.Radžele-Šulce 

16.   

2006.-2009. 

Nr. 06.0040 „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības 

sistēmas‖ 

Apakšprojekts „Primārās un sekundārās sfēras risku un krīžu 

ekonomisko draudu izpēte un to seku novērtējums‖. 

 

LZP 
P.Rivža 

J.Kaktiľš,  I.Jakušonoka 

S.Rivža, A.Radžele-Šulca, 

D.Švēdere 

17.   

 

 

2009.-2012. 

ESF projekts 1.1.1.2. aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei‖. 

Projekta nosaukums „Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas 

avotu pētījumiem‖  

Apakšprojekts „Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu 

pētījumiem‖ 

Apakšprojekts ,,Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas 

izveide" 

 

 

ESF 

P.Rivža 

 

K.Naglis–Liepa, J.Leikučs 

V.Strīķis, M.Pelše 

 

A.Eglīte, I.Kantiķe, S.Rivža 

18.   

2009. 

- LZP projekta „Uzľēmējdarbības veicināšana Latvijas laukos: 

ekonomiskie un sociālie nosacījumi‖ apakšprojekts Nr. 09. 1473 

„Lauksaimnieciskās izcelsmes energoresursu ražošanas un 

izmantošanas ekonomiskie nosacījumi‖ 

 

LZP 
V.Strīķis A.Kalniľš, I.Rutka, A.Lēnerts 

19.  2009.-2011. 205079 BALTFOODQUAL „Dzīvnieku izcelsmes pārtikas kvalitātes 

pētījumu potenciāla izveidošana Baltijas reģionā, attīstot zinātniskā 

institūta "Sigra" zinātnisko un tehnisko kapacitāti‖ 

 

A.Jemeļjanovs L.Proškina 

20.  2006.-2009. Sadarbības projekta 06.0039. Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku 

veselības un labturības ietekme uz ilgtspējīgas pārtikas produktu 

drošību un kvalitāti. Sadaļa 06.0039.3. „Ilgtspējīgas lopkopības 

produktu ieguves sistēmas izstrāde, balstoties uz mājdzīvnieku 

genotipu.‖ 

 

LZP 
A.Jemeļjanovs 

 
L. Proškina 

21.   

2009.-2010. 

LLU un SIA „Bioefekts‖ EUREKA projekts „Bioloģisko preparātu 

ražošana un ieviešana dārzkopībā‖, darbs projekta sadaļā Tehnoloģiju, 

produktu un pakalpojumu ieviešana tautsaimniecībā. 

 

 I.Baraškina 

22.  2009. LZP grants „Dabas resursu ekonomiskā izvērtējuma metodes‖ . LZP V.Buģina I.Pučure 

23.   

2009.-2013. 
Nr.09.1478 „Nodokļu sistēmas problēmas Latvijā un to pilnveidošana 

tautsaimniecības attīstībai‖ 

 

LZP 

 

Ī.Vītola 

  

I.Leibus, I.Jakušonoka, 

I.Baraškina, G.Mazūre 



 

 203 

24.  2009. - Nr.09–1529 „Lauksaimniecības strukturālās attīstības, protekcionisma 

un nodokļu sistēmas problēmas.‖ 

LZP 
 Ī.Vītola 

25.   

2009. 

Nr. 06.0036.4.2. "Iedzīvotāju novecošanās sociāli demogrāfisko 

likumsakarību izpēte, novecošanās sociālās sekas un to kompensācijas 

mehānismi" 

 

LZP H.Jirgena  

26.   

2009. 

Nr. 09.1022 "Ieguldījums iedzīvotāju ataudzē un tā ekonomiska 

atdeve" 

 

LZP 
H.Jirgena  

27.   

2009. 

Nr.06-3030-19 Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 

finansēts projekts. „Darba un ar darba attiecībām saistīto jautājumi 

informācijas pakalpojumu sniegšana‖ 

 

ES H.Jirgena  

28.  2009. Nr. 2008/13. „Militārās rūpniecības attīstības iespējas Latvijā‖ EM, AM H.Jirgena  

29.  2009.-2010. „Executive Opinion Survey‖. World Economic Forum 

 

 
H.Jirgena  

30.   

2010. 

Piena un piena produktu kvalitātes sistēmas izvērtējums piena 

ražošanā, piena pārstrādē un piena produktu tirdzniecības vietās.  

 

LCPS 
H.Jirgena  

31.   

2009. 
Nr. 09.1468 „Lauksaimniecības strukturālā mainība, tās 

transformācijas un diversifikācijas procesi, faktori, sekas un vīzijas‖ 

 

LZP 

 

K.Špoģis 

 

A.Radžele-Šulca, D.Švēdere, 

L.Siliľa, Sk.Sprukta 

32.   

2010..-2013. 

- Nr. ZM, LVAI 2009/10/ESF „Zinātniskās kapacitātes stiprināšana 

augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot 

videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un 

ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu‖ 

ESF 

 L.Siliľa 

33.  2008.-2009. - Nr.08.2185 „Energotaupīgo tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības 

enerģētikas efektivitātes paaugstināšanai‖. 

LZP 
 E.Špakoviča 
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13.PIELIKUMS 

 

MĀCĪSPĒKU  ZINĀTNISKO PUBLIKĀCIJU 

SARAKSTS 
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Sent: Friday, March 25, 2011 

Subject: ISI Web of Knowledge Alert - WebScience 
ISI Web of Knowledge Search Alert Product:   Web of Science 

Description:      LLU EF publikacijas ISI Web of Knowledge 

Results Found: 33 new records were found this week 
======================================================================== 

> 

> *Record 1 of 33. Title: Application of Economic-mathematical 

> Simulation for the Choice of the Technical Support of Technologies 

> of Agricultural Crops 

> Authors: Asejeva, A; Kopiks, N; Viesturs, D 

> Author Full Names: Asejeva, Astra; Kopiks, Nikolajs; Viesturs, Dainis 

> Source: ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT: PRIMARY AND 

> SECONDARY PRODUCTION, CONSUMPTION : 14-19 2008 

>  ======================================================================= 

> *Record 2 of 33. Title: Development of Study Process and Human 

> Resources - Main Factors for the Provision of University Education 

> Quality 

> Authors: Brige, A 

> Author Full Names: Brige, Aina 

> Source: ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT: PRIMARY AND 

> SECONDARY PRODUCTION, CONSUMPTION : 20-26 2008 

======================================================================= 

> *Record 3 of 33. Title: Assessment of Agricultural Development in 

> the Region of Latgale 

> Authors: Bugina, V; Muktupavela, K 

> Author Full Names: Bugina, Veronika; Muktupavela, Kristine 

> Source: ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT: PRIMARY AND 

> SECONDARY PRODUCTION, CONSUMPTION : 33-43 2008 

> ======================================================================== 

> *Record 4 of 33. Title: Research on 5 Dimensions Cultural Model in 

> the Regions of Latvia 

> Authors: Ivans, U 

> Author Full Names: Ivans, Uldis 

> Source: ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT: PRIMARY AND 

> SECONDARY PRODUCTION, CONSUMPTION : 63-69 2008 

> ======================================================================== 

> *Record 5 of 33. Title: Land Market in Zemgale Region 

> Authors: Ivans, U 
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